Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

Kormányablak
Osztály

Közszolgáltatások megnevezése

közszolgáltatások tartalma

Közszolgáltatások igénybevételének rendje

Közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

Új jármű első forgalomba helyezése

Forgalomba helyezéshez szükséges okmányok,
iratok becsatolása/bemutatása után az eljáró
ügyintéző elektronikus úton kérelmet állít elő,
amelynek adattartamát a tulajdonos vagy
képviselője aláírásával jóváhagyja, és a jármű,
valamint a tulajdonos adatai bekerülnek a
járműnyilvántartásba. A forgalmi engedélyt, a
rendszámtáblákat és a hozzátartozó regisztrációs
matricát a tulajdonos azonnal átveheti, a
törzskönyv az általa megadott postázási címre
érkezik meg.

A jármű tulajdonosa személyesen vagy
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj)
összege:
Vagyonszerzési illeték: az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában
meghatározottak szerint:
A gépjármű tulajdonjogának megszerzése
esetén az illeték mértékét a jármű
hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban
feltüntetett –kilowattban kifejezett –
teljesítménye, és a jármű gyártástól
számított kora alapján kell meghatározni az
alábbiak szerint:
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Pótkocsi vagyonszerzési illetéke:
2.500 kg megengedett legnagyobb
össztömeg alatt 9.000,-Ft, minden más
esetben 22.000,-Ft.
Forgalmi engedély kiadásának illetéke:
6.000,-Ft.
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft.
Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja:
a 29/2004. (VI.16.)BM rendelet 2.számú
mellékletében meghatározottak szerint.

Gépjármű tulajdonjoga változásának nyilvántartásba vétele

A tulajdonjog változás bejegyzéséhez szükséges
iratok, okmányok bemutatása után
az eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő,
amelynek adattartamát a tulajdonos aláírásával
jóváhagyja és a járműnyilvántartásba rögzítésre
kerül. A forgalmi engedélyt azonnal átveheti az új
tulajdonos, a törzskönyv az általa megadott
postázási címre érkezik meg.

A jármű tulajdonosa személyesen vagy
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Eljárási illeték összege:
Vagyonszerzési illeték: az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában
meghatározottak szerint (lásd fennt)
Forgalmi engedély kiadásának illetéke:
6.000,-Ft.
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft.

Jármű forgalomból kivonása átmeneti időszakra

A kivonáshoz szükséges iratok okmányok
bemutatása után az eljáró ügyintéző a
járműnyilvántartásba bevezeti a kivonás tényét és

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
elektronikus kérelmet állít elő, amelynek
adattartamát az ügyfél aláírásával jóváhagyja,
majd ezt követően a kivonás rögzítésre kerül.
A forgalmi engedélyt és törzskönyvet
érvénytelenítés után visszakapja, a
rendszámtáblákat a hatóság bevonja.
EGT tagállamából behozott használt jármű forgalomba helyezése

A forgalomba helyezéshez szükséges okmányok,.
Iratok bemutatása és ellenőrzése
után az eljáró ügyintéző a magyarországi járműnyilvántartásba bevezeti a jármű és a
tulajdonos/üzembentartó adatait, amiről elektronikus úton állít elő kérelmet. A
kinyomtatott kérelem adattartalmát a tulajdonos/üzembentartó aláírásával jóváhagyja
majd a járműnyilvántartásba rögzíti. A forgalmi
engedélyt,rendszámtáblát a
hozzátartozó regisztrációs matricával a tulajdonos
azonnal
átveheti, a törzskönyv az általa megadott postázási címre érkezik meg.

A magyarországi tulajdonos személyesen
vagy meghatalmazott útján. Képviseleti
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell

Forgalmi engedély kiadásának
illetéke: 6.000,-Ft
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft
Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján megállapított illeték.
Pótkocsi vagyonszerzési illeték: 2500 kg
megengedett legnagyobb össztömeg alatt
9.000, Ft, minden más esetben 22.000,-Ft.
Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja:
a 29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2.sz. melléklete szerinti díj

Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása

Eltulajdonítás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv
vagy feljelentés alapján,
megsemmisülés vagy elvesztés esetén a felvett
jegyzőkönyv alapján az eljáró ügyintéző a nyilvántartásba rögzíti az eseményt, érvényteleníti az
okmányt. Az ügyfél kérelmére a forgalmi engedély
pótlásról azonnal elektronikus kérelmet állít elő és
új forgalmi engedélyt ad ki.
A törzskönyv elvesztésekor, eltulajdonításakor,
megsemmisülésekor annak sorszámát a Hivatalos
Értesítőben és a kormányzati honlapon közzé kell
tenni, majd a 15. nap eltelte után lehet kezdeményezni a törzskönyv pótlását. Nem kell pótolni a
törzskönyvet, ha a tulajdonos
okirattal tudja igazolni, hogy a járművet értékesítette.

Forgalmi engedély esetén a jármű tulajdonosa
vagy üzembentartója, törzskönyv
esetén a jármű tulajdonosa vagy meghatalmazottjuk. Képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazást csatolni kell.
Amennyiben
a kérelem elektronikus előterjesztésének
feltételei fennállnak, a természetes személy
tulajdonos elektronikus úton is intézheti az
állandó forgalmi engedély, illetve a
törzskönyv pótlását, ha az okmány
adataiban változás nem következett be

Forgalmi engedély pótlás: 6.000,-Ft
Törzskönyv pótlás: 6.000,-Ft
Eltulajdonítás esetén történő okmánypótlás
illetékmenetes.

Tulajdonos/üzembentartó kérelmére történő ideiglenes forgalomból
kivonás

Az eljáró ügyintéző az ügyfél által kért időpontig,
ami a kérelem benyújtásától maximum
6 hónap lehet, a járműnyilvántartásba bevezeti a
kivonás tényét. Az elektronikus úton előállított
kérelmet az ügyfél aláírásával jóváhagyja, amiről
adatlapot kap.

Kérelmezheti a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója személyesen vagy
meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Az igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft

Harmadik országból származó használt jármű forgalomba helyezése

A forgalomba helyezéshez szükséges iratok, okmányok bemutatása és ellenőrzése
után az eljáró ügyintéző rögzíti a jármű és a tulajdonos/üzembentartó adatait,
amelynek során elektronikus kérelmet állít elő. A
kérelem adattartamát a tulajdonos/üzembentartó
aláírásával jóváhagyja. Ezt követően a járműnyilvántartás már tartalmazza az új adatokat. A tulajdonos a forgalmi engedélyt, rendszámtáblát a
regisztrációs matricával és az érvényesítő címké-

A magyarországi tulajdonos személyesen
vagy meghatalmazott útján. Képviseleti
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Származás-ellenőrzési eljárás díja: 10.900,-Ft
Forgalmi engedély kiadásának illetéke: 6.000,-Ft
Törzskönyv kiadásának illetéke: 6.000,-Ft
Vagyonszerzési illeték, az illetékekről szóló
1990. évi XCIII. törvény 24.§ alapján megállapított illeték.
Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja: a
29/2004.(VI.16) BM. rendelet 2. számú melléklete
szerinti díj.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
vel azonnal átveheti, a törzskönyv a tulajdonos
által megadott postázási címre érkezik meg.
M betűjelű rendszámtábla kiadása

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, iratok
bemutatása után az eljáró ügyintéző
elektronikus úton megrendeli a rendszámtáblát és
indítási naplót. A rendszámtábla
megérkezése után kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt.

Személyesen vagy meghatalmazott útján.
Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást
csatolni kell.

Igazgatási szolgáltatási díj. 19.500,-Ft,
amely tartalmazza a rendszámtábla, ideiglenes forgalomban tartási engedély és indítási
napló díját.
A meghosszabbítás díja: 6.500,-Ft

Z betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása

Az eljáró ügyintéző az okmányok és iratok bemutatása és ellenőrzése után
elektronikus úton kiadja az iroda raktárkészletén
lévő rendszámot és kiállítja az
ideiglenes forgalmi engedélyt.

Személyesen vagy meghatalmazott útján.
Képviseleti eljárás esetén a
meghatalmazást csatolni kell.

Rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díja:
–egy pár 13.000,-Ft,–egy darab 8.500,-Ft.
Ideiglenes forgalmi engedély illetéke: 2.500,Ft

P-s betűjelű rendszámtábla

Az iratok, okmányok bemutatása, és ellenőrzése
után az eljáró ügyintéző az irodai
rendszámtábla készletből elektronikus úton kiadja
a rendszámot,
ideiglenes forgalmi
engedélyt. Kitöltve átadja az indítási naplót. A
rendszámtábla kiadásáról határozatot
hoz, amit szintén átad az igénylőnek.

A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott útján. Cég esetén az ügyintéző
eljárási jogosultságát igazoló okiratot csatolni
kell.

Igazgatási szolgáltatási díj, amely magában
foglalja a rendszámtábla, indítási napló
és ideiglenes forgalomban tartási engedély
díját (29/2004.(VI.16.)BM rendelet 2. számú
melléklet szerinti díj. 38.000 Ft

Külföldről importált gépjármű származásellenőrzése

Az okiratokban szereplő adatokat az ügyintéző
elektronikus úton nyilvántartásba
veszi. Az ellenőrzés megtörténtét követően a határozat az ügyfél kérelme szerint az
okmányirodán vagy a kérelem benyújtásakor
megadott címen vehető át.

A tulajdonos személyesen vagy
meghatalmazott útján

Igazgatási szolgáltatási díj: 10.900,-Ft

Üzembentartó személyének változása

Az üzembentartói jog bejegyzéséhez szükséges
iratok, okmányok bemutatás után az
eljáró ügyintéző elektronikus kérelmet állít elő,
amelynek adattartamát a tulajdonos
aláírásával jóváhagyja és a járműnyilvántartásban
rögzítésre kerül. A forgalmi engedélyt az ügyintézés befejezésekor azonnal átveheti az ügyfél.

Az üzembentartó bejegyzését a
gépjármű tulajdonosa személyesen vagy
meghatalmazott útján kérheti. Képviseleti
eljárás esetén a meghatalmazást csatolni kell

Forgalmi engedély kiadásának illetéke:
6.000,-Ft
Vagyoni értékű jog megszerzésének illetéke
(amennyiben nem mentesül az
illetékfizetési kötelezettség alól)
: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24.§-ában megállapított vagyonszerzési illeték 25%-a

Záradék bejegyzése, törlése kérelemre

Az iratok, okmányok bemutatása után az eljáró
ügyintéző elektronikus kérelmet állít
elő, amelynek adattartalmát az ügyfél aláírásával
jóváhagyja és a járműnyilvántartásba rögzítésre
kerül. A záradék jellegétől függően az ügyintéző
bejegyzi a forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatába, forgalmi engedélyt
cserél,vagy törzskönyv cserét indít.

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell

Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft

Jármű forgalomból történő végleges kivonása

Az eljáró ügyintéző a végleges kivonás járműnyilvántartásba történő rögzítése során
elektronikus úton kérelmet állít elő, aminek adattartalmát az ügyfél aláírásával
jóváhagyja.

A jármű tulajdonosa személyesen vagy meghatalmazott útján. Képviseleti eljárás
esetén a meghatalmazást csatolni kell.

Igazgatási szolgáltatási díj: 2.300,-Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
Vezetői engedély cseréje

Az eljáró ügyintéző a kérelemről elektronikus úton
adatlapot állít ki, fényképfelvétel
készül

Vezetői engedély személyesen kérelmezhető.

Az eljárás illetéke 4.000 forint
1.500 forint amennyiben a kérelmező:
–az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
–a vezetői engedély érvényessége 1 év
vagy annál rövidebb időtartam

Nemzetközi vezetői engedély

A bemutatott és becsatolt iratok alapján az ügyintéző a nyilvántartásban rögzíti a
nemzetközi vezetői engedély adatait, majd ezt
követően kiállítja a nemzetközi jogosítvány nyomtatványt és beleragasztja a fényképet. A másik
fényképet a kinyomtatott és aláírt adatlapra.

Személyesen vagy elektronikus úton
előkészíthető Ügyfélkapun keresztül

2.300,-Ft igazgatási szolgáltatási díj

Útlevél kiállítása

Az eljáró ügyintéző az arcképmás, aláírás, és ujjnyomat felvételezését a kérelem benyújtásakor
elvégzi.
Ujjnyomat nem kerül felvételezésre, ha a kérelmező–12. életévét még nem töltötte be
–ujjnyomat adására állandó jelleggel fizikailag
képtelen
–ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen
–egészségi állapota miatt
nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban
igazolja.

Személyesen kell megjelenni, kivétel az akadályozottak (életkor, egészségügyi
állapot miatt orvosi igazolással).
18. éves kor alatti igénylő esetében mindkét
szülő hozzájárulása szükséges, a
hozzájáruló nyilatkozattal pótolható az egyik
szülő jelenléte.

Illeték:
Magánútlevél normál eljárásban:
18 év és 70 év között
5 évre 7.500 Ft
10 évre 14.000 Ft
18 év alatt és 70 év felett
2.500 Ft
-három vagy több kiskorú gyermeket
háztartásában nevelő törvényes képviselő
esetén a kiskorú gyermek magánútlevele
kiadásának illetéke 500 forint;
- két kiskorú gyermeket háztartásában
nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú
gyermek magánútlevele kiadásának illetéke
1250 forint.

Útlevél pótlása

A 2013. január 1. után igényelt útlevelek eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés esetén
a BM NYHÁT webes ügysegéden keresztül elektronikus úton pótolhatók.
Az érvényesség ideje
a pótlásra került útlevél érvényességével azonos.

Webes ügysegéd útján elektronikusan

Személyazonosító igazolvány igénylése

A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló
eljárásban a kérelmező - kivéve a törvényben
meghatározott alábbi eseteket, valamint a kérelem
elektronikus úton történő előterjesztése esetén személyesen jár el.
A cselekvőképtelen kérelmező esetében a törvényes képviselő jár el, de a személyes
megjelenés kötelezettsége alól a kérelmező
-a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján a személyes meg-

Állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető. Meghatalmazott járhat
el, ha a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni
- szabadságvesztés büntetését tölti
- kényszergyógykezelés alatt áll
- ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll
- előzetes letartóztatásban van
Cselekvőképtelen ügyfél helyett törvényes

Gyorsított eljárás esetén:
soron kívüli ( 7 nap + postázás) felár: normál
illeték +19.000Ft
sürgősségi (3 nap, kizárólag a Budapest
Főváros Kormányhivatalánál vehető át)
felár: normál illeték+29.000Ft
azonnali (24 órán belül) (Kizárólag Budapest
Főváros Kormányhivatalánál vehető át)
normál illeték +39.000 Ft
Kétszeres illetéket kell fizetni az elveszett,
megsemmisült, megrongálódott és utazásra
alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadása esetén. Illetékmentes az eljárás, ha az eltulajdonított okmány pótlására irányul.
Az eljárás minden esetben tárgyi illetékmentes.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
jelenésében - egészségügyi okból - akadályozott
az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjénél is előterjesztheti, aki közreműködő
hatóságként jár el és a kérelmet a 22. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést kö- vetően
haladéktalanul megküldi a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes járási hivatalnak. A kérelemnyomtatványt a járási hivatal biztosítja. A fogvatartott
állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló kérelmét a büntetésvégrehajtási intézetnél
(a továbbiakban: bv. szerv) terjesztheti elő, amely
közreműködő hatóságként jár el és a kérelmet a
22. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést
követően haladéktalanul megküldi a kijelölt kormányhivatalnak.
A Magyarországon született magyar állampolgár
újszülött állandó személyazonosító
igazolványát a törvényes képviselő - személyes
megjelenést mellőzve - kérelmezheti a születést
anyakönyvező anyakönyvvezetőnél is, igazolvány
kép csatolásával. A kérelmet a születés anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján
az anyakönyvi bejelentéssel egyidejűleg kell továbbítani. A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezető továbbítja a születés helye szerint illetékes
járási hivatalnak.
A személyazonosító igazolvány iránti kérelem
személyes előterjesztésekor a kérelmezőről a
járási hivatal, illetve a közreműködő idegenrendészeti hatóság, illetve a közreműködő menekültügyi
hatóság arcképmás felvételt készít. Kivételesen
- ha az arcképmás felvétel nem készíthető el
- csatolni kell egy darab igazolvány képet.
A személyesen eljáró kérelmező a személyazonosító igazolvány iránti kérelem
előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá.
A kérelmezőnek a kérelmet abban
az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. A kérelmező írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt
- az aláírás céljára szolgáló rovatban
- a járási hivatal "írásképtelen" bejegyzéssel tünteti
fel.
A kérelmezőnek
- cselekvőképtelen kérelmező esetén a szülőnek
(törvényes
képviselőnek)
- a kérelem ellenőrzését és az adatok valódiságát
aláírásával kell igazolnia.
A személyes megjelenésében
- egészségügyi okból
- akadályozott és a 14 éven aluli
kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a

képviselője jár el. A 14 éven aluli ügyfél törvényes képviseletét általában a szülők látják el.
A kérelem benyújtásához szükséges mindkét
szülő jelenléte, ellenkező esetben csatolni kell
a távol maradó szülő hozzájáruló nyilatkozatát
vagy a szülői felügyelet megszűnését igazoló
jogerős határozatot.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat
jegyzőjénél is előterjesztheti, aki a kérelmet haladéktalanul megküldi a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalnak
Lakcímbejelentés

A Magyarország területén élő, a nyilvántartási
törvény hatálya alá tartozó polgár
köteles a beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási
helyének címét bejelenteni. A lakcímet, vagy annak változását, a lakcím szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjénél, vagy járási hivatal okmányirodájában kell lakcímjelentő lapon bejelenteni. A lakcímbejelentő lap ingyenes. A polgár a
lakcímbejelentő lap hátoldalán a lakcímigazolvány
postázására vonatkozó információkat adja meg. A
lakcímbejelentésről a polgár igazolást kap,
- mely a lakcímjelentő lap letéphető része
- ezzel igazolhatja lakcímbejelentését addig, amíg
a lakcímigazolvány el nem készül.
A lakcímigazolványt az illetékes okmányiroda készíti el és postázza a polgár által megadott címre.
A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs.
Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha:
-az abba bejegyzett adatok megváltoztak
- megrongálódott
- elveszett, megsemmisült, eltulajdonították
- hamis adatokat tartalmaz
- az abba bejegyzett lakcím a nyilvántartásban
érvénytelen vagy fiktív jelzéssel
szerepel
- megszűnt a lakcímigazolványra való jogosultság
- a polgár meghalt
Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere
A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új tartózkodási hely
címét.
Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte
mellett lehet bejelenteni.
A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított
öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási
helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján
terjeszthető elő

Első lakcímigazolvány kiállítására
irányuló eljárás: illetékmentes.
Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere
illetékmentes.
Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere:
illetékmentes.
Személyes adatok változása miatti
lakcímigazolvány csere illetékmentes.
Megrongálódás miatti lakcímigazolvány
csere illetékmentes.
Elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés
miatti lakcímigazolvány pótlás illetékmentes.
Illetékmentes ha a cserére a helység, az
utca, vagy egyéb helymeghatározó adat
nevének vagy számának megváltozása
miatt kerül sor.

Vállalkozói ügyek

Webes ügysegéden keresztül elektronikus úton
melyhez előzetesen ügyfélkapu regisztráció
szükséges (Lásd: ügyfélkapu regisztráció)
Személyes ügyintézés esetén az ügyintéző
elektronikus adatlapot állít elő az ügyfél
kérelméről, melyet kinyomtat és az ügyfél
jóváhagyását (minden adatlapot aláír) követően
lezár, majd a NAV és a KSH online kapcsolat útján
megküldött adószám és KSH szám megérkezését
követően nyilvántartásba veszi.

személyesen vagy webes ügysegéden
keresztül a vállalkozói tevékenység
megkezdésével, megszüntetésével
kapcsolatos bejelentések, valamint webes
ügysegéden keresztül a vállalkozói
tevékenység szüneteltetésével vagy
adatváltozással kapcsolatos bejelentések

Az eljárások díj-és illetékmentesek.
A vállalkozó vállalkozói igazolvány kiadását,
cseréjét, pótlását illetékmentesen kérheti.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiállítása

Személyes megjelenés esetén az adatok felvételezése és a fényképezés az Okmányirodán történik. A jogosultságot szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással kell igazolni.
Parkolás igazolványra jogosult:
–a súlyos mozgáskorlátozott személy,
–a látási fogyatékos,
–az értelmi fogyatékos,
–az autista,
–a mozgásszervi fogyatékos,
–a vak vagy gyengénlátó
-magasabb összegű családi pótlék
Alapvető eljárási szabályok:
Ha a kérelem benyújtásakor szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a
kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy
közlekedőképességének minősítését elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentációit és egyéb
iratokat.
Ezen iratokat a hivatal megküldi a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály részére a közlekedőképesség minősítése érdekében.
A szakvélemény kiállítása 15 napon belül történik
meg, tartalmazza a közlekedőképesség súlyos
akadályozottságának fennállását vagy fenn nem
állását,
a következő felülvizsgálat időpontját.

Az eljárás személyesen vagy meghatalmazott
útján intézhető.
Meghatalmazott útján történő ügyintézéshez
adatlapot kell kitölteni, amit a
jogosultnak kell aláírni és fénykép csatolása
szükséges.

Illetékmentes az igazolvány:
–kiadása,
–cseréje,
–érvényességi idejének meghosszabbítása.
–az elvesztés miatti pótlás,
–a lopás miatti pótlás,
–a megsemmisülés miatti pótlás esetén.

Nemzeti Egységes Kártyarendszer
adatfelvételezés

Az eljáró ügyintéző elvégzi az aláírás és
adatfelvételezést, fényképfelvételt készít, és
erről elektronikus úton adatlapot állít ki.

Az eljárás illetékmentes.

Ügyfélkapu regisztráció

Ügyfélkapu létesítéséhez érvényes e-mail cím és
egyedi felhasználói név megadása
szükséges. Az eljáró ügyintéző a kérelem benyújtását követően elvégzi a regisztrációt, melyről
elektronikus úton adatlapot állít ki

Ügyfél személyes megjelenése szükséges.
A diákigazolvány igényléséhez a
közoktatásban tanuló, 14 év alatti kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő
megjelenése szükséges
Kizárólag személyesen intézhető az
Kormányablakban.

Adatszolgáltatás (egyedi és csoportos) az adatigénylés céljának és
jogalapjának igazolásával a személyi adat és lakcímnyilvántartásból
Adatszolgáltatás a közúti közlekedési nyilvántartásból

Kapcsolatfelvételi eljárás

Lakcím fiktívvé nyilvánítása, érvénytelenítése

Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése
Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

Egyedi adatszolgáltatás:Egy személyre,
okmányra,gépjárműre vonatkozó adat közlése
Adategyezősség ellenőrzése
A lakcím fiktívként vagy érvénytelenként való
bejegyzése a személyi adat és
lakcímnyilvántartásba

Ügyfelet érintő lakcímadatról történő értesítés
küldése
Lakcímbejelentés korlátozása a szállásadó

Az első ügyfélkapu létesítése ingyenes.
További ügyfélkapu létesítésének díja 3000
forint

730,-Ft/tétel, de legalább 3500,-Ft
Az ügyfél kérelmére személyesen
(meghatalmazott által) vagy postai úton

550,-Ft/tétel, de legalább 1250,-Ft

Az ingatlan tulajdonos kérelmére induló ügy. A
kérelmet 2 tanúval igazoltan kell benyújtani,
mely szerint a kijelentkeztetni kívánt személy
a visszaköltözés szándéka nélkül hagyta el az
adott ingatlant.
Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül
is intézhető
Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül

Illetékmentes

-

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás
korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása
Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem
Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat
iránti kérelem

nyilatkozata alapján
Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból
marketing vagy kutatás céljára történő
adatszolgáltatás korlátozása az ügyfél kérelmére
Útlevél-chip adattartalmának ellenőrzése,
megismerése
Tulajdoni lapról papír alapú teljes, vagy szemle
típusú hitelesített kellékekkel ellátott másolat
kiállítása
Ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott
térképmásolat hiteles vagy nem hiteles formában

is intézhető
Elektronikusan, webes ügysegéden keresztül
is intézhető

-

Az ügyfél kérelmére személyesen

-

Az ügyfél kérelmére személyesen vagy
meghatalmazott útján

Papír alapú tulajdoni lap: 6250.-Ft

Az ügyfél kérelmére személyesen vagy
meghatalmazott útján

Hiteles térképmásolat: 3000.-Ft

A kormányablak azonnal intézhető ügyek
1. melléklet az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelethez
A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek
2. melléklet az 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelethez
A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok
3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez
Földhivatali osztály
Ingatlan
nyilvántartás

Az ügyfél kérelmére személyesen
(meghatalmazott által)
Tulajdoni lap hiteles másolata (papír alapon)

6.250,- Ft

Tulajdoni lap hiteles másolata (elektronikus dokumentumként)
Elsőfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás (főszabály)
Jelzálogjog bejegyzése/ bejegyzés módosítása
Iratmásolat
Társasház alapítás bejegyzése, társasházi alapító okirat módosítása
(lakásszövetkezetek)
Hatósági bizonyítvány ingatlan tulajdonról
Földkönyv vagy földkönyv kivonat

3.600,- Ft
6.600,- Ft/ingatlan
12.600,- Ft/ingatlan
100,- Ft/oldal
6600,- Ft/különlap, de legfeljebb 100.000,Ft
3000,- Ft
150,- Ft/ingatlan

Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyv kivonat
Területi összesítő
Soron kívüli eljárás (ügyfél kérelmére)
Jogorvoslati díj

200,- Ft/ingatlan
2.000,- Ft/település
10.000,- Ft/ingatlan
10.000,- Ft/ügy

Földvédelem
Első fokú földvédelmi eljárás, valamint az igénybe vehető jogorvoslati
eljárás.
Első fokú újrahasznosítási eljárás, valamint az igénybe vehető jogorvoslati eljárási díj összege azonos

Földminősítési eljárás
Első fokú újrahasznosítási eljárás, valamint az igénybe vehető jogorvos-

Az ügyfél kérelmére személyesen
(meghatalmazott által)

a) 1 földrészlet esetén 30.000,- Ft,
b) 2–5 földrészlet esetén az első
földrészlet után fizetendő 30.000,- Ft, és a
további földrészletek után egyenként további
7.000,- Ft,
c) 6–25 földrészlet esetén az első 5 földrészlet után fizetendő 58.000,- Ft, és a további
földrészletek után egyenként további 2.000,Ft,
d) 26 vagy annál több földrészlet esetén az
első 25 földrészlet után fizetendő 98.000,Ft, és a további földrészletek után egyenként
további 1.000 Ft. de legfeljebb 120.000,- Ft
2

a) 10000 m területnagyságot el nem érő
földrészlet esetében 20.000,- Ft,

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
2

lati eljárási díj összege azonos

Földhasználat

Földmérés

Földhasználati lap másolata (papír alapon
vagy elektronikus dokumentumként)

Az ügyfél kérelmére személyesen
(meghatalmazott által)

800,- Ft/oldal

A földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet elutasító határozat
elleni fellebbezés
Földhasználati összesítő
Az NKP Nonprofit Kft. támogatása nélkül
készített földmérési és térképészeti állami
alapadatok (alappontok, forgalomból kivont
adatok) igazgatási szolgáltatási díjai

5000,- Ft

Az NKP Nonprofit Kft. támogatásával
készített földmérési és térképészeti állami
alapadatok (térképmásolatok, digitális
térképek) igazgatási szolgáltatási díjai.

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes
rendelet
1. számú mellékletének táblázatai tartalmazzák

Állami alapadatok közül kiemelten a hiteles térképmásolat (szemle, teljes)
Állami alapadatok közül kiemelten a nem hiteles térképmásolat
Az NKP Nonprofit Kft. által értékesített Veszprém megyei digitális ingatlan
- nyilvántartási tértérképek díja

3000,- Ft
2.400,- Ft
63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes
rendelet 8. táblázata tartalmazza illetve
egyedi szerződések alapján
63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes
rendelet
2. számú melléklete tartalmazza
a) 1–5 ingatlan esetén ingatlanonként 10.
000,- Ft,
b) 6–15 ingatlan esetén 50.000,- Ft, valamit
a hatodik ingatlantól ingatlanonként további
5.000,- Ft,
c) 16 vagy több ingatlan esetén 100.000,- Ft,
valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500,- Ft
a) 5 földrészletig 12000, Ft/földrészlet
b) 6-15 földrészletig 60.000,- Ft, valamint a
6. földrészlettől 10.000,- Ft
c) 16-25 földrészlet esetén 160.000,- Ft,
valamint a 16. földrészlettől 1.000,Ft/földrészlet
d) 26 földrészletnél több ingatlan esetén
170.000,- Ft, valamint a 26. földrészlettől
500,- Ft/földrészlet
30.000,- Ft
19.000,-Ft

A sajátos célú földmérési és térképészeti
munkák hatósági vizsgálatáért fizetendő díja
A sajátos célú földmérési munkarészek hatósági vizsgálatáért és záradékolásáért, valamint a változások térképi adatbázisban történő soron
kívüli átvezetésének díja

Telekalakítási engedélyezési eljárás díja

Telekalakítási engedélyezési eljárás jogorvoslati díja
Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési eljárása
Élelmiszerláncbiztonsági
és
Állategészségügyi

b) 10000–50000m területnagyság esetében
30.000,- Ft,
2
c) 50001–100000 m területnagyság esetében 36.000,- Ft,
2
d) 100001 m feletti területnagyság esetén
36.000,- Ft, valamint minden további 100000
2
m területnagyság esetén további 20.000,Ft Legfeljebb 220.000,- Ft

4000,- Ft
63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes
rendelet
1. számú mellékletének táblázatai tartalmazzák

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
Osztály
Borászati díjtételek

Takarmánybiztonsá
ggal kapcsolatos
igazgatásszolgáltat
ási díjak

A forgalomba hozatali engedély kiadásának és az
ahhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatok díja az
alábbi borászati termékek esetében:
-bor
-likőr
- pezsgő
- minőségi pezsgő
- illatos minőségi pezsgő
- szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor
- gyöngyözőbor
- szén-dioxid hozzáadásával készült
gyöngyözőbor
- szárított szőlőből készült bor
- túlérett szőlőből készült bor
- borecet
Érzékszervi vizsgálat
Soron kívüli eljárás pótdíja
Új takarmányok eseti jellegű előállítására, felhasználására, illetve
Magyarországra történő behozatalára engedély kiadása

A forgalomba
hozni kívánt
tétel
a) első 50
hektoliteréig 7500
b) 51-500.
hektoliterére
hektoliterenként
további 120
c) 500. hektoliterétől
további 26 100

3 000
25 000
150 000

Kísérleti engedély módosítása
A kísérleti engedély határozott idejű meghosszabbítása
A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű
takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult
takarmány felhasználására engedély kiadása.

50 000
40 000

takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig
takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként
46 tonnáig tonnánként
takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként
(legfeljebb 60 tonna)
takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig
takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig
tonnánként
takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90
tonna)

7500

20 000

A takarmányok
harmadik
országokból való
behozataláról szóló
52/2005. (VI. 4.)
FVM-PM együttes
rendelet szerint
ellenőrzésköteles
nem állati eredetű
termék behozatala
esetén az
állategészségügyi
határállomásokon,
illetve egyéb
beléptetési
pontokon fizetendő
díjak
1200
60 000
7000
1000
50 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig
takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig
tonnánként
takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb
120 tonna)

3500

felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként
szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként
egypatások és lófélék egyedenként
sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege
25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal
25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül
legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal
legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül
juh vagy kecske, amely vágott testének tömege
12 kg-nál kevesebb egyedenként
legalább 12 kg egyedenként

800
320
500

Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként
kacsa és lúd egyedenként
pulyka egyedenként
tenyésztett nyúl egyedenként
strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként
baromfi a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével és a nyúl
kistermelőnél egyedenként

1
2
5
1
90

Apróvad
Nagyvad
vaddisznó egyedenként
egyéb nagyvad egyedenként

2

az első 50 tonnáig az adott hónapban megkezdett tonnánként
50 tonna fölött megkezdett tonnánként

180
90

Ménes, gulya, csorda, nyáj, konda, csürhe, baromfi- és halállomány stb.

13 000

550
27 000

Élelmiszerhigiéniai
hatósági
vizsgálatok alapdíja
(a létesítménybe
beérkezett állatok
darabszámára
vonatkozóan):
Patás állatok
húsvizsgálata
(Ft/darab)

80
30
150
100
30
45

Baromfi
húsvizsgálata
(Ft/darab)

18

Vadon élő állatok
húsvizsgálata
(Ft/darab)

270
90

Halak és
akvakulturában
tenyésztett állatok
vizsgálata
Állategészségügyi,
állatvédelmi
hatósági díjak

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
hatósági vizsgálata az ügyfél kérelmére az állatok tartási helyén,
alkalmanként,
A veszettség ellen oltott ebek védőoltásának igazolása és járványügyi
nyilvántartásba vétele
A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése
Tartás engedélyezése
A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása
A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja
A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló
fellebbezési eljárás díja
Kisállat-kereskedés engedélyezése
Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági
állatorvosi felügyelete megkezdett óránként

260
25 000
20 000
25 000
20 000
20 000
7000

Állategészségügyi
határállomásokon
fizetett alapdíjak
Állategészségügyi ellenőrzésköteles élő állatok, állati eredetű
élelmiszerek, állati melléktermékek, állati eredetű takarmányok és
szaporítóanyagok Európai Unióba történő beléptetése
hat tonnáig szállítmányonként
6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként
46 tonna fölött szállítmányonként
Élő állatok és állati termékek Európai Unión keresztül történő
átszállítása
Áruk és élő állatok Európai Unión keresztüli átszállítására vonatkozó
hatósági ellenőrzésének alapdíja
Az alapdíjhoz ellenőrzésenként, az ellenőrzést végző személyek
valamennyi tagjára számítva negyedóránként hozzáadódó díj
A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló
52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet kivételével egyéb, külön
jogszabály szerint meghatározott ellenőrzésköteles termék
hat tonnáig szállítmányonként
6 tonna fölött 46 tonnáig tonnánként
46 tonna fölött szállítmányonként
Állategészségügyi határállomáson történő állatszállítás állatvédelmi
ellenőrzése és bizonylatolása az EU-fuvarozók részére, esetenként
Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya
esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak
Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén
munkanapokon 6-22 óra között fizetendő
Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén
munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti
napokon az 5.1-5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő
Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén
munkanapokon 6-22 óra között az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül
fizetendő
Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén
munkanapokon 22-6 óra között, valamint pihenő- és munkaszüneti
napokon az 5.1-5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő
Állatgyógyászati
készítmények,
törzskönyvezési és
gyógyszergyártási

16 500
2 700
126 000

9 000
6 000

16 500
2 700
126 000
12 500

Alapdíj
5000
14 000
17000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
engedélyezési díja
Állatgyógyászati gyógyszerkészítmények törzskönyvi
dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése, és
engedélyezése
Egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmény
új forgalomba hozatali engedély nemzeti eljárásban
további hatáserősség
I.B. típusú módosítás
II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
kiterjesztés
Javallat nélküli homeopátiás készítmény egyszerűsített eljárással
új forgalomba hozatali engedély
I.B. típusú módosítás
kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
Vérkészítmények
új forgalomba hozatali engedély
módosítás
Nemzeti eljárás esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén
(MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek
Immunológiai állatgyógyászati készítmények törzskönyvi
dokumentációjának elbírálása, értékelő jelentés készítése,
engedélyezése nemzeti eljárás esetén
Oltóanyag:
új forgalomba hozatali engedély
I.B. típusú módosítás
kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
In vivo diagnosztikum:
új forgalomba hozatali engedély
I.B. típusú módosítás
kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának
elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés kölcsönös
elismerésen alapuló eljárás (MRP) esetén (ritka állatfajok és ritka
alkalmazások esetén (MUMS)) a díjak 50%-kal csökkentettek
amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)
amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további
hatáserősségenként
amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)
amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség
I.B. típusú módosítás
II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
kiterjesztés
Állatgyógyászati készítmények törzskönyvi dokumentációjának
elbírálása, értékelő jelentés készítése és engedélyezés decentralizált
eljárás (DCP) esetén (ritka állatfajok és ritka alkalmazások esetén
(MUMS) a díjak 50%-kal csökkentettek)
amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS)
amennyiben Magyarország az előterjesztő tagállam (RMS) további

600 000
200 000
80 000
250 000
200 000
350 000
100 000
40 000
80 000
60 000
55 000
25 000

700 000
100 000
300 000
240 000
220 000
40 000
120 000
70 000

800 000
200 000
400 000
100 000
80 000
250 000
200 000
350 000

1 200 000
300 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
hatáserősség
amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS)
amennyiben Magyarország érintett tagállam (CMS) további hatáserősség
I.B. típusú módosítás
II. típusú módosítás
forgalomba hozatali engedély megújítása
kiterjesztés
Állatok részére szolgáló egyéb termékek dokumentációjának
elbírálása, értékelő jelentés készítése, engedélyezése,
nyilvántartásba vétele
Állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény
nyilvántartásba vétel
Állatgyógyászatban használatos ápolószer:
nyilvántartásba vétel
Állatgyógyászatban használatos segédanyag:
nyilvántartásba vétel
Állategészségügyi biocid termék
új forgalomba hozatali engedély
módosítás
Egyéb díjak
Biocid termék állategészségügyi vizsgálata
Állatgyógyászati készítmény SPC, használati utasítás és/vagy
csomagolóanyag szöveg vizsgálata (hatáserősségenként)
Állatgyógyászati készítmény I.A. típusú bejelentésének adminisztrációs
költsége
Visszavonás vagy az eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége
az érdemi értékelés megkezdése előtt; a forgalombahozatali engedély
visszavonása
Gyakorlati kipróbálási engedély
Törzskönyvi igazolás
Eseti engedély
Behozatali engedély
Forgalomba hozatali engedélyt nem igénylő állatgyógyászati gyógyszer
készítmények nyilvántartásba vétele
Hatósági bizonylat (OBPR) kibocsátása (minőségi bizonylat bírálatán
alapul)
Hatósági vizsgálati bizonylat (OCABR) kibocsátása (egyéb
jogszabályokban szabályozott, OMCL laboratóriumban végzett vizsgálat
eredményéhez kötött)
Gyógyszergyártás, nagykereskedelem, kiskereskedelem, PSUR,
alaki hibás engedély, egyéb hatósági eljárások
Gyógyszergyártási engedély kiadása
Gyógyszergyártási engedély módosítása
Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához
kapcsolódó GMP inspekció
Gyógyszergyártási engedély kiadása másodlagos csomagolóhely vagy
ektoparazitikum gyártó számára
Gyógyszergyártási engedély módosítása másodlagos csomagolóhely
vagy ektoparazitikum gyártó számára
Gyógyszergyártási engedély kiadásához vagy módosításához
kapcsolódó másodlagos csomagolóhelyen vagy ektoparazitikum
gyártónál végzett GMP inspekció
Kérelemre GMP igazolás, angol nyelvű gyógyszergyártási engedély,

400 000
100 000
80 000
250 000
200 000
350 000

20 000
10 000
5 000
150 000
100 000
60 000
15 000
30 000
30 000
80 000
30 000
100 000
40 000
30 000
30 000
30 000

100 000
50 000
100 000
50 000
25 000
50 000
30 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
angol nyelvű inspekciós jelentés, illetve összefoglaló kiadása
Alaki hibás engedély gyártási tételenként
Általános alaki hibás engedély készítményenként
GMP igazolás kiadása a 3. országbeli gyártó részére nemzeti, MRP, DCP
eljárás keretében; kérelmező a díjon felül közvetlenül fizeti a kiutazás és
a kint tartózkodás költségeit

20 000
85 000
750 000

Ökológiai
gazdálkodással
kapcsolatos
igazgatási
szolgáltatási díjak
A kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése
Nem ökológiai tartásból származó állatok felhasználásának
engedélyezése
Mezőgazdasági eredetű, nem ökológiai takarmány felhasználása
Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése
Állatok kötött tartásának engedélyezése
A beporzás céljára tartott méhészeti termelőegységek működtetésének
engedélyezése
Nem ökológiai méhviasz felhasználásának engedélyezése
Hústermelés céljából tartott kifejlett szarvasmarha épületen belüli végső
hízlalásának engedélyezése
Katasztrófahelyzetekkel kapcsolatos kérelmek jóváhagyása
Az Öko EK rendelet alapján elismert országok listáján nem szereplő
harmadik országokból származó ökológiai termékek
forgalmazásának engedélyezése
Növényi alaptermék forgalmazásának engedélyezése
Növényi eredetű feldolgozott élelmiszer forgalmazásának engedélyezése
Állati eredetű élelmiszer forgalmazásának engedélyezése
Takarmány forgalmazásának engedélyezése
Élőállat forgalmazásának engedélyezése
Egyéb ökológiai gazdálkodással összefüggő engedélyezési
eljárások az Öko EK rendelet alapján
Párhuzamos termelés jóváhagyása
Megelőző időszak átállási időszak részeként történő engedélyezése
Állattartó épületben az előírtnál kisebb férőhely alkalmazásának
engedélyezése
Ökológiai státusz megtartásának engedélyezése Öko EK rendelet
alapján
Tanúsítással összefüggő eljárások
Tanúsító szervezet elismerése
Privát feltételrendszer elismerése

25 000
25 000
88 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

44 700
44 700
44 700
44 700
44 700
25 000
25 000
25 000
25 000
265 500
44 200

Növényvédőszer és
termésnövelő
anyag
engedélyezési díjak
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.

Hatóanyagok engedélyezése
A Dosszié teljességének vizsgálata, ha Magyarország a jelentéstevő
ország
Kémiai növényvédő szer hatóanyagok esetén
Mikroorganizmusok, vírusok esetében
Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok,

1 000 000
750 000
500 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

8.1.2.
8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.1.2.3.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.1.3.3.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.1.1.
8.2.1.1.2.
8.2.1.1.3.
8.2.1.1.4.
8.2.1.1.5.
8.2.1.1.6.
8.2.1.1.7.
8.2.1.1.8.
8.2.1.1.9.
8.2.1.1.10.
8.2.1.1.11.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.2.5.
8.2.2.6.
8.2.2.7.
8.2.2.8.
8.2.2.9.
8.2.2.10.
8.2.2.11.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.3.

feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok,
hatásjavítók stb.)
Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy
megújításához, ha Magyarország a jelentéstevő tagállam
Kémiai hatóanyagok esetén
Mikroorganizmusok, vírusok esetében
Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (Növényi kivonatok,
feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok,
hatásjavítók stb.)
Dosszié kiértékelése a hatóanyag pozitív listára való felvételéhez, vagy
megújításához, ha Magyarország társ-jelentéstevő tagállam (co-RMS)
Monográfia felülvizsgálat
Monográfia felülvizsgálat egy szakterületre
Értékelés szakterületenként
Növényvédő szerek nemzeti engedélyezése
Szakterületi értékelések díjai
Szakterületi értékelések Európai Uniós vagy zonális engedélyezéshez,
illetve engedély-módosításhoz
Készítmény - dosszié teljességének vizsgálata
Hatóanyagok kémiai azonossága
Fizikai-kémiai tulajdonságok
Analitika
Toxikológia
Felhasználói kockázat
Szermaradék
Környezeti sors és viselkedés
Ökotoxikológia
Hatékonyság
Egyszerűsített értékelés
Szakterületi értékelések magyar nyelvű nemzeti engedélyezéshez, illetve,
engedély-módosításhoz
Készítmény - dosszié teljességének ellenőrzése
Hatóanyagok kémiai azonossága
Fizikai-kémiai tulajdonságok
Analitika
Toxikológia
Felhasználói kockázat
Szermaradék
Környezeti sors és viselkedés
Ökotoxikológia
Hatékonyság
Egyszerűsített értékelés
Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha
Magyarország a zonális értékelő tagállam (z-RMS)
Törzs dosszié kiértékelése
Kémiai készítmények esetén
Mikroorganizmusok, vírusok esetében
Egyéb növényvédelmi hatású anyagok esetén (növényi kivonatok,
feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok,
hatásjavítók stb.)

8.3.1.4.

Nemzeti ideiglenes (3 éves) engedély új hatóanyagú készítményre

8.3.1.5.

Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén

25 000 000
12 500 000
8 000 000

2 500 000
300 000
2 000 000

500 000
(ld. 8.6.1. pont)
500 000
500 000
800 000
300 000
700 000
700 000
1 200 000
700 000
A fenti összegek 40%-a
100 000
(ld. 8.6.1. pont)
150 000
150 000
200 000
100 000
200 000
200 000
300 000
200 000
A fenti összegek 40%-a

6 000 000
4 000 000
3 000 000
a 8.3.1. pont alatti alapdíjak
25%-a
a 8.3.1. pont alatti alapdíjak plusz
hatóanyagonként

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

8.4.

8.5.
8.5.1
8.5.2.
8.6.
8.6.1.
8.6.1.1
8.6.1.2.
8.6.1.3.
8.6.1.3.1.
8.6.1.3.2.
8.6.2.
8.6.2.1.
8.6.2.1.1.
8.6.2.1.2.
8.6.3.
8.6.3.1.
8.6.3.2

Növényvédő szerek engedélyezése zonális értékelés alapján, ha
Magyarország a zonális értékelő társjelentéstevő (co-zRMS)
Növényvédő szerek engedélyezése kölcsönös elismerés alapján, ha
Magyarország átvevő tagállam
Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges
Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül
Növényvédő szerek újraengedélyezése (engedélyek felülvizsgálata)
Hatóanyag azonosságának megállapítása hatóanyagonként a pozitív
listára való felvétel után, vagy megújítás után
(step 1)
Az adattulajdonos, illetve annak képviselője esetén
A felülvizsgálat az adattulajdonostól kapott hozzájáruló nyilatkozattal
történik
A hatóanyag azonosságának megállapítása egyéb hatóanyag-forrásból
történik
Egyéb hatóanyag forrás értékelése
Ekvivalencia jelentés készítése
Készítmény nemzeti szintű újraengedélyezése (step2)
Készítmény dosszié kiértékelése és újraengedélyezés
Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén
Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású
anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatásfokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében
Készítmény zonális értékelése és újraengedélyezése, ha
Magyarország a zonális értékelő tagállam (zRMS)
Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén
Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású
anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatásfokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében

8.6.3.3.

Két, vagy több hatóanyagú készítmény engedélyezése esetén

8.6.4.

Újraengedélyezés más tagállam által készített értékelés
felhasználásával
Kémiai hatóanyagot tartalmazó készítmények esetén
Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású
anyagok (növényi kivonatok, feromonok, védőanyagok, kölcsönhatásfokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében
Növényvédő szernek nem minősülő termékek nemzeti
engedélyezése
Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek,
védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók
Növényvédelmi célú eszközök (pl. csapdák), makroszervezetek
Engedélyezés a már elvégzett értékelések felhasználásával

8.6.4.1.
8.6.4.2.
8.7.
8.7.1.
8.7.2.
8.8.

8.8.1.

Új formuláció értékelése a már elvégzett értékelések felhasználásával

25%-kal növelt értéke
A 8.2.1.1
szerinti
szakterületi
értékelések
alapján
1 500 000
600 000
300 000

100 000
150 000

150 000
500 000
2 500 000
1 500 000

5 000 000
3 000 000
a 8.6.3 pont alatti alapdíjak plusz
hatóanyagonként
25%-kal növelt értéke
1 000 000
500 000

300 000
100 000
Származtatott
engedély díja +
az új egyedi
szakterületi
értékelések
díja 8.2.1.
vagy 8.2.2.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
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a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

8.8.2.

Alkalmazáshoz készre hígított termékek engedélyezése a már elvégzett
értékelések felhasználásával

8.9.
8.10.
8.10.1.

Ikercsomagban történő forgalomba hozatal engedélyezése
Engedélymódosítás
Az engedély módosítása, vagy érvényességének meghosszabbítása

8.10.1.1.

Módosítás szakmai értékelés alapján szakterületenként

8.10.1.2.
8.10.2.
8.10.3.
8.11.
8.12.

Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás
Engedély kiterjesztése kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúra)
Címkétől eltérő felhasználási engedély (off-label)
Címke-felülvizsgálat
Kísérleti engedély
Magyarországon még forgalomban nem lévő hatóanyagot tartalmazó
növényvédő szerre (készítményenként és kultúránként)
Magyarországon forgalomban lévő hatóanyagot tartalmazó növényvédő
szerre (készítményenként és kultúránként)
Bemutató vizsgálatok / premarketing tevékenység engedélyezése
(kultúránként)
Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már
engedélyezett készítményre
Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem
minősülő termék előírt felhasználásától eltérő módja esetén
(kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül
Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem
engedélyezett készítményre
Párhuzamos behozatal engedélyezése
Párhuzamos behozatal kereskedelmi célra
A termelő által saját felhasználásra történő behozatal
Származtatott engedélyek
Származtatott engedély - más kereskedelmi név használata már
engedélyezett készítményre

8.12.1.
8.12.2.
8.12.3.

8.13.

8.14.
8.15.
8.15.1.
8.15.2.
8.16.
8.16.1.
8.16.2.

Új engedély kiadása egy már meglévő engedély értékelése alapján

8.17.
8.18.
8.18.1.

Növényvédőszer-maradék határérték megállapítása, módosítása
Termésnövelő anyag engedélyezési díjak
Egyedi engedélyezés
Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok,
termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talajés növénykondicionáló anyagok engedélyezése
Komposztok, engedélyezése
Termékcsalád engedélyezése
Műtrágyák, szerves trágyák, gilisztahumusz, talajjavító anyagok,
termesztő közegek ásványi trágyák, mikrobiológiai készítmények, talajés növénykondicionáló anyagok engedélyezése (maximum 3 tag)

8.18.1.1.
8.18.1.2.
8.18.2.
8.18.2.1.

szerint
Származtatott
engedély díja +
az új egyedi
szakterületi
értékelések
díja 8.2.1.
vagy 8.2.2.
szerint
300 000

8.2.1. vagy
8.2.2.
figyelembevételével
25 000
150 000
150 000
50 000
50 000
15 000
25 000

150 000
500 000
20 000
50 000
Az
alkalmazandó
engedélyezési
díj 25%-a
500 000

100 000
150 000
200 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
8.18.2.2.
8.18.2.3.
8.18.3.
8.18.3.1.
8.18.3.2.
8.18.3.3.
8.18.4.
8.18.5.
8.18.5.1.
8.18.5.2.
8.18.5.3.
8.18.6.
8.18.7
44

8.18.8.
8.19.
8.19.1.
8.19.2.

Komposztok, engedélyezése (maximum 3 tag)
Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag
engedélyezése
Engedélyokirat módosítása, kiegészítése
Szakterületi módosítás (vizsgálati adatokhoz kötött kultúra-kiterjesztés,
technológiamódosítás)
Termékcsalád bővítése, családtagonként
Szakterületi értékelést nem igénylő módosítás
Védelem egyenértékűség vizsgálata az áruk kölcsönös elismerése során
terméktípusonként
Védelem egyenértékűségi határozat kiadása
Egy termék esetében
Termékcsalád esetében (maximum 3 tag)
Ha a termékcsalád 3-nál több családtagból áll, minden további családtag
esetében
Kísérleti engedély
Hulladékot tartalmazó termésnövelő anyag (komposzt kivételével)
kiegészítő eljárási díja
További márkanév használat nevenként és készítményenként
Vizsgálóhely GEP (Good Experimental Practice) elismerése
Vizsgálóhely inspekciója és elismerése
Vizsgálóhely ismételt inspekciója

300 000
30 000
30 000
100 000
25 000
50 000
200 000
250 000
30 000
15 000
25%
25 000
500 000
250 000

Egyéb
növényvédelmi
eljárások díjai
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1.
9.1.1.1.2.
9.1.1.1.3.
9.1.1.2.
9.1.1.2.1.
9.1.1.2.2.
9.1.1.2.3.
9.1.2.
9.1.2.1.
9.1.2.2.
9.1.2.3.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
Növényegészségügyi vizsgálatok
díja

Növényvédelmi gépek típusminősítési és felülvizsgálati eljárási díjai
Növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
Hordozható permetezőgépek típusminősítési eljárásai
Dokumentumok alapján
Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján
Vizsgálat alapján
Egyéb növényvédelmi gépek típusminősítési eljárásai
Dokumentumok alapján
Az ügyfél kérelmére indult szemle alapján
Vizsgálat alapján
Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata az ügyfél kérelmére indított
eljárás esetén
Felülvizsgáló állomások tanúsítása (állomásonként)
Permetezőgépek időszakos felülvizsgálata (gépenként)
Időszakos felülvizsgálati rendszer fenntartása (elvégzett
felülvizsgálatonként)
Növényvédelmi engedélyezési eljárások díjai
Növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási valamint
munkavégzésre jogosító engedély kiadása, újbóli kiadása, érvényességi
idő bejegyzése, az engedély cseréje
Légi mezőgazdasági munkavégzésre jogosító engedély kiadásának,
érvényességi idő bejegyzésének, engedély cseréjének díja
Kijuttatási terv jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása
Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezési
kérelem elbírálása

37 500
50 000
62 500
37 500
125 000
500 000
500 000
40 000
4 000

4 000
4 000
5 000
5 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
10.1.

10.1.1.

10.1.1.1.
10.1.1.2.

10.1.2.

10.1.2.1.
10.1.2.2.
10.1.3.
10.1.3.1.
10.1.3.1.1.
10.1.3.1.2.
10.1.3.2.
10.1.3.2.1.
10.1.3.3.

10.1.3.3.1.
10.1.3.3.2.
10.1.4.
10.1.4.1.
10.1.4.1.1.
10.1.4.2.
10.1.4.2.1.
10.1.4.2.2.
10.1.5.
10.1.5.1.
10.1.5.1.1.
10.1.5.1.2.
10.1.5.2
10.1.5.2.1.
10.1.5.3

Belső növényegészségügyi vizsgálatok
Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt napraforgó (Helianthus
annuus), lucerna (Medicago sativa), bab (Phaseolus sp.) cukorrépa (Beta
vulgaris) magtermő állományainak vizuális termőhelyi vizsgálata
táblánként, laboratóriumi vizsgálatok nélkül. Vetőburgonya (Solanum
tuberosum), (szuperelit, elit és utántermesztett fokozatú, valamint
nemesítésből és honosításból származó) területek vizuális termőhelyi
vizsgálata táblánként, termesztő-berendezésenként, laboratóriumi
vizsgálatok nélkül.
8 hektárig vagy 8 termesztőberendezésig
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként
Vizsgálatra bejelentett, szaporítási célra használt zöldségfélék (Allium
cepa, Allium porrum, Allium schoenoprasum, Capsicum annuum,
Lycopersicon esculentum) és valamennyi továbbszaporításra termesztett
lágyszárú növény (kivéve burgonya), valamint gumók, hagymák,
rhizómák illetve azok magtermő és ültetésre szánt állományainak vizuális
termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő berendezésenként, és
vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül
6 hektárig vagy 6 termesztőberendezésig
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként
Telepítés illetve ültetés előtti termőhelyi vizsgálat táblánként:
Központi és üzemi törzsültetvény, törzsgyümölcsös, alany anyatelep,
szőlő-, gyümölcs, dísz- és egyéb faiskola, erdészeti csemetekert előzetes
vizsgálata, valamint területváltoztatás engedélyezését megelőző vizsgálat
laboratóriumi vizsgálat nélkül
2 hektárig
azon felül hektáronként
Faiskolai lerakatok, árudák, forgalmazóhelyek alkalmassági vizsgálata
vizsgálatonként
Egyéb, a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 9. számú mellékletében,
illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és NÉBIH által elrendelt,
meghatározott növények termőhelyi vizsgálata táblánként, termesztő
berendezésenként és vizsgálatonként, laboratóriumi vizsgálat nélkül.
1 hektárig vagy 1 termesztő berendezésig, telephelyenként,
vizsgálatonként
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és
vizsgálatonként
Faiskolák termőhelyi vizsgálata táblánként
Árutermelő szőlő-, gyümölcs- és bogyós gyümölcsű faiskolák,
alanytelepítés, magvetés, bejelentett házi, átmeneti (szűrő) és elit
faiskolák
hektáronként és vizsgálatonként
Erdészeti csemetekertek, díszfaiskolák
2 hektárig vizsgálatonként
azon felül hektáronként és vizsgálatonként
Központi és üzemi törzsültetvények termőhelyi vizsgálata
termőhelyenként
Törzses gyümölcsfajok: szemzőhajtás-termő és magtermő fák
(vírusvizsgálatban részesült egyedekre csak vírusvizsgálati díjtétel)
100 darabig és vizsgálatonként
azon felül 10 darabonként és vizsgálatonként
Szőlő, bogyós gyümölcsű ültetvények, vegetatív anyatelepek
hektáronként és vizsgálatonként
Örökzöldek, díszfák, díszcserjék (hektáronként)

6 000
750

6 000
880

6 000
3 000
6 500

6 000
4 500

9 500
6 000
3 000

6 000
450
15 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
10.1.5.3.1.
10.1.6.
10.1.6.1.
10.1.6.1.1.
10.1.6.1.2.
10.1.6.2.
10.1.6.2.1.
10.1.6.2.2.
10.1.6.3.
10.1.6.3.1.
10.1.6.3.2.
10.1.7.
10.1.7.1.
10.1.8.
10.1.8.1.
10.1.8.2.
10.1.9.
10.1.9.1.
10.1.9.2.
10.1.10.
10.1.10.1.
10.1.10.2.
10.1.10.2.1.
10.1.10.2.2.
10.1.11.
10.1.11.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.

hektáronként és vizsgálatonként
Továbbszaporításra engedélyezett ültetvények, szaporításra kijelölt fák
termőhelyi vizsgálata termőhelyenként
Szemzőhajtás- és magtermő fa, törzskönyvezett, illetve törzskönyvi
előjegyzésbe vett növények
25 fáig vizsgálatonként
azon felül darabonként és vizsgálatonként
Szőlő és bogyós gyümölcsű ültetvények, dísznövények, vegetatív
alanytelepek
2 hektárig vagy 2 termesztő berendezésig vizsgálatonként
azon felül hektáronként vagy termesztő berendezésenként és
vizsgálatonként
Faiskola vetőmagvak fémzárolását megelőző növény-egészségügyi
vizsgálata
1000 kg-ig vizsgálatonként
azon felül 100 kg-onként és vizsgálatonként
Faiskolai lerakatok, árudák vizsgálata
vizsgálatonként
Termelő által megrendelt, vetőmagtermő, ültetésre szánt és egyéb
növények állományainak termőhelyi vizsgálata, export előzetes
vizsgálata, táblánként, termesztő berendezésenként, és vizsgálatonként,
laboratóriumi vizsgálat nélkül (pl. hibridkukorica (Zea mays), borsó
(Pisum sativum), stb.)
5 hektárig
azon felül hektáronként
Növényútlevél-címke darabonként (kivéve a NÉBIH NKI által kiadott
növényútlevél-címkék)
A megrendelőnek kiadott növényútlevél-címke darabonként
A szolgálat által kiállított növényútlevél, csereútlevél darabonként
Terménytárolók kérelemre történő helyszíni vizsgálata tárolóhelyenként,
a betárolt termény mennyisége szerint:
üres raktár
Tárolt termény: az elvégzett munka a tárolt termény mennyiségével
arányos
250 tonnáig
azon felül 10 tonnánként
Előzetes (növény-egészségügyi) vizsgálat: fa-csomagolóanyag
kezeléséhez, előállításához, javításához
telephelyenként és vizsgálatonként
Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Postaküldemények,
útipoggyász, darabáru okmány, azonosság és növény-egészségügyi
vizsgálata laboratóriumi vizsgálat nélkül:
1 000 Ft értékhatárig díjmentes, növény-egészségügyi bizonyítvány
kiállítása esetén azonban
1 000-5 000 Ft közötti értéknél
5 000 Ft feletti értéknél, két tonna összsúlyt meg nem haladó küldemény
esetén
Vasúti kocsi, gép- és egyéb jármű, repülőgép, illetve
hajóküldemények vizsgálata megkezdett tíz tonnánként,
laboratóriumi vizsgálat nélkül:
Vegetatív, gumós, hagymás szaporítóanyagok, élő növény, vetőmagvak,
vetőburgonya
Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvai, azok őrleményei,
azokból készült takarmánykeverékek és alapanyagok, friss zöldség és
gyümölcs, héjas gyümölcsűek, étkezési és ipari burgonya

15 000

6 000
240
6 000
3 000

6 000
6 00
6 000

6 000
900
30
270
5 700
8 000
300
8 000

270
1 100
2 200

9 800
3 900

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
10.3.2.1
10.3.3.
10.3.4.
10.4.
10.4.1.
10.4.2.
10.4.2.1.
10.4.2.2.
10.4.3.
10.4.3.1.
10.4.3.1.1.
10.4.3.1.2.
10.4.3.1.3.
10.4.3.2.
10.4.3.2.1.
10.4.3.2.2.
10.4.3.2.3.
10.4.3.3.
10.4.3.3.1.
10.4.3.3.2.
10.4.3.3.3.
10.4.3.4.
10.4.3.4.1.
10.4.3.4.2.
10.4.3.4.3.
10.4.3.5.
10.4.3.5.1.
10.4.3.5.2.
10.4.3.5.3.
10.4.3.6.
10.4.3.6.1.
10.4.3.6.2.
10.4.3.6.3.
10.4.3.7.
10.4.3.7.1.
10.4.3.7.2.
10.4.3.7.3.
10.4.3.8.
10.4.3.8.1.
10.4.3.8.2.
10.4.3.8.3.
10.4.3.9.
10.4.3.9.1.

500 tonna felett a küldemény vizsgálatára átalánydíj fizetendő, melynek
összege
Egyéb növényi termékek, vágott virágok
Nyitott vasúti vagonban szállított tranzit, re-export szállítmányok vizsgálat
nélkül
Külső növényegészségügyi vizsgálatok - Import vizsgálatok
Növényegészségügyi követelmények teljesítését igazoló okmányok
vizsgálata szállítmányonként
A termék származásának és azonosságának megállapítása
szállítmányonként
Egy teherautó, vasúti vagon, illetve hasonló méretű tartály mennyiségig
a 10.4.2.1. pontban meghatározottnál nagyobb mennyiség esetén
Növényegészségügyi vizsgálat
Dugványok, magról nevelt növények (kivéve erdészeti
szaporítóanyagok), fiatal szamóca- és zöldségnövények vizsgálata
szállítmányonként
10 000 darabig
Minden további 1 000 egység
a vizsgálat maximális összege
Cserjék, fák (kivéve kivágott karácsonyfák), fás szárú faiskolai növények,
erdészeti szaporító anyagok vizsgálata szállítmányonként
1 000 darabig
Minden további 100 egység
a vizsgálat maximális összege
Ültetésre szánt hagymák, gyökerek, rizómák, gyökérgumók ellenőrzése
szállítmányonként (burgonyagumók kivételével)
200 kg tömegig
Minden további 10 kg
a vizsgálat maximális összege
Vetőmagok, szövettenyészetek vizsgálata szállítmányonként
100 kg tömegig
Minden további 10 kg
a vizsgálat maximális összege
Egyéb ültetésre szánt növények vizsgálata szállítmányonként
50 000 darabig
Minden további 100 egység
a vizsgálat maximális összege
Növényegészségügyi vizsgálat: Vágott virágok vizsgálata
szállítmányonként
20 000 darabig
Minden további 1 000 egység
a vizsgálat maximális összege
Lombos ágak, tűlevelűek részeinek vizsgálata szállítmányonként
(kivágott karácsonyfák kivételével)
100 kg tömegig
Minden további 10 kg
a vizsgálat maximális összege
Kivágott karácsonyfák vizsgálata szállítmányonként
1 000 darabig
Minden további 100 egység
a vizsgálat maximális összege
Növények leveleinek vizsgálata szállítmányonként (pl. gyógyfüvek
fűszernövények, leveles zöldségek)
100 kg tömegig

200 000
2 600
3 350
1 800

1 800
3 500

4 300
180
35 000
4 300
110
35 000
4 300
40
35 000
1 800
40
35 000
4 300
50
35 000
4 300
40
35 000
4 300
440
35 000
4 300
440
35 000
4 300

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
10.4.3.9.2.
10.4.3.9.3.
10.4.3.10.
10.4.3.10.1.
10.4.3.10.2.
10.4.3.11.
10.4.3.11.1.
10.4.3.11.2.
10.4.3.12.
10.4.3.12.1.
10.4.3.12.2.
10.4.3.13.
10.4.3.13.1.
10.4.3.13.2.
10.4.3.13.3.
10.4.3.14.
10.4.3.14.1.
10.4.3.14.2.
10.4.3.14.3.
10.4.3.15.

Minden további 10 kg
a vizsgálat maximális összege
Gyümölcsök, zöldségek vizsgálata szállítmányonként (leveles zöldségek
kivételével)
25 000 kg tömegig
Minden további 1000 kg
Burgonyagumók vizsgálata tételenként
25 000 kg tömegig
Minden további (megkezdett) 25 000 kg-ként
Faanyag vizsgálata szállítmányonként (fakéreg kivételével)
3
100 m térfogatig
3
Minden további m
Talaj és táptalaj, fakéreg vizsgálata szállítmányonként
25 000 kg tömegig
Minden további 1000 kg
a vizsgálat maximális összege
Gabona, hüvelyes, olajos és rostnövények magvainak vizsgálata
szállítmányonként
25 000 kg tömegig
Minden további 1 000 kg
a vizsgálat maximális összege
Egyéb növények, illetve növényi termékek szállítmányonként (az őrléssel
feldolgozottak kivételével) vizsgálata szállítmányonként

440
35 000
4 300
180
13 000
13 000
4 300
40
4 300
180
35 000
4 300
180
35 000
4 300

. ZÖLDSÉGGYÜMÖLCS ÉS
KOMLÓ
FORGALMAZÁSI
MINŐSÉG
MEGFELELÉSÉNE
K ELLENŐRZÉSI
DÍJAI
11.1.

45

11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.
46

11.2.
11.2.1.

Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés
vizsgálata
A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10
tonnánként
A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési
vizsgálata megkezdett 10 tonnánként
A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül,
esetenként
Komló vizsgálata
A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként

4300
5300
3000
4300

17.
ÁLLATTENYÉSZTÉ
SSEL
KAPCSOLATOS
IGAZGATÁSI DÍJAK
17.1.
17.1.1.

Sajátteljesítmény vizsgálat
Baromfi (tyúk, pulyka, lúd, kacsa, gyöngytyúk), sertés, juh, hal, méh, nyúl
fajtaelismeréssel kapcsolatos teljesítményvizsgálat hitelesítése
vizsgálatonként (a díj nem tartalmazza a vizsgálat elvégzésének

50 000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
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költségeit)
17.1.2.
17.1.3.
17.1.4.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.3.
17.3.1.
17.3.2.
17.3.2.1.
17.3.2.2.
17.3.2.3.
17.3.2.4.
17.3.2.5.
17.4.
17.4.1.
17.4.1.1.
17.4.1.1.1
17.4.1.1.2
17.4.1.1.3
17.5.
17.6.
17.6.1.
17.6.2.
17.6.2.1
17.6.2.2
17.7.
17.7.1.
Az élelmiszerláncfelügyeleti hatóság
egyéb, általános
díjai

Vizsgált tenyészbikák értékelésenkénti első laktációt zárt leányszám
növekedése alapján leányutódonként
Sertés üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként
Juh és kecske üzemi sajátteljesítmény vizsgálat egyedenként
A fajta-elismerési eljárás során a fajta éves nyilvántartási díja - a
védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták kivételével - évente fajtánként
A bejelentéskor
Bejelentést követő megkezdett naptári évtől
A fajta elismerését követően
Engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos eljárások
Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás, spermatároló
központ, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, valamint
teljesítményvizsgálati helyszínek engedélyezése
Mesterséges termékenyítési engedély megadása és a megalapozását
célzó vizsgálatok egyedenként
Tenyészbika engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni
mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)
Tenyészkan engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni
mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)
Tenyészkos, tenyészbak engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal
(helyszíni mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai
vizsgálata)
Tenyészmén engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni
mintavétel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)
Gímszarvas engedélyezése komplett andrológiai vizsgálattal (helyszíni
mintavétellel, friss ondó minőségi és szelektív bakteriológiai vizsgálata)
Tenyésztő szervezet, fajta, hibrid és keresztezési program
felülvizsgálata
Tenyésztő szervezetek elismerésének éves felülvizsgálati eljárás díja
Az elismeréshez kötött tevékenységek, a fajta és a szervezet általános
tevékenységének felülvizsgálati eljárása:
- sertés, juh- és kecske fajban, a törzskönyvezett tenyészetek 30%-ára
kiterjedően;
- szarvasmarha fajnál a tenyészetek 30%-ára, de fajtánként legfeljebb 80
tenyészetre kiterjedően;
- baromfi, ló, hal, nyúl és méh esetében szervezetenként
Harmadik országból importált és EU tagállamokból beszállított
szaporítóanyag honosítási eljárás szállítmányonként
Állattenyésztési adatbank nyilvántartási tevékenysége
Sertés fialási adatok nyilvántartása és feldolgozása fialásonként
Inszeminátorok és embrió átültetők nyilvántartásba vétele
bejegyzéskor
módosítási kérelemre
Állatok származásának igazolása egyedenként
A hatósági származás-ellenőrzés DNS módszerrel történő
végzése

420
/elsőborjas
laktációt zárt
egyed
50
85

65 000
45 000
27 000
45 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

45 000

40 000
330
5 000
1 500
10 000
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20.1.

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás óradíja
megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás esetén

Építésügyi
Osztály

Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén

12 000
50.000,-Ft
50.000,-Ft
50.000,-Ft
19.000,-Ft

Összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás
Építésügyi fennmaradási engedélyezési eljárás
A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének,
szállításának, hasznosításának, ártalmatlanításának engedélyezési
eljárása
Katonai építésügyi hatóság telekalakítási engedélyezési eljárása

19.000,-Ft

I. Az építésügyi hatóságnál indított
A kérelemre indult eljárásban a hatóság a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül függő
hatályú döntést hoz.
A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik
arról, hogy
a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek
vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában
tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező
ügyfél részére megfizetni;
b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási
költségek megfizetése alól;
c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet
megilleti.
A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak
joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két
hónap elteltével a hatóság a hatósági ügy
érdemében nem döntött és az eljárást nem
szüntette meg. A felfüggesztő döntést megelőzően
hozott függő hatályú döntéshez joghatás nem
kapcsolódik.
1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság a
döntés meghozatalához szükséges tényállás
tisztázásának keretében az építési tevékenység
helyszínén, annak környezetében vizsgálja a
döntés meghozatalának feltételeit.
Ha a kérelem hiányos, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos
teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt.
Az építésügyi hatóság eljárásában, az ott
meghatározott feltételek fennállása esetén és az
ott jogszabályban megjelölt szakkérdésben, a
jogszabályban
felsorolt
hatóságok
szakhatóságként vesznek részt.
Az építési engedélyezési, az összevont és kormányrendeletben meghatározott esetekben a
fennmaradási engedélyezési eljárást
a) a településrendezési és az építészeti-műszaki

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást
elektronikusan online és offline módon, valamint személyesen és postai úton is lehet kezdeményezni.
Személyesen a területileg illetékes építésügyi
hatóságnál, az építésügyi szolgáltató pontokon és a kormányablakoknál (együtt: ügyintézési pont) lehet a kérelmet benyújtani. A kérelem papír alapon is benyújtható, mellékleteit
elektronikus formában (pl.: CD, pendrive) kell
benyújtani. Az ügyintézési pontokon az ügyintéző az ügyfél azonosítása után feltölti a kérelmet és annak mellékleteit az elektronikus
ügyintézési rendszerbe, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR).
Postán történő feladás esetén a kérelem mellékleteit szintén CD- kell a borítékba tenni.
Az online kérelem benyújtás:
A kérelem benyújtásához be kell jelentkezni az
ÉTDR központi elektronikus rendszerébe. Az
ÉTDR nyitó oldalán van lehetőség kiválasztani, hogy milyen módon lép be az ügyfél. Két
azonosítási mód közül lehet választani.
Belépés ügyfélkapuval azoknak lehetséges,
akik ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek.
Az ÉTDR nyitó oldala átirányítja a kérelmezőt
az Ügyfélkapu oldalára, ahol felhasználónevével és jelszavával azonosítja magát, majd
ezután be tud lépni az ÉTDR‐be.
Belépés tanúsítvánnyal: az elektronikus aláírást használó ügyfélnek biztosítja a rendszer,
hogy e‐aláírásának nyilvános kulcsát megadva
és a belépési kérelem nyomtatványt kitöltve
lépjen be az ÉTDR‐be.
Az első alkalommal belépő ügyfélnek ezután
regisztrálnia kell az ÉTDR‐ben, amely személyes adatainak kitöltésével és felhasználói
minőségének (építtető) megjelölésével történik.
A belépés és a regisztráció megtörténte után

5.000,- Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
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tervtanácsokról szóló kormányrendeletben meghatározott esetben tervtanácsi, valamint
b) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság az
ÉTDR által biztosított sablon segítségével hozza
meg az eljárás folyamán szükséges intézkedést, a
közbenső, valamint az érdemi döntést, amelyeket
a kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezés
szerint közöl az ügyféllel, az egyéb értesítettekkel,
és ehhez az ÉTDR mint zárt rendszer
adatbázisába menti le a kiadmányokat és a
kézbesítési adatokat is.

melyen felül az illeték
a)
új - más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó egylakásos lakóépület építése esetén
b)
új - más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó épület építése esetén lakásonként
egyéb önálló rendeltetési egység esetén:
2
ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m
hasznos
alapterületig
2
bb) a 250 m -nél nagyobb hasznos alapterületű önálló
rendeltetési egységenként
c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kife2
jezhető, akkor minden megkezdett 100 m -ként
ha
jellemzően
hosszban
kifejezhető,
akkor
folyóméterenként
d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása,
korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
2
da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m -ként
2
db) az érintett felület minden megkezdett 200 m -ként
2
e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m -ként
f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény
építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése
esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor
2
minden megkezdett 100 m -ként
ha
jellemzően
hosszban
kifejezhető,
akkor

használhatóak a rendszer szolgáltatásai,
elektronikus tárhelyet (mappát) lehet nyitni,
amelyben az engedélykérelemhez gyűjthetők
a szükséges dokumentumok, illetve ezek megléte esetén fel lehet tölteni azokat a mappába
és be lehet nyújtani az építési engedély kérelmet. A kérelem és mellékletein kívül összegyűjthetők és tárolhatók az előzetes szakhatósági állásfoglalások, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatás kérelemhez a dokumentumok, amely kérelem innen indítható is. A
tárhelyhez hozzáférés biztosítható más személynek vagy az építésügyi vagy szakhatóságnak is.
Az offline kérelem benyújtás:
A benyújtáshoz az Általános Nyomtatvány
Kitöltő (ÁNYK) programot a számítógépre kell
telepíteni, majd a kérelmet ezzel kitölteni,
amelyhez az űrlap a magyarorszag.hu oldalon
(https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/41
0008) található. A számítógépre letöltött programmal az űrlap internet kapcsolat nélkül kitölthető. Az
elkészült dokumentumot, amely a mellékleteket is tartalmazza, az ügyfélkapun keresztül
lehet az ÉTDR rendszeréhez eljuttatni.
20.000,- Ft
10.000,- Ft
20.000,- Ft
100.000,- Ft
10.000,- Ft
1.000,- Ft

10.000,- Ft
10.000,- Ft
10.000,- Ft
50.000,- Ft

30.000,- Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
folyóméterenként
de legfeljebb

g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül,
az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül

Módosított építési engedélyezési eljárás során, ha
a kérelmezett módosítás érinti az első fokú
építésügyi hatósági eljárásban részt vett
szakhatóság szakkérdését, vagy ha a kérelmezett
módosítással szakhatósági közreműködés és
bevonás feltételei megvalósulnak, az első fokú
építésügyi hatóság az érdekelt szakhatóság
ismételt megkeresésével beszerzett vagy a
módosított építési engedély iránti kérelem
mellékleteként rendelkezésre álló szakhatósági
állásfoglalás alapján dönt.

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett
építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal
megegyező mértékű,

Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához építésügyi
hatósági engedélyhez kötött építési, bontási
tevékenység is szükséges, a létesítést, az
áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági engedély
iránti kérelemmel egyidejűleg az általános
vagy a kiemelt építésügyi hatóságtól kell kérni.
Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár
együtt, a létesítést, a használatbavételt, az
áthelyezést, a berendezés főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első
fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatala, másodfokon országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi műszaki biztonsági hatósági
eljárásban.
A módosított építési engedély iránti kérelem
mellékletét szolgáló dokumentációnak csak az
eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az
azokat ismertető munkarészeket (pl. műszaki
leírást és számításokat) kell tartalmaznia. A
műszaki leírásban egyértelműen meg kell
nevezni és fel kell sorolni az eltéréseket.
A jogerős és végrehajtható építési engedélytől
és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal
ellátott építészeti-műszaki dokumentációban
foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az
építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha
a) az eltérés építési engedélyhez kötött, a
jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem
változtatja meg az építmény
aa) tömegét, befoglaló méreteit, magasságát,
alaprajzi kontúrját,
ab) helyét, telepítési paramétereit, és a telek
beépítési paramétereit,
ad) - helyi építészeti örökségvédelem alatt álló
épület esetén - településképet meghatározó
homlokzati elemeit,
b) az eltérés építési engedélyhez kötött, a
jogszabályoknak megfelel és nem változtatja
meg az építmény a) pontban foglalt jellemzőit,
elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
c) az eltérés tartalma önmagában nem építési
engedélyhez kötött építési tevékenység.
Műemlék, nyilvántartott műemléki érték esetén

3.000.000,- Ft
15.000,- Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
a jogerős és végrehajtható építési engedélytől,
a hozzá tartozó jóváhagyott, engedélyezési
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során
a) építési engedélyhez vagy
b) örökségvédelmi hatósági engedélyhez vagy
bejelentéshez kötött építési tevékenységgel
eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet.
Eltérés esetén legkésőbb a használatbavételi
engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét.
Egyszerű bejelentés alapján kivitelezhető
a) a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos
alapterületű új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével meglévő lakóépület 300
négyzetméter összes hasznos alapterületet meg
nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) az a) és b) pont építési munkáihoz szükséges
tereprendezés, támfalépítés.

3. egyszerű bejelentés

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése (a továbbiakban: bejelentés) az elektronikus építési napló készenlétbe
helyezésével valósul meg. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túlmenően a készenlétbe helyezés további feltétele a bejelentés
mellékleteként az építész tervező által az
elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább
az alábbi
1. Aláírólap tervjegyzékkel
2. Helyszínrajz
3. Kitűzési helyszínrajz
4. Utcakép
5. Eltérő szintek alaprajzai
6. Metszetek
7. Homlokzatok
8. Tartószerkezeti tervek
9. Épület műszaki berendezéseinek rendszerterve
10. Műszaki leírás
11. Költségvetési kiírás
12. Tervezői nyilatkozat a felelősségbiztosítási
kötvényszámáról és a biztosító nevéről
13. Biztosító által kiadott igazolás
munkarészekből álló kivitelezési dokumentáció
PDF/A formátumban történő feltöltése.
Az építtető az építési tevékenységet az enapló készenlétbe helyezésétől számított
tizenöt nap elteltét követően kezdheti meg és
folytathatja az Étv., az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló kormányrendelet és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései
szerint.
Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a
bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor
ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő
napját megelőző napon, a változást bemutató
tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

Az összevont engedélyezési eljárás
a) a megvalósítással kapcsolatos követelmények
előzetes tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és
b) építési engedélyezési szakaszból áll.

3. 4. összevont eljárás esetén az alapilleték

Az építésügyi hatóság a helyszíni szemléje során
feltárt tények és nyilatkozatok alapján az elvi
építési keretengedélyben megállapítja az építési
engedély iránti kérelem benyújtásának feltételeit
és kereteit.
Az építési engedélyezési szakaszban az elvi
építési keretengedélyben foglaltak az építésügyi
hatóságot és a szakhatóságot - azokban a
kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett,
illetve
amelyekről
az
elvi
építési
keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott akkor is kötik, ha az elvi építési keretengedély
megadását követően az elvi építési keretengedély
lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a
kötelező hatósági előírások megváltoztak.

bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a
változás
a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek
számát vagy
d) az épület telken belüli elhelyezkedését
érinti.
Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes
tisztázása céljából elvi építési keretengedélyezési és építési engedélyezési szakaszból áll.
Az összevont eljárás megindítására irányuló
kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az
eljárás megindításakor csak az elvi építési
keretengedélyezési szakasz megindításához
szükséges mellékleteket kell benyújtani.

melyen felül
a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az
1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

20.000,- Ft
A telepítési engedély az összevont eljárások fajtáitól függően egyben
a) elvi építési keretengedély,
b) telekalakítási engedély,
c) termőföld végleges más célú hasznosításának
engedélye,
d) az erdő területi igénybevételének engedélye,
e) régészeti feltárási engedély,

4. 5. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték

10.000,- Ft

f) környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély,
g) a településrendezési eszközzel kapcsolatos
vélemény.
Az integrált építési engedély iránti kérelem elbírálása során a telepítési engedélyben foglaltak az
építésügyi hatóságot és a szakhatóságokat azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten
rendelkeztek, illetve amelyekről a telepítési hatásvizsgálati szakaszban nyilatkoztak - akkor is kötik,
ha a telepítési engedély megadását követően a

Az építtető - a sajátos építményfajták kivételével - az összevont telepítési eljárás lefolytatását kérelmezheti, ha az építési beruházás
megvalósításához az alábbi eljárások, vagy
azok egy részének lefolytatása szükséges:
a) a településrendezési eszköz készítésének,
módosításának egyeztetési eljárása,
b) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési eljárás,
c) a környezetvédelem vonatkozásában a
Khvr. szerinti
ca) környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy
cb) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
d) a földvédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is
jár, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása,
e) az erdővédelem vonatkozásában, ha az
építési beruházás erdőterület igénybevételével
is jár, az erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása,

50.000,- Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
telepítési engedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások
megváltoztak.
Ha a THSZ kiváltotta a telekalakítási engedélyezési eljárást, akkor az integrált építési engedély
megadásának nem feltétele a telek rendezettsége.
Ha a THSZ kiváltotta a településrendezési eszköz
egyeztetési eljárását, akkor az integrált építési
engedély iránti kérelem csak a településrendezési
eszköz elfogadását és hatálybalépését követően
bírálható el.

f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az
építési beruházáshoz a településrendezési
eszköz módosítása nem szükséges,
g) a régészet vonatkozásában
ga) a régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy
gb) a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint nagyberuházásnak minősülő építési beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irányuló eljárás,
h) az építési engedélyezési eljárás,
i) az országos építési követelményektől való
eltérés engedélyezése iránti eljárás.

melyen felül
a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az
1.
pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
6. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként
a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1.
pontban foglaltakon felül

20.000,- Ft

20.000,- Ft
50.000,- Ft
Az eljárásban a kérelem tartalmától függően mellőzhető a helyszíni szemle lefolytatása.
Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során
vizsgálja, hogy a tervezett eltérés, az érintett
szakhatóság állásfoglalása, illetve a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek
figyelembevételével engedélyezhető-e.

7 .az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények
jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás
engedélyezése esetén

8. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos
2
alapterülete 100 m -ként

A bontási engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett
méri fel, hogy
a) adottak-e a döntés meghozatalának feltételei,
b) az érintett telken megkezdték-e a bontási tevékenységet,
c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyeztetheti-e a csatlakozó építmény, építményrész
vagy a szomszédos telkeken lévő építmények

Az országos építési követelményektől való
eltérés engedélyezése iránti kérelmet elő lehet
terjeszteni
a) önálló kérelemként,
b) az építési vagy a fennmaradási engedély
iránti kérelemmel együtt,
c) az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési
szakaszban, vagy
d) az összevont telepítési eljárás második
szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.
A kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell
a) az építészeti-műszaki dokumentáció azon
részeit, amelyeket az eltérés műszaki tartalma
érint,
b) a műszaki leírásban az eltérés műszaki
szükségességének bemutatását,
c) ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a
szakhatóság megkereséséhez szükséges
dokumentációt,
d) az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj
befizetésének igazolását.
Bontási engedély alapján végezhető
a) a műemléket érintő,
b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény
esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.
A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell

20.000,- Ft

10.000,- Ft

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
állapotát.
A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során
az építésügyi hatóság a kérelem és mellékletei,
valamint a helyszíni szemle tapasztalatai alapján
vizsgálja, hogy

a) építészeti-műszaki dokumentációt, valamint
b) az eljárási illeték befizetésének igazolását.

a) a tervezett bontási munka kielégíti-e a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi, építészeti, örökségvédelmi, műszaki és egyéb követelményeket,
b) az építmény, építményrész elbontását jogszabály vagy ingatlan-nyilvántartási bejegyzés nem
tiltja-e,
c) a tervezett bontási tevékenység nem veszélyezteti-e a csatlakozó építmény, építményrész, vagy a
szomszédos telkeken lévő építmények állapotát,
d) a tervezőként megjelölt személy, vállalkozás
jogosult-e a kérelemben megjelölt építési tevékenységgel kapcsolatos dokumentáció elkészítésére,
e) az építésügyi hatósági engedélykérelem jogszabályban előírt mellékletei rendelkezésre állnake és tartalmuk megfelel-e az a)-d) pont előírásainak.
-

vagy folyóméterenként
vagy darabonként

8. 9 a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett
bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3-5. 4-6. pont
vagy a 7. 8. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,

1.000,- Ft
10.000,- Ft
A fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása
során, valamint a hivatalból történő intézkedés
esetén az építésügyi hatóság a tényállás
tisztázása, így különösen a készültségi fok
megállapítása érdekében helyszíni szemlét tart.
Az építésügyi hatóság a fennmaradási engedély
iránti kérelmet elutasítja, ha az építési
tevékenység engedélyezését a polgármester a
településképi véleményében nem javasolta.
Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az
építmény
befejezése
(rendeltetésszerű
és
biztonságos használatra való alkalmas állapotának
elérése) előtt kerül sor, a továbbépítésre amennyiben a fennmaradó munkálatok elvégzése
építési engedélyezéshez kötött - is engedélyt kell
kérni. Ebben az esetben a fennmaradási és a
továbbépítési engedélykérelmet egyszerre kell
benyújtani, és az építésügyi hatóság a két kérelem
tárgyában döntéseit egybefoglalja.
Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az
építmény
rendeltetésszerű
és
biztonságos
használatra alkalmas állapotában kerül sor, a
fennmaradási engedély egyben használatbavételi
engedély is, arra külön kérelmet benyújtani és a
tárgyban külön döntést hozni nem szükséges.
Az építésügyi hatóság jogszerűtlen vagy
szakszerűtlen építési tevékenység esetén az

A fennmaradási engedély iránti kérelemben
a) az országos építési követelményektől eltérő
műszaki megoldás engedélyezésére,
c) jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül megépített építmény
ca) továbbépítésére vagy
cb) használatbavételére irányuló kérelem is
előterjeszthető.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

10 a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1., 2., 4., 5.,
6. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,

építésügyi bírság mértékét az építésügyi bírság
megállapításának részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben
meghatározottak
szerint
állapítja meg és rögzíti az elektronikus építésügyi
bírságnyilvántartó alkalmazásban.
A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során, helyszíni szemle megtartása mellett az
építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy
a) az építési tevékenységet az építési
engedélynek, módosított építési engedélynek, az
ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott
építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően
végezték-e el,
b) a tapasztalt eltérések építésügyi hatósági
engedélyhez kötöttek-e,
c) az építmény az építési engedélyben megjelölt
rendeltetésének
megfelelő
és
biztonságos
használatra alkalmas állapotban van-e,
d) az elkészült építmény a vonatkozó
jogszabályoknak,
előírt
követelményeknek
megfelel-e,
e) az építési naplóban
ea) rendelkezésre áll-e a felelős műszaki vezetői
nyilatkozat,
eb) az építési munkaterület építtető részére
történő visszaadása megtörtént-e,
f) az épület az ott megjelölt határnapot követően
energetikai tanúsítvánnyal igazoltan közel nulla
vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületként
épült meg.
A használatbavételi engedély akkor adható meg,
ha az építmény az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, az építési engedélynek és a hozzá
tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel és
a) az eltérések nem építésügyi hatósági engedélyhez kötöttek,
c) a jogszabályban előírt dokumentumok az építési
naplóban rendelkezésre állnak.
Ha a használatbavételi engedélyezéskor az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztonságos
építményhasználatot nem gátló hiányosságokat
tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja
és ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő
megjelölésével és a nem teljesítés esetén alkalmazható szankciók alkalmazására való figyelmeztetéssel - a kötelezésre vonatkozó, e rendeletben
foglalt előírások szerint - kötelezi az építtetőt a
még fennálló hibák, hiányosságok megszüntetésére, a kulturális örökség védelme érdekében szükséges munkálatok elvégzésére.

Használatbavételi engedély alapján vehető
használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építési engedélyhez
kötött építési tevékenységgel érintett építmény, építményrész, ha
b) annak használatbavételi engedélyezési
eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.
., vagy
c) építésügyi hatóság építési engedélye a 6.
melléklet III. táblázatában meghatározott valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy
feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek
és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti.
A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető.
A használatbavételi engedély iránti kérelmet
az építtető az építmény rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére
történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt
- a használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz.
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A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez
mellékelni kell
a) ha az Étv. alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
az Étv.-ben meghatározott díj megfizetésének
igazolását, valamint
b) az R. 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.
A hatósági bizonyítvány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
tartalmazza
a) az építtető elérhetőségét,
b) az építési tevékenységgel érintett telek
címét, helyrajzi számát,
c) a bejelentés időpontját, a bejelentéshez
tartozó elektronikus építési napló azonosító
számát, és a 2016. június 30-a előtti bejelentés esetén a bejelentés ÉTDR azonosító és
iratazonosító számát,
d) az épület felépítésének megtörténtét, valamint
e) a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj
mértékét.

11 (egyszerű bejelentést követően) épület építésének megtörténtét
igazoló hatósági bizonyítvány ügye

13 az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése
14 az 1.13 pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott
döntés elleni fellebbezés illetéke

Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a
fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc –
szakhatóság közreműködése esetén tizenöt –
napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására
jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a 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 fellebbezést az
első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes
iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik.
Az elsőfokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja
a) az elkésett fellebbezést,
b) a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést,
c) az önálló fellebbezéssel meg nem támadható
végzés ellen irányuló fellebbezést és
d) az olyan tény alapján meghivatkozott fellebbezést, amelyről az ügyfélnek már a döntés meghozatala előtt tudomása volt, valamint indokolás nélkül benyújtott fellebbezést. A fellebbezési kérelmet
az elsőfokú döntést hozó hatóság abban az esetben is érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha az
ügyfél a fellebbezési eljárásért fizetendő illeték-

Az ügyfél fellebbezését a másodfokon eljáró
hatósághoz címezve az első fokú hatóságnál,
az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújtja be.
Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor
már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor
a) fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az
elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok
közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez,
b) hozzáférést kell biztosítania az első- és
másodfokon eljáró hatóságnak az a) pontban
megjelölt dokumentumokhoz.

10.000,- Ft

15.000,- Ft
10.000,- Ft
30.000,- Ft
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vagy díjfizetési kötelezettségének az elsőfokú
hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre
tűzött határidő alatt nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
A másodfokú hatóságnál a fellebbezési eljárás
felterjesztést követő első munkanapon indul.
Az ÉTDR-ben a fellebbezési eljárás megindulásától számított három napon belül az ÉTDR-ben
kiállított dokumentummal papír alapon vagy elektronikus úton értesíteni kell az eljárás megindulásáról
a) a fellebbezőt,
b) építtetőt, valamint
c) a már ismert ügyfelet.
A másodfokú építésügyi hatóság a jogorvoslati
eljárásban, amennyiben a jogorvoslati kérelem az
első fokú hatóság határozatába foglalt szakhatósági állásfoglalás tartalma ellen irányul, az eljárás
megindulását követően öt napon belül megkeresi a
másodfokon eljáró szakhatóságot az állásfoglalásának beszerzése érdekében.
A másodfokú építésügyi hatóság az eljárás megindulását követően öt napon belül, amennyiben a
fellebbezés tartalma
a) érinti a települési önkormányzat polgármesterének az első fokú határozatba beépült településképi véleményét, kikéri a területi építészetiműszaki tervtanács, vagy
b) érinti a területi építészeti-műszaki tervtanácsnak
az első fokú határozatba beépült véleményét, kikéri a központi építészeti tervtanács
véleményét, aki, illetve amely azt tizenöt napon
belül köteles megadni.
Ha a döntés meghozatalához szükséges adat nem
áll rendelkezésre, a másodfokú hatóság legfeljebb
nyolcnapos teljesítési határidő kitűzésével, egy
alkalommal az eljárás megindulásától számított öt
napon belül hiánypótlásra hívja fel a fellebbezőt.
IV. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány
által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett
építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az
eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása.
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V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre
többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a
külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is
benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell
megfizetni.
VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - általános tételű eljárási illeték
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal
összefüggő hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.
Hatósági,
Gyámügyi és
Igazságügyi
Osztály
Jogi
Segítségnyújtás

Peren kívüli jogi segítségnyújtás

50.000,- Ft

3.000,- Ft

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,

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
díjmentes.
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g)bűncselekmény áldozata és a
bűncselekménnyel okozott kár, illetve a
bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett
jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges
eljárás megindításához jogi segítő szakjogászi
tanácsadására vagy beadvány (kereset, kérelem,
feljelentés, vádindítvány stb.) szerkesztésére van
szüksége,
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) szerződés készítésére, kivéve, ha a szerződést
kötő felek közösen kérik a támogatást, és
valamennyiük vonatkozásában fennállnak annak
a feltételei,
b) jogi tanácsadásra a következő területeken:
1. pénzintézet által folyósított kölcsön felvételének
feltételei,
2. olyan jogügylet tárgyában, amelyben a
jognyilatkozatot csak ügyvéd által ellenjegyzett
okiratba vagy közjegyzői okiratba foglaltan lehet
tenni, kivéve, ha a jogügylet a fél és családja
lakhatását szolgáló ingatlan elidegenítése vagy
megterhelése,
c)a magánszemély vállalkozási, befektetési
jellegű tevékenységével kapcsolatos ügyben,
kivéve
1. bűncselekmény áldozata, ha az elkövetett
bűncselekmény e tevékenységgel kapcsolatos,
2. a tevékenység folytatásáért járó díj
érvényesítésével összefüggő ügyeket, ha a
vállalkozási jellegű jogviszonyra vonatkozó
szerződés természetes személy által végzendő
tevékenység folytatására vonatkozik alvállalkozó
igénybevételének kizárásával, a munkavégzés
helyének meghatározásával és a díj részletekben
történő megfizetésével,
e)civil szervezet létrehozásával és működésével
kapcsolatos ügyben,
f) vámügyekkel kapcsolatban.
Nem részesíthető a fél támogatásban, ha
a) valamely korábban nyújtott támogatást valótlan
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Pártfogó ügyvédi képviselet

adatok szolgáltatása miatt megvontak tőle, a
megvonás időpontjától számított 5 évig,
b) valamely, korábban részére vagy más személy
részére nyújtott támogatás összegét - bár arra
köteles lett volna - nem térítette vissza az
államnak, vagy
c) a támogatás iránti kérelmében foglaltak
ellenőrzésére irányuló vizsgálat elvégzését
akadályozza,
d)támogatás iránti kérelme rosszhiszemű
joggyakorlásra irányul, vagy a támogatással
érintett eljárás a fél részéről már előre teljesen
eredménytelennek látszik.
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 támogatás kizárt:
a) ha az ügyben a jogi képviselet költségeit vagy a
tényleges jogi képviseletet a fél más állami
támogatási rendszerben biztosított támogatásként
megkapta;
b) jogszabályban meghatározott esetekben
c) a fél pereskedése rosszhiszeműnek vagy már
előre teljesen eredménytelennek látszik;

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
területi 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.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje,
a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának

Ügyfélszolgálati tevékenység

Határon átnyúló ügyek

Áldozatsegítés

d) a fél mint engedményes lép fel, és
valószínűnek mutatkozik, hogy az
engedményezés a támogatás igénybevételével
történő perlés lehetővé tételét célozta;
e) az eljárás előzetes bizonyítás lefolytatására
irányul;
f) a fél a támogatást közjegyző eljárásában
kívánja igénybe venni.
Ügyfélszolgálati tevékenység keretében az
egyszerűbb megítélésű ügyekben jogi tanácsot,
illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak
bárki számára.
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 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.
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

jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata
nélkül, díjmentes
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.

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 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.
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.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai
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a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
A közszolgáltatás a szolgáltatások azon sajátságos típusa, melynek legfőbb jellemzője a közösségi jelleg.
Közszolgáltatás mindazon szolgáltatás, amely a lakosok széles körének nyújt valamilyen ellátást, és nem minősül az állam egyoldalú közhatalmi aktusának
jogi segítségnyújtás díját - bár arra köteles lett
volna - nem térítette vissza az államnak.
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.

Azonnali pénzügyi segély

Azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő
szolgálat fedezi az áldozat lakhatással,
ruházkodással, élelmezéssel és utazással
kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti
jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a
bűncselekmény vagy a tulajdon elleni
szabálysértés következtében az áldozat ezen
kiadások megfizetésére nem képes. A segély
legmagasabb összege az alapösszeggel egyezik
meg. Az alapösszeg mértéke a tárgyévet
megelőző második év - a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági bruttó
havi átlagkeresetének 43 százaléka.

Áldozati státusz igazolása

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa
nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás
igénybevételét attól teszi függővé, hogy az
ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő
személy az e törvény hatálya alá tartozó áldozat,
továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az
áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az
áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági
bizonyítványt állít ki.

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.
Bármely áldozatsegítő szolgálatnál
előterjeszthető.
Egy példányban, az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell
benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez az
áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt.
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a
bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni
szabálysértés elkövetését követő öt napon
belül lehet előterjeszteni.
Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről, ha a
támogatás igénybevételének feltételei annak
alapján megállapíthatóak , illetve a szükséges
iratok beérkezését követő naptól számított
nyolc napon belül dönt.
Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelemről
szóló döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.
Bármely áldozatsegítő szolgálatnál
előterjeszthető.
Egy példányban, az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell
benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez az
áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt.
Ha az áldozat nem rendelkezik a
meghatározott igazolással, azonban az egyéb
iratok valamelyikét az áldozatsegítő
szolgálathoz benyújtott kérelméhez csatolja,
és abból a hatósági bizonyítvány kiállításának
feltételei megállapíthatóak, az áldozati státusz
igazolása ez alapján is kiállítható.
Ha a körülmények alapján bebizonyosodik,
hogy a rászoruló áldozat sérelmének
rendezéséhez a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvényben meghatározott

Az áldozat részére az azonnali pénzügyi
segélyt a célelőirányzat terhére kell kifizetni.
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jogi segítségnyújtásra van szükség, az
áldozatsegítő szolgálat igazolja az ügyfél
áldozati státuszát, és ezen igazolást, valamint
- ha rendelkezésre áll - a kérelmet továbbítja a
jogi segítségnyújtó szolgálatnak, amely a
döntéséről és a megtett intézkedésekről
haladéktalanul értesíti az áldozatsegítő
szolgálatot.
Tanúgondozás

Védett szálláshely biztosítása

Kárenyhítés

A bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő
tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz
fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan
ügyintézője, aki a tanú részére külön
jogszabályban meghatározott módon
felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az
ehhez szükséges bírósági megjelenés
elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem
terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem
járhat a tanú befolyásolásával.
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.
Kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult:
a) akinek sérelmére szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek
következményeként testi épsége, egészsége
súlyosan károsodott,
b) bűncselekmény következtében károsodott vagy
meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy
háztartásban élő egyenes ági rokona,
örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe
fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa,
élettársa,
c) akinek eltartására meghatározott
bűncselekmény következtében károsodott vagy
meghalt sértett jogszabály, végrehajtható
bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy
érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles
volt,
d)aki a szándékos, személy elleni erőszakos
bűncselekmény következtében meghalt sértett
eltemettetéséről gondoskodott.
Rászorulónak tekintendő az áldozat, ha havi nettó
jövedelme - közös háztartásban élők esetén az
egy főre eső jövedelem - nem haladja meg az
alapösszeg kétszeresét.
Jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak
tekintendő az az áldozat, aki
a)aktív korúak ellátására jogosult, vagy
időskorúak járadékában részesül,
b) adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási
támogatás jogosultja,

Bármely áldozatsegítő szolgálatnál
előterjeszthető.
Egy példányban, az erre a célra
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell
benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez az
áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt.
A büntetőeljárás adott szakaszában eljáró
nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság a
támogatás igénybevételéhez igazolást állít ki
az áldozat vagy az áldozatsegítő szolgálat
kérelme alapján.
A kárenyhítési kérelmet a bűncselekmény
elkövetését követő 3 hónapon belül lehet
benyújtani.
Ha a kérelem előterjesztése elháríthatatlan
akadályba ütközik, a kérelmet az akadály
megszűnését követő 3 hónapon belül lehet
előterjeszteni.
Ha egy korábban államigazgatási eljárásban
vizsgált cselekményről később derül ki, hogy
az bűncselekmény, a kérelmet a
büntetőeljárás megindítását követő 3 hónapon
belül lehet előterjeszteni.
Ha a bűncselekmény elkövetését követően
később derül ki, hogy az áldozat testi
épségének, egészségének súlyos károsodása
és a bűncselekmény között ok-okozati
összefüggés áll fenn, illetve ha a
bűncselekmény megváltoztatott minősítése
alapján szándékos, személy elleni erőszakos a

Az áldozat részére a kárenyhítést a
célelőirányzat terhére kell kifizetni.
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c) a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapították,
d) számára egészségügyi szolgáltatás
igénybevétele céljából a szociális rászorultságot
megállapították,
e) ápolási díjban, közgyógyellátásban,
rokkantsági járadékban részesül,
f) fogyatékossági támogatásra, vakok személyi
járadékára vagy magasabb összegű családi
pótlékra jogosult,
g) átmeneti szállást vagy éjjeli menedékhelyet
igénybe vevő hajléktalan személy,
h) családok, gyermekek átmeneti otthonát
igénybe vevő személy,
i) Magyarország területén menekültügyi eljárás
alatt álló személy.

bűncselekmény, a kérelmet az ok-okozati
összefüggés tudomásra jutásától, illetve a
minősítés megváltoztatásától számított 3
hónapon belül lehet előterjeszteni.
A döntő hatóság a kérelem beérkezését
követő naptól számított nyolc napon belül dönt
arról, hogy a kérelem érdemi elbírálásához
szükség van-e arra, hogy a támogató hatóság
a kérelmezőt vagy más személyt
meghallgasson.
A kárenyhítési összeg kifizetéséről, a járadék
folyósításáról az áldozatsegítő szolgálat
gondoskodik. A járadékot úgy kell folyósítani,
hogy azt a jogosult minden hónap 10. napjáig
megkapja.
A kárenyhítést egy összegben vagy havi
járadékként kell fizetni.
Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a
bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni
kárának teljes vagy részbeni megtérítését
igényelheti.
Az egyösszegű kárenyhítés mértéke:
a) az alapösszeg ötszörösét meg nem haladó
kár 100 százaléka,
b) az alapösszeg ötszöröse és tízszerese
közötti kár esetén az alapösszeg 5-szöröse, és
az alapösszeg ötszöröse feletti rész 75
százaléka,
c) az alapösszeg tízszeresét meghaladó kár
esetén az alapösszeg 8,75-szöröse, és az
alapösszeg tízszerese feletti rész 50
százaléka, de legfeljebb az alapösszeg
tizenötszöröse.
A sértett bűncselekmény miatt bekövetkezett
keresőképtelensége esetén - ha a
keresőképtelenség várhatóan a 6 hónapot
meghaladja - az áldozat járadék formájú
kárenyhítésként a rendszeres jövedelmében
bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését
igényelheti.
A járadék havi mértéke:
a) az igazolt jövedelemcsökkenés 75
százaléka, ha az áldozat 18 év alatti személy
vagy mások gondozására szorul,
b) az igazolt jövedelemcsökkenés 50
százaléka, ha az áldozat mások gondozására
nem szorul.
A járadék legmagasabb összege havonta az
alapösszeggel egyezik meg. A járadék
legfeljebb három évig adható.

