
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 

45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 

48. §

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő Ákr. 

50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges 

külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása
Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja a  házasságkötés jogi feltételeit, valamint az anyakönyvbe bejegyzendő adatokat igazoló  

okiratokat, majd ezt követően dönt azok elfogadhatóságáról.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

személyazonosságot, állampolgárságot igazoló okmányok, tanúsítvány, családi állapot igazolás, lakcím 

igazolás, születési anyakönyvi kivonat Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

2.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett 

élettársi kapcsolata létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli 

felmentés

Kizárt

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

felvett jegyzőkönyvvel és az iratokkal együtt felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit 

megvizsgálja, és szükség esetén megkeresi Budapest Főváros Kormányhivatalát az okirat beszerezhetőségére vonatkozó 

nyilatkozat céljából. A felmentés jogosságáról a kormányhivatal dönt, indokolt esetben felmentést ad.

 


az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Nem

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

házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes 

akadálya, valamint azt az indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

3.

 Anyakönyvi bejegyzés teljesítése nem magyar állampolgár anyától származó, 

Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar állampolgár apa által tett 

teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja az anyakönyvvezető által felterjesztett apai elismerő nyilatkozatot és az anyakönyvi 

bejegyzés alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat. A Kormányhivatal szükség esetén tájékoztatást kér az Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályától a külföldi jog tartalmáról. Amennyiben annak feltételei fennállnak, a 

Kormányhivatal bejegyzi a gyermek születési eseményéhez az apa adatait, valamint – ha az apai elismerő nyilatkozat 

következtében megváltozott - a gyermek új születési családi nevét, és erről értesíti az anyakönyvvezetőt és az érintetteket.    

Az anyakönyvi bejegyzés megtagadásáról a kormányhivatal határozattal dönt.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

apai elismerő nyilatkozat, szülők állampolgárságának igazolása, anya családi állapotát igazoló okirat
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

4.

Hazai anyakönyvezés - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

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

szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai 

anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor

Kizárt

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet az 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv honosítottak, visszahonosítottak esetében az eskü- vagy fogadalomtételről szóló 

jegyzőkönyv beérkezését követő 30 napon belül megküldi a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek. 

A Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei a hazai anyakönyvezés szabályainak megfelelnek-e, szükség 

esetén a kérelmezőt, illetőleg a felterjesztőt hiánypótlásra hívja fel. A hazai anyakönyvezés megtörténtét követően, erre 

irányuló kérelem esetén anyakönyvi kivonat kiállítás és megküldése. Az esetleges adatváltozások, javítások átvezetése a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartáson.  

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Igen

Adatlap a külföldön történt születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a 

továbbiakban: anyakönyvi esemény) hazai anyakönyvezéséhez; az anyakönyvi eseményt igazoló 

anyakönyvi okirat; házasság megszűnését igazoló okirat; magyar állampolgárság igazolása.

Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

5. Bányaszolgalmi jog alapítása Kizárt

A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. Az eljárás a bányaszolgalmi jogot 

alapítani szándékozó kérelmező kérelmére indul. A Kormányhivatal a kérelem és mellékletei alapján megvizsgálja, hogy a 

bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennálnak-e.A hatóság a kártalanítás megállapításáért szakértőt köteles 

kirendelni. A szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart, ahol megkísérli a felek közötti egyezség 

megkötését. A tényállás teljes körű tisztázását követően a Kormányhivatal határozatban dönt rendelkezik a bányaszolgalom 

alapításáról és az annak fejében járó kártalanítás megállapításától.

 bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet, a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint 

a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) 

bekezdés  

Nem

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

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;

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

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

3) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;

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

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

5) üzemeltetési célú szolgalom esetén a bányászati létesítmény használatba vételére vonatkozó jogerős 

engedélyt;

6) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

6.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők kereskedelmi igazgatással kapcsolatos 

ügyeiben (bejelentés kereskedelmi tevékenységről)
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok, fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

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

rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi 

LXXVI. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

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

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) 

bekezdés

Nem Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Innovációs és 

Technológiai Miniszter 

7.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők kereskedelmi igazgatással kapcsolatos 

ügyeiben (működési engedélyezési eljárások)
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

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

rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi 

LXXVI. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 50.,

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) bekezdés

Nem Nem Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per

Innovációs és 

Technológiai Miniszter 

8. Kisajátítási eljárás Kizárt

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A Kormányhivatal a kérelem és mellékletei alapján megvizsgálja, hogy a kisajátítás 

törvényi feltételei fennállnak-e A hatóság a kártalanítás megállapítása érdekében szakértőt köteles kirendelni. A 

szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart, ahol megkísérli a felek közötti egyezség megkötését. 

Amennyiben a felek között a jogszabályoknak megfelelő egyezség jön létre a Kormányhivatal az egyezséget jóváhaggyá és 

határozatba foglalja. Egyezség hiányában a Kormányhivatal mind a kérelem jogalapja, mind a kártalanítás összegszerűsége, 

valamint a szakértő díja és az eljárási költség viselése tekintetében dönt. 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pontja

Igen

1) a Kstv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, a Kstv. végrehajtására kiadott 

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;

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

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

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

kiemelt jelentőségű ügyek közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé minősítő jogszabályban meghatározott beruházást - arról, 

hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;

4) a kisajátítás céljának megfelelően a 7. § szerinti dokumentumokat;

5) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem 

engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát;

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

kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste;

7) az ingatlan adásvétele meghiúsulásának igazolására szolgáló iratokat (másolatban ajánlatok, 

kézbesítést bizonyító tértivevények, elutasító nyilatkozatok);

8) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt mellékletek megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban 

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

érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a szükséges adatok beszerzése érdekében, 

valamint a viszonosságra vonatkozóan a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A válaszok megérkezése után a 

Kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezésének tárgyában.

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,

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

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

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XX. melléklet

Igen

 a külföldi természetes személy személyazonosságát, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti 

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonosságát hitelt érdemlő igazolására alkalmas irat,

az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékát igazoló dokumentum
Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

10. közigazgatási bírság kiszabása a Stat. törvény alapján Lehetséges

A Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó szerv jelzése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási 

bírsággal sújtja azt az adatszolgáltatót, aki a jogszabályban előírt kötelezettségét nem, vagy nem megfelelő módon teljesíti. 

Az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról.

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32- 33 . §-ai (Stat. törvény) Nem Nem értelmezhető, mivel hivatalbóli eljárás Nem  - Teljes eljárás  - Nem Nem Nem 60 nap  - Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

11.
Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok és a jegyzők lakcím érvénytelenség 

megállapításával kapcsolatos ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pontja, az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 41., a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) bekezdés

Nem Nincs Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminszter

12.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők telepengedélyekkel kapcsolatos hatósági 

ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása -szükség esetén szakhatóságok megkeresése- a tényállás további tisztázása érdekében.   

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

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

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

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

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

az igazgatási szolgáltatási díjat a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 

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

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) bekezdés

 

Nem Nincs Igen
Igazgatási 

szolgáltatási díj
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per

Innovációs és 

Technológiai Miniszter 

13.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők bejelentésköteles ipari tevékenységekkel 

kapcsolatos hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

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

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § 

(1) bekezdés

Nem Nincs Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Innovációs és 

Technológiai Miniszter 

14. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés Kizárt

Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának 

elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a 

kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek 

igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat 

javára igénybe veheti és lejegyezheti. A fővárosi és megyei kormányhivatal lejegyzéssel kapcsolatos eljárására egyebekben 

a kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. §-a, a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont

Nem

1.)Változási vázrajz és területkimutatás, 

2.) Bejelentés az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakcíméről (székhelyéről), 

3.) Nyilatkozat a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, 

4.) Helyi építési szabályzat, 

5.)Képviseleti jogosultság igazolása

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

15. kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás Kizárt

Az ingataln tulajdonosának a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezés iránti kérelme alapján a Kormányhivatal 

megvizsgálja a Kstv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállását, majd a tényállás tisztázását követően döntésében a 

kérelem elutasításítja vagy az adott szerv kötelezi a kisajátítási kérelem benyújtására

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdés 24. pont
Nem az ingatlan megvásárlásának kezdeményezését igazoló irat Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

16. víziközmű társulat működésének vizsgálata hatósági ellenőrzés keretében Lehetséges

A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzése során felkérheti a vízügyi igazgatási szervet (ÉMVÍZIG), hogy folytasson le 

szakmai ellenőrzést, továbbá a vízügyi igazgatási szervtől a víziközmű társulatra vonatkozó, a vízügyi igazgatási szervnél 

rendelkezésre álló adatokat és információt kérhet. Amennyiben a Kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során 

jogszabálysértést tár fel, megkeresheti a cégbíróságot, hogy tizenöt napon belül jelölje ki az elszámoló bizottság tagjait az 

elszámolási eljárás haladéktalan lefolytatása érdekében, illetve saját hatáskörben intézkedhet a tagok által befizetett 

hozzájárulások egészének, vagy azok egy részének visszafizetése iránt.

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 

160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 
Nem Nincs.

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

17. eljáró szerv kijelölése Lehetséges

A Ákr. 22-23.§-ában szabályozott kizárási kérelem elbírálására akkor kerül sor, ha az elsőfokú közigazgatási szerv az előtte 

már megindult eljárásában olyan abszolút vagy relatív okkal szembesül, amely miatt a kérdéses eljárást nem folytathatja le. 

Ilyen kérelem esetén a kormányhivatal vezetője a kizárási kérelmet benyújtó szervvel azonos hatáskörű másik szervet jelöl 

ki az adott eljárás lefolytatására. 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. Rendelet, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) 

Korm. rendelet 12. §, a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási 

szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés

Nem
a kizárási okot megalapozó dokumentumok (amik igazolják az eljárás megindulását pl. szakhatósági 

megkeresés, ügyféli kérelem)
Nem  - Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem  -

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

18.

Érettségi vizsga vizsgabizottságának, valamint a független vizsgabizottság 

döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: 

döntés) döntése elleni fellebbezés

Lehetséges

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

vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a 

tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a köznevelési 

feladatokat ellátó hatósághoz (középiskolához). A fellebbezést a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, a hivatal három 

munkanapon belül bírálja el. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye 

nincs.   Az igazgató a fellebbezést a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a 

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

kormányhivatalnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.  A 

kormányhivatal, a fellebbezés tárgyában meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, 

távbeszélő) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. A másodfokú hatóság a 

döntést helybenhagyja, jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél a véglegessé vált döntés 

ellen közigazgatási pert indíthat. 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet, 

valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI.13) Kormányrendelet
Nem Nincs Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Nem Nem Nem 3 munkanap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Oktatási Hivatal

19. Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők helyi  vízgazdálkodási hatósági ügyeiben Lehetséges
Döntés meghozatala az I. fokú iratok, fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet, a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) bekezdés

Nem Nem Igen Illeték Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminiszter

20. Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők adóigazgatással kapcsolatos ügyeiben Lehetséges
Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. 

évi CLI. törvény (Air.)  

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 44/A. § (1) bekezdés

Nem Nincs

Az Air. Alapján az ügyfél 

nyilatkozatával nem 

pótolható a hiányzó 

bizonyíték.

Illeték
Az Air. eljárás fajtákat 

nem nevesít.
1

A kapcsolodó eljárást az 

Air. nem ismeri.

Az Air. nem rendelkezik 

az eljárás 

felfüggesztéséről.

Az Air. nem rendelkezik 

az eljárás szüneteléséről.

30 nap, mely egy alkalommal 

30 nappal 

meghosszabbítható. Utólagos 

adómegállapítás tárgyában 

hozott határozat fellebbezése 

esetén 60 nap.

Az Air. nem rendelkezik 

függő hatályú döntésről.

Az Air. nem rendelkezik 

szakhatóság 

közreműködéséről.

Szakkérdés vizsgálata az 

Air. 66. §-a alapján. 

Az Air. nem rendelkezik a 

jogszerű hallgatásról.
Közigazgatási per Pénzügyminiszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály



21. Víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezés Lehetséges

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a jogszabályban meghatározott határidőn belül az ingatlant nem kötteti be a víziközmű-

rendszerbe, a Kormányhivatal kötelezi erre. A Kormányhivatal mérlegelési jogkörben eljárva - a jogszabályban megállapított 

feltételek fennállása esetén - dönthet a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése mellett. A Kormányhivatal kötelezés 

kibocsátása vagy a kötelezési eljárás lefolytatásának mellőzése helyett az ingatlan tulajdonosával hatósági szerződésben is 

megállapodhat a bekötés megvalósításáról.

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Nem Nincs Igen  - Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminiszter

22. Sajtórendészeti szabálysértés Lehetséges

A törvényi tényállás az illegális sajtótermék terjesztését nyilvánítja szabálysértéssé. Főszabály szerint sajtótermék 

terjesztéséhez nem szükséges engedély, azonban a Btk. 72. § (2) bekezdése szerint el kell kobozni azt a sajtóterméket, 

amelyben bűncselekmény megvalósult. A hivatkozott szabálysértést elköveti, aki olyan sajtóterméket terjeszt, amelyet a 

nyomozó hatóság határozattal lefoglalt, mint elkobzás alá eső dolgot, illetve amelynek elkobzását a bíróság elrendelte. 

Elkövető az a személy, aki az illegális sajtóterméket szándékosan forgalmazza. Az nem tényállási elem, hogy értékesítés 

történt-e.

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.)
Nem Nincs Nem  -  -  -  - Szabstv. 82. §-a alapján  -

30 nap, amelyet a 

szabálysértési hatóság 

vezetője egy alkalommal 

legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbíthat

 -  -  -  - Kifogás Belügyminiszter

23.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők birtokvédelem kérdésében hozott 

határozatának végrehajtásával kapcsolatos ügyeiben 
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a jogorvoslati kérelem (fellebbezés, kifogás) alapján, szükség esetén hiánypótlás, 

illetve egyéb bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet 

23-24. §, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

Nem Nincs Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

24. Szakértő előzetes kirendelése kisajátítási eljárás megindítását megelőzően Kizárt
A Kormányhivatal a kisajátítást kérő kisajátítási eljárás megindítását megelőzően előterjesztett kérelmére a Kstv. szerinti 

szakértőt rendel ki a kisajátításra vonatkozó szakvélemény (előzetes szakvélemény) előzetes elkészítése céljából.

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. 

§ (1) bekezdés a) és b) pont
Nem

1) a Kstv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, a Kstv. végrehajtására kiadott 

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;

2) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

3) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással 

összefüggő kisajátítás esetén a Kstv. végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott összeget 

köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg a kisajátítási hatóságnál letétbe helyezni.

Nem Illetékmentes  - 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

25. Kisajátítási eljárással kapcsolatosan felmerült járulékos költség megállapítása Kizárt

A Kormányhivatal a kisajátítási kártalanításra jogosult által előterjesztett kérelem alapján, a Kstv.-ben meghatározott 

feltételek fennállása esetén, a kisajátítási határozatban nem rendezett, indokolt és igazolt járulékos költségek megtérítésére 

kötelezi a kisajátítási kártalanítás megfizetésére kötelezettet.

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdés 24. pontja
Nem a felmerült és indokolt járulékos költséget igazoló számviteli bizonylat Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

26.
Hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentesség igazolása céljából kisajátítást 

helyettesítő adásvételi szerződés esetén
Kizárt

A Kormányhivatal - visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség tanúsítása miatt - hatósági bizonyítványban igazolja, 

hogy a becsatolt adásvételi szerződés alapján az abban megjelölt ingatlan vonatkozásában közérdekű célra helye lett volna 

kisajátításnak.

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

33. § (2) bekezdés 24. pontja
Nem

a kisajátítás helyettesítésre megkötött adásvételi szerződés, valamint a közérdekű cél fennállását igazoló 

dokumentumok
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

27. Felügyeleti jogkör gyakorlása az Ákr. alapján Lehetséges

A Kit. 44. § (1) bekezdése értelmében a kormányhivatal jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörök 

gyakorlására, ha a járási hivatal vagy a települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a 

Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző, a polgármesteri hivatal és a 

közös önkormányzati hivatal ügyintézője (a továbbiakban együtt: jegyző), valamint a polgármester, a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) államigazgatási hatáskörben jár el.

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
Nem Nincs  -  - Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

28.
Cirkuszi menazséria létesítésének, működtetésének engedélyezése és 

engedélyek nyilvántartásának vezetése
Lehetséges

A kérelemre indult eljárás során a Kormányhivatal vizsgálja a kérelem és annak mellékleteinek teljességét, szükség esetén 

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A Korm. rendeletben megjelölt szakhatóságok az állásfoglalásukat a helyszíni szemle 

keretében vagy azt követő 15 napon belül adják meg. A Kormányhivatal a tényállás teljeskörű tisztázását követően, a 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén kiadja a működési engedélyt. A működési engedélyekről 

nyilvántartást vezet.

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. §, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Nem Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében felsoroltak Nem Illeték

Teljes eljárás, kivéve 

ideiglenes menazséria 

részére úti napló kiadása

1 Nem Nem Nem

60 nap, ideiglenes 

menazséria részére úti napló 

kiadása 15 nap

Igen: határozat Igen Igen Igen Közigazgatási per Agrárminiszter

29.
Cirkuszi menazséria működésének ellenőrzése, jogszabálysértés megállapítása 

esetén hatósági eljárás lefolytatása
Lehetséges

Állandó menazséria esetén: A kormányhivatal az állandó menazséria működését legalább 4 évenként kötelesek ellenőrizni. A 

kormányhivatal a hatósági ellenőrzés eredményétől függően az állandó menazséria működési engedélyét bevonhatja, 

illetőleg a működési engedély bevonását nem indokoló hiányosságok esetén - legfeljebb harmincnapos - határidő tűzésével 

a fenntartót a hiányosságok pótlására kötelezheti. Bejelentésre, illetve más hatóság megkeresése esetén a kormányhivatal 

köteles a menazséria működését soron kívül ellenőrizni. Ideiglenes menazséria esetén: A kormányhivatal jogosult ellenőrizni 

a Korm. rendeletben foglaltak teljesülését. A kormányhivatal - az ellenőrzés eredményétől függően vagy az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatóság megkeresése alapján - hiányosságok észlelése esetén a fenntartót határidő 

tűzésével azok pótlására szólíthatja fel, vagy az úti naplót bevonhatja. Az úti napló bevonása esetén a kormányhivatal 

egyidejűleg elrendeli az állatoknak az állandó menazsériába történő visszaszállítását.

a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), az állatok 

védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. §, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Nem Nincs Nem -
hatósági eljárás 

tekintetében teljes eljárás
1 Nem Nem Nem

hatósági eljárás 

tekinetetében 60 nap
Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

30. Hatósági közvetítők nyilvántartásba vétele Lehetséges

A hatósági közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén a hatósági közvetítőt nyilvántartásba veszi. Ha a kérelmező a hatósági közvetítői tevékenység folytatása 

feltételeinek nem felel meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal a közvetítői tevékenység folytatását - a hatósági közvetítői 

tevékenység folytatása feltételei fennállásának az igazolásáig - megtiltja. Ha a hatósági közvetítő a tevékenységéből eredő 

kötelezettségeit ismételten, neki felróható okból megszegi vagy elmulasztja, a közvetítő lakóhelye szerint illetékes fővárosi 

és megyei kormányhivatal egy évre megtiltja a tevékenység gyakorlását, és az erről szóló határozatát elektronikus úton közli 

valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatallal. A jogszabályban meghatározott esetekben a kormányhivatal törli a 

nyilvántartásból a hatósági közvetítőtt.

a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Nem

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

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

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

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

képesítés, valamint a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati 

tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzését.

 - Illeték teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Igazságügyi Miniszter

31. Közigazgatási bírság kiszabása a Temető törvény 40/G. §-a alapján Lehetséges
Közigazgatási bírság kiszabása a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott 

kötelezettség megszegése esetén

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Temető törvény), a nemzeti 

gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvény

Nem Nem értelmezhető, mivel hivatalbóli eljárás Nem  - Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

32. Egyházi és magán köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele Lehetséges

Kérelem vizsgálata; sommás eljárásban az érdemi döntés meghozatala; teljes eljárásban magán köznevelési intézmény 

esetén függő hatályú végzés meghozatala és az oktatásért felelős miniszter szakvéleményének megkérése; érdemi 

döntés meghozatala; teljes eljárásban ha szükséges hiánypótlásra felhívás; érdemi döntés meghozatala;

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §, A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet  38/A. § (1) bekezdés b) 

pontja, 39. §
Nem

a köznevelési intézmény alapító okirata, a köznevelési alapfeladat ellátására jogosító okirat, a 

köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát  igazoló 

dokumentum, állandó székhely meglétét igazoló okirat 

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

33.

Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmények, és a nem állami fenntartású szakképző intézmények 

működésének engedélyezése

Lehetséges

Kérelem vizsgálata; sommás eljárásban az érdemi döntés meghozatala; teljes eljárásban függő hatályú végzés 

meghozatala; hiánypótlásra felhívás; telephely esetén a székhely szerinti kormáyhivatal értesítése; szükség esetén 

szakértői vélemény beszerzése; érdemi döntés meghozatala

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §, A nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés b) 

pontja, 39-41. §; A szakképzésről szóló törvény végrehatásáról szóló 12/2020. (II.7) 

Korm. rendelet 305. § (2), (62) bekezdése

Nem

az intézmény alapító okirata, nevelési-oktatási intézmény esetében pedagógiai programja, egyéb 

köznevelési intézmény esetében a középtávú és egyéves munkaterve, szakképző intézmény esetén 

nyilvántartásba vételi határozata, és szakmai programja, továbbá azon okiratok, amelyekből 

megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, az intézmény feladatai ellátásához szükséges 

személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

34.
Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati köznevelési intézmények 

fenntartóinak törvényességi ellenőrzése
Lehetséges

Az ellenőrzés megindítása; a bekért dokumentumok vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés lefolytatása; az 

ellenőrzési jegyzőkönyv, feljegyzés elkészítése; jogszabálysértés esetén felhívás annak megszüntetésére; jogszabálysértés 

megszüntetése esetén az ellnőrzés lezárása; ha a jogszabálysértést határidőben nem szüntetik meg a működési engedély 

visszavonása, nyilvántartásból törlés; a MÁK értesítése az ellenőrzés eredményéről; kérelemre hatósági  bizonyítvány 

kiállítása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) bekezdés,

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 160. §
Nem Igen nincs Nem Nem Igen nincs Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

oktatásért felelős 

miniszter

35.
Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése, és szakképző intézmények 

hatósági ellenőrzése
Lehetséges

Az ellenőrzés megindítása; a bekért dokumentumok vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés lefolytatása; az 

ellenőrzési jegyzőkönyv, feljegyzés elkészítése; jogszabálysértés esetén: felhívás annak megszüntetésére, eljárás 

kezdeményezése költségvetési támogatás felülvizsgálatára, felfüggesztésére, az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-

oktatási intézménybe történő átvételére, felvételére, felügyeleti bírság kiszabása, a semmisség megállapítása vagy a 

megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárás indítása; szakképző intézmény 

működési engedélyének visszavonása, és nyilvántartásból törlésének kezdeményezése, jogszabálysértés 

megszüntetése esetén az ellnőrzés lezárása; kérelemre hatósági  bizonyítvány kiállítása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  79. § (2)-(7) bekezdés, A nemzeti 

köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. §, 

38/A. § (1) bekezdés b) pontja;  A szakképzésről szóló törvény végrehatásáról szóló 

12/2020. (II.7) Korm. rendelet 305. § (2) bekezdése

Nem Igen nincs Nem Nem Igen nincs Nem Nem Nem Nem közigazgatási per
oktatásért felelős 

miniszter

36.
Iskolakijelölés fegyelmi vétség miatt az intézményből kizárt, vagy a tanév 

folytatásától eltiltott tanulók számára
Lehetséges

Megkeresés esetén a benyújtott dokumentumok vizsgálata; egyeztetés fenntartókkal, intézményvezetőkkel a kijelölésre 

alkalmas iskola kiválasztása érdekében; három munkanapon belül érdemi döntés meghozatala,szükség esetén a határozat 

azonnali végrehajtható

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  58. § (5) bekezdés Nem Igen
Tárgyi 

illetékmentes
nincs 1 Nem Nem Nem 3 munkanap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő 

szabály szerinti 

fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Fellebbezés elbírálása a települési önkormányzat 

jegyzőjének, mint gyámhatóságnak a gyermekvédelmi 

és gyámügyi hatósági ügyeiben.

Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok, 

fellebbezés alapján, illetve szüksége esetén 

tényállás további tisztázása útján.   

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 16. § (1) b) pontja, 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 1. § (1) 

bekezdés c) pontja, 2. § (3) bekezdése, 13. § c) pontja 

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 60 Nem Nem Nem nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

2.

A szociális feladatkörben eljáró járási hivatal Szt. 

szerinti szociális hatósági ügyeiben  szakmai irányítás 

felügyelet, ellenőrzés

Lehetséges
Felügyeleti döntés meghozatala az I. fokú 

iratok alapján.  

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

4/A.§. (1) bekezdés d) pontja, 63/2006. (II. 27.) Korm. rendelet a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 6/A. 

§ (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése 

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A  szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

3.
Elsőfokú hatósági jogkör eljáró hatóság kijelölése és 

kizárása tárgyában
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú hatóság 

véleményének beszerzését követően.   

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 22-24. 

§-ai, 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 1. § (1) bekezdés c) pontja, 2. § (3) 

bekezdése, 13. § a) pontja, 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról 4/A.§. (1) bekezdés d) pontja, 

63/2006. (II. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól 6/A. § (2) bekezdése

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

4.

Elsőfokú hatósági jogkör a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése, 

adatmódosítása, törlése tárgyában indult 

közigazgatási hatósági ügyekben 

Lehetséges

Döntés meghozatala kérelem alapján, illetve 

szüksége esetén tényállás további 

tisztázása útján.   

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

4/A.§. (1) bekezdés d) pontja, 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 3. § (1) 

bekezdés 

Igen Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

5.

Elsőfokú hatósági jogkörben a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 

hálózatok működésének hatósági ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalbóli elárás megindítása, helyszíni 

szemle, adatbekérés és ellenőrzés 

lezárása. Jogszabálysértés esetén I. fokú 

hatósági ellenőrzés megindítása.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

4/A.§. (1) bekezdés d) pontja, 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 36.§ (1)-(3)

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

6.

Elsőfokú hatósági jogkörben jelzálogjog 

bejegyzésének kezdeményezése a bentlakásos 

intézményi ellátásban részesülő, személyi térítési díjat 

megfizetni nem képes ellátott ingatlanvagyonára, 

vagyonára a fenntartó kérelme alapján.

Lehetséges

Döntés meghozatala kérelem alapján, illetve 

szüksége esetén tényállás további 

tisztázása útján.   

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

119.§. (3) bekezdés
Nem

29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési 

díjáról 19. §- alapján a 

hátralékról vezett 

nyilvántartás.

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

  A szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

7.

A települési önkormányzat jegyzője és a járási hivatal, 

mint I. fokú gyámhatóság  tekintetében szakmai 

irányítás felügyelet, ellenőrzés

Lehetséges
Felügyeleti döntés meghozatala az I. fokú 

iratok alapján.  

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 16. § (1) b) pontja, 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 1. § c) 

pontja, 2. § (3) bekezdése, 13. § a) pontja

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

8.
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 

kedvezményével kapcsolatos eljárás
Lehetséges

Súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményének odaítésése a 

jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén. Beérkezett kérelmek 

feldolgozása. Szükség esetén 

együttműködés szakhatóságokkal. Döntés a 

támogatás odaítéléséről. 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 
Igen

A 102/2011. (VI.29) Korm 

rendelet. 2A § - ban 

foglaltak egyikét, súlyos 

mozgáskorlátozottság illetve 

egyéb fogyatékosság 

tényének igazolására.                                                                                                                                                                                                                                                                         

A 102/2011. (VI.29) Korm 

rendelet 7. § - ban 

foglaltakat.

Ha a kérelmező gyámság 

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

A tárgyév március 31-ig 

benyújtott kérelmekről 

június 15-ig, a 

szeptember 30-ig 

benyújtott kérelmek 

esetén december 15-ig 

dönt a Hivatal.

Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

A  szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

9. Örökbefogadhatónak nyilvánítás Nem lehetséges

kérelemre vagy hivatalból induló eljárás 

során szakszolgálat, gyám nevelőszülő, 

szülők személyes meghallgatása, szülők 

lakóhelyén környezettanulmány 

készíttetésese, kapcsolattartási napló 

beszerzése, döntés meghozatala 

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek vádelméről és a gyámügyi igazgatásról,  

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

nem nemleges nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem soron kívül, max 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

10. Örökbefogadás engedélyezése Nem lehetséges

kérelemre induló eljárás során 

örökbefogadni kívánó szülők, szakszolgálat, 

gyám nevelőszülő,  személyes 

meghallgatása                                                        

gyermek gondozásba történő kihelyezése     

örökbefogadó szülők ismételt 

meghallgatása  örökbefogadás 

engedélyezése

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek vádelméről és a gyámügyi igazgatásról,  

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

nem
jövedelem igazolás, orvosi 

igazolás
nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60-90 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

11. Származás megismerése Nem lehetséges

kérelemre induló eljárás során, az

örökbefogadott ( kiskorú esetén az

örökbefogadó) személyes meghallgatása

Jogszabályban előírt iratok beszerzése

származás megismerése ügyében a

kiadható adatok jegyzőkönyvben történő

ismertetése

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek vádelméről és a gyámügyi igazgatásról,  

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

nem nemleges nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

12. Örökbefogadás felbontása Nem lehetséges

kérelemre induló eljárás során, az

örökbefogadott (kiskorú esetén az

örökbefogadó) személyes meghallgatása

jogszabályban előírt iratok beszerzése

döntés az örökbefogadás felbontásáról

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 1997. évi XXXI. tv. a 

gyermekek vádelméről és a gyámügyi igazgatásról,  

149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

nem nemleges nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Nincs döntéshozatal

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály

A 369/2013. (X. 24.) Korm. 

rendelet

a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 5. § (2) 

bekezdése értelmében a 

működést engedélyező 

szervek e rendelet szerinti 

eljárásaiban a felügyeleti 



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő Ákr. 

50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Peren kívüli jogi segítségnyújtás engedélyezése Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6.§ b) pont

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. (Jst.) 1.§ (1) és 

(2) bekezdése, 2.§, 3.§; 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet, 421/2017. (XII.19.) Korm. rendelet

Igen
A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
 Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

2.

Pártfogó Ügyvédi képviselet 

engedélyezése polgári 

eljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 11.§, Jst. 11/A.§ (1) bekezdése, Jst. 11/B.§ (1) bekezdése
Igen

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

3.

Pártfogó Ügyvédi képviselet 

engedélyezése büntetőeljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 17.§ (1) bekezdése

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény  76-77.§-ai

Igen
A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

4.

Pártfogó ügvédi díj 

megállapítása

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, eljáró 

bíróság megkeresése a pártfogói ügyvédi 

díj megállapításához szükségesadatok 

beszerzése céljából, döntés meghozatala

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. Rendelet 6. § b) pont

Nem

Az ügyvédnek a perben és a peren 

kívül végzett tevékenységének 

 igazolása okiratilag alátámasztottan 

(pl. tárgyalási jegyzőkönyv, megszerkesztett okiratok stb.)

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

5.
Határon átnyúló tartási ügyekben érkező jogi segítségnyújtás iránti kérelem

(jogi segítségnyújtás)
Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőne, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 12.§ c) pontja
Nem

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

6.

Határon átnyúló polgári vagy kereskedelmi jogvitákban kezdeményezett jogi 

segítségnyújtás iránti kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőne, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 60.§
Igen

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 nyomtatvány

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

7.
pártfogó ügyvéd kirendelése

(jogi segítségnyújtás)
Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 61.§ (2) bekezdése
Nem

Kirendelés alóli  felmentés iránti kérelem

esestén szükség szerint  a kérelem indokoltságát, valamint a per folyamatban létét

alátámasztó okiratok

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen

soron kívül, de legfeljebb 5 

nap
Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

8.

Pártfogó ügyvédi díj, 

jogi segítői

díj visszatérítése

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

visszatérítési kötelezettség fennállása 

esetén döntés meghozatala, visszatérítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

végrehajtás elrendelése

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6.§ b) pont

Jst. 2.§ (2) bekezdése,11/A.§ (3) bekezdése, 11/B.§ (3) 

bekezdése, 27.§ (2) bekezdése,62.§ (2) bekezdése

Nem Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

9.

Támogatásra való 

jogosutlság felülvizsgálata

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Eljáró bíróság előzetes megkeresése, a 

bíróság tájékoztatásától vagy 

rendelkezésre álló adattól függően 

felülvizsgálatai eljárás megindítása, az 

ügyfél megkeresése, szükséges adatok 

beszerzése, határozathozatal

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont

Jst. 56.§ (1) bekezdése, 63. § (8) bekezdése
Nem

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások 

igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint
Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

10.

Visszatérítési kötelezettség esetén halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti 

eljárás

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6.§ b) pont, 

Jst. 37.§
Nem Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

11.
Visszatérítendő tarozás elengedése vagy mérséklése

(jogi segítségnyújtás)
Lehetséges Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás 

keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és 

visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet - a jogi segítségnyújtás keretében 

igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról Az 

igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § b) pont, 

Jst. 38/A.§ 

Nem

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatával kell 

megállapítani, a kötelezettnek a kérelméhez csatolnia kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói 30 napnál nem régebbi,nettó jövedelemről szóló 

munkáltatói igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya (igazolvány) másolatát, továbbá a munkáltatói 

jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy - a nyugdíj 

folyószámlára történő utalása esetén - az utolsó havi bankszámlakivonatot

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást; 

d) egyéb, a méltányossági döntést megalapozó körülményekről szóló igazolást.

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

12.
Azonnali pénzügyi segély megállapítása 

(áldozatsegítés)
Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, kérelem 

elbírálása, intézkedés a segély 

összegében helyben, átutalással vagy 

postai úton történő kifizetéséről

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

 A bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről 

és az állami kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény (Ást.)

4.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdése                                                                                  

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás 

folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a  

Igen

Ást. 10.§ (5) bekezdése, 

szükség szerint  a krízishelyzet 

fennállását megalapozó iratok

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen

Soron kívül vagy az Ást. 10. § 

(5) bekezdésében felsorolt 

iratok beérkezését követő 

naptól számított nyolc napon 

belül

Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

13.
Támogatás visszatérítése

(áldozatsegítés)
Lehetséges

Hivatalos tájékoztatás vagy egyéb 

tudomásszerzés alapján a visszatérítési 

kötelezettség megalapozottságának 

vizsgálata, döntéshozatal, visszatérítési 

kötelezettség elmulasztása esetén 

végrehajtás elrendelése

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése, 13. § (1) bekezdése

Ást.15.§ (1) bekezdése                        

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás 

folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. §-a

Nem Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

14.

Visszatérítési kötelezettség esetén halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti 

eljárás

(áldozatsegítés)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése, 13. § (1) bekezdése,

Ást.15.§ (4) bekezdése

Nem Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

1145 Budapest, Róna u. 

135.

15. Állami kárenyhítés iránti kérelem esetén támogató hatósági feladatok Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfeleően, kérelem 

továbbítása döntő hatósághoz

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (2) 

bekezdése, Ást. 29. § (1) és (2) bekezdése, A bűncselekmények 

áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, 

valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének 

részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. §-

a

Igen Ást 32. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározott dokumentumok Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen

a kérelmet és mellékleteit 

beérkezést követő öt napon 

belül továbbítani kell a döntő 

hatósághoz

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium 

(1145 Budapest, Róna u. 

135.)

16.

Visszafizetendő azonnali pénzügyi segély méltányosságból történő mérséklése vagy 

elengedése

(áldozatsegítés)

Lehetséges Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, döntés 

meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és 

hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § 

c)pontja, 10.§ (1) (2) bekezdése

Ást. 15/A.§-a, A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a

Nem Ást. 15/A. § (2) bekezdése Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály



17.

támogatási feltételeknek való megfelelés 

megállapítása

(lakáscélú állami támogatások)  

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

szerint hiánypótlási felhívás, hitelintézet 

megkeresése, döntés meghozatala

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről  

256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési 

kamattámogatásról 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet - az 

adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási 

feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról  

44/2019. (III.12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjéről

Nem

A hitelintézet elutasító döntése, egyebekben a hitelintézet bocsátja 

rendelkezésre a szükséges iratokat 

a kormányhivatal ez irányú megkeresésére
Igen

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

18.

visszatérítési kötelezettség 

fefüggesztése, 

állami jogosultság 

felfüggesztés időtartama

alatti átjegyzése

(lakáscélú állami támogatások)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

esetén hiánypótlási felhívás, 

megkeresések kiadása, döntés 

meghozatala

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                                       

256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjéről

Nem

Felfüggesztési kérelem:

- támogatott ingatlan elidegenítéséről szóló adásvételi szerződés, 

- hitelintézet igazolása a folyósított támogatás összegéről, ha az eltér az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog 

összegétől, 

- támogatási szerződés(ek), 

- támogatási formától függően a támogatott ingatlan megszerzéséről szóló adásvételi szerződés v. 

használatbavételi engedély

- igazolás a támogatás összegének letéti számlára történő befizetéséről

Felfüggesztés megszüntetés:

- Bejelentő lap az újabb lakóingatlan megszerzéséről, a ráfordítási kötelezettség teljesítéséről

- új ingatlan megszerzését igazoló adásvételi szerződés/használatbavételi engedély

- építkezés esetén számlák

- értékbecslés/adó-és értékbizonyítvány

- hitelintézet igazolása az értékesített támogatott ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú hitelintézeti kölcsön 

egyösszegű előtörlesztés és díjának összegéről / az állami adóhatóság igazolása a lakásértékesítésből 

származó bevétel után megfizetett személyi jövedelemadó összegéről

Igen

felfüggesztési 

kérelem esetén 

Illeték

Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap
Felfüggesztséi kérelem 

esetén igen: végzés
Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

19.

állami jogosultság 

közvetlen átjegyzése

(lakáscélú állami támogatások)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

esetén hiánypótlási felhívás, 

megkeresések kiadása, döntés 

meghozatala

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                                       

256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjéről

Nem

 - hitelintézet igazolása a folyósított támogatás összegéről, ha az eltér az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog 

összegétől, 

- támogatási szerződés(ek), 

- támogatási formától függően a támogatott ingatlan megszerzéséről szóló adásvételi szerződés v. 

használatbavételi engedély

- új ingatlan megszerzését igazoló adásvételi szerződés/használatbavételi engedély

- építkezés esetén számlák

- értékbecslés/adó-és értékbizonyítvány

- hitelintézet igazolása az értékesített támogatott ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú hitelintézeti kölcsön 

egyösszegű előtörlesztés és díjának összegéről / az állami adóhatóság igazolása a lakásértékesítésből 

származó bevétel után megfizetett személyi jövedelemadó összegéről

- támogatott ingatlan elidegenítéséről szóló adásvételi szerződés                                            -eladást 

egelőző 1 éven belül vásárolt ingatlan esetén a vásárláshoz igénybe vett hitelintézeti kölcsön 

előtörlesztési szándékának hitelintézeti igazolása  

Igen Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

20. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése

(lakáscélú állami támogatások)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

esetén hiánypótlási felhívás, 

megkeresések kiadása, TAKARNET 

rendszerből történő lekérdezés, NAV 

köztartozásmentes adózói adatbázis 

ellenőrzése, igazolások beérkezését 

követően döntés meghozatala

337/2017. (XI. 14.) Korm. Rendelet a három- vagy többgyermekes 

családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről Igen

1. közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat a pénzügyi intézet 

megkereséshez a szükséges adatok közlése érdekében                                  2. teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a más személy által igényelt 

támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe                                                                                      

3.  jogerős bírósági ítélet és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány az elvált szülők kiskorú gyermekeinek 

elhelyezésének igazolására 

4. várandósgondozási könyv a magzatok számának és a várandósság 12. hete betöltésének és a szülés 

várható időpontjának igazolsáára                                                                               5.  teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozat és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány a közös háztartásban élés 

igazolására és élettársak esetében az élettársi kapcsolat fennálláásnak időtartamáról                                                                                                     

6. személyazonosító igazolványok, lakcímet igazoló hatósági igazolványok és az adóazonosító jelet 

tartalmazó hatósági igazolványok másolata                                               7. házassági és gyermekek 

születési anykönyvi kivonatának másolata                                       8. hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy 

aláírt igénylő lap

Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

21.

Visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén halasztás vagy részletfizetés 

engedélyezése iránti eljárás

(lakáscélú állami támogatások)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

esetén hiánypótlási felhívás, 

megkeresések kiadása, döntés 

meghozatala

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                                  

44/2019. (III.12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról              

256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjérő 

Igen

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatával kell 

megállapítani, a kötelezettnek a kérelméhez csatolnia kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói lakcímkártyájának másolatát, a 30 napnál nem 

régebbi, utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya (igazolvány) másolatát, továbbá a munkáltatói 

jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy - a nyugdíj 

folyószámlára történő utalása esetén - az utolsó havi bankszámlakivonatot,

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást.

Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

22.
Visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén a tartozás mérséklése, elengedése

(lakáscélú állami támogatások)
Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség 

esetén hiánypótlási felhívás, 

megkeresések kiadása, döntés 

meghozatala

 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                                 

44/2019. (III.12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról  

Nem

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatával kell 

megállapítani, a kötelezettnek a kérelméhez csatolnia kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói lakcímkártyájának másolatát, a 30 napnál nem 

régebbi, utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya (igazolvány) másolatát, továbbá a munkáltatói 

jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy - a nyugdíj 

folyószámlára történő utalása esetén - az utolsó havi bankszámlakivonatot,

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást.

Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

23.
hatósági ellenőrzés

(lakáscélú állami támogatások)
Lehetséges

Megkeresés, bejelentés vagy kapcsolódó 

ügyben észlelt információ alapján 

értesítés hatósági ellenőrzés 

megindításáról, felhívás, megkeresés(ek) 

kiadása, szükség esetén helyszíni 

szemle, hatósági ellenőrzés 

lezárása,jogsértés esetén hatósági eljárás 

megindítása, rendszerszintű téma- vagy 

célvizsgálat folytatása a szakmai irányító 

miniszter által megadott irányelvek 

alapján

106/1988. (XII. 26.) MT rendelet - a lakáscélú támogatásokról

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet - a fiatalok, valamint a 

többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 

támogatásáról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet - a lakásépítési támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - az otthonteremtési 

kamattámogatásról

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet - a devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet - az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                               

337/2017. (XI. 14.) Korm. Rendelet a három- vagy többgyermekes 

családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjéről

Nem nem releváns Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 

24.

támogatás visszatérítésére 

kötelezés

(lakáscélú állami támogatások)

Lehetséges

Hatósági ellenőrzés eredményeként 

döntés, vagy hitelintézeti bejelentés 

alapján a tényállás tisztázása, felhívás, 

megkeresés kiadása, helyszíni szemle 

tartása és döntés meghozatala. A 

visszafizetési kötelezettség elmulasztása 

esetén végrehajtás elrendelése

106/1988. (XII. 26.) MT rendelet - a lakáscélú támogatásokról

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet - a fiatalok, valamint a 

többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 

támogatásáról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet - a lakásépítési támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - az otthonteremtési 

kamattámogatásról

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet - a devizakölcsönök törlesztési 

árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet - az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt lakás vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről                            

337/2017. (XI. 14.) Korm. Rendelet a három- vagy többgyermekes 

családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami támogatások 

eljárásrendjéről

Nem nem releváns Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József 

nádor tér 2-4. 


