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Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Hatósági és Oktatási Osztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Központi telefonszám: +36 36 521 531
E-mail:hatosag@heves.gov.hu
KRID:657167145
Ügyfélfogadási idő:

hétfő-csütörtök: 7.30-16.30
péntek:

8.00-14.00

1. Kisajátítási eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a kisajátítani kért ingatlan fekvése
szerinti kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a kisajátítási hatóság honlapján közzétett
formanyomtatványon - ingatlanonként kell benyújtani. A Kstv. szerint a kérelemhez csatolandó
mellékleteket a formanyomtatvány is rögzíti. A kisajátítást kérő köteles a Kstv. 2-5. § szerinti szempontok
mérlegeléséhez szükséges adatokról a kisajátítási hatóságot tájékoztatni, és az azokat igazoló
dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani.
A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell:
-

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

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;
-

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

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

a kisajátítást kérő nyilatkozatát - kivéve a Kstv. 5. §-a 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;
-

a kisajátítás céljának megfelelően a Kstv 7. §-a szerinti dokumentumokat;

-

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

engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát;
-

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

kisajátítást kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste;
-

az ingatlan adásvétele meghiúsulásának igazolására szolgáló iratokat (másolatban ajánlatok,

kézbesítést bizonyító tértivevények, elutasító nyilatkozatok);
-

képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kisajátítási kérelem formanyomtatványon - mellékletekkel együtt - postai úton vagy személyesen
nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
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Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.
törvény 2. melléklet VII. rész 1. pont d) alpontja alapján illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja.
Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kormányhivatal - megfelelő határidő
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást
ad ki. A kisajátítási kérelem hiányainak pótlására a kisajátítást kérő csak egy alkalommal hívható fel, és
az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg.
A hiánypótlásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a hiányok
ezt követő pótlásáig terjedő időt, de legfeljebb 30 nap időtartamot alapul véve a kisajátítást kérőt - ha
mulasztását nem igazolta - eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási bírság mértéke naponta 10 000 forint. Az
eljárási bírság kiszabását követően a kisajátítási hatóság - ha a hiányok pótlása megtörtént - folytatja az
eljárást, ellenkező esetben megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
A kisajátítási hatóság végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása
tényének és az elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében.
A kisajátítási hatóság - ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik - a kisajátításra vonatkozó
szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti
szakértőt rendel ki.
A szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart. Mellőzhetővé válik – az ügyfelek
ellenkező kérelmének hiányában – a tárgyalás kitűzése akkor is, ha a szakértői véleményben javasolt
kártalanítási összeg egyik kártalanításra jogosult esetében sem éri el a tízezer forintot. Az ügyfelek nem
kötelesek részt venni a tárgyaláson, a szakértő azonban köteles megjelenni, őt a tárgyalásra a hivatal
megidézi. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell vitatni az
ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a szakvéleményre tett észrevételeit. A hivatal és az ügyfelek
is kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését.
A hivatal a kérelem jogalapja, a kártalanítás összegszerűsége, valamint a szakértő díja és az eljárási
költség viselése tekintetében dönt.
Amennyiben a felek között a jogszabályoknak megfelelő egyezség jött létre az eljárás folyamán, a
hivatal az egyezséget jóváhagyja és határozatba foglalja.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
A kisajátítási eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.),
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet,
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-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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2. Szakértő előzetes kirendelése kisajátítási eljárás megindítását megelőzően
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A szakértő előzetes kirendelésére irányuló eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a
majdan kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A szakértő előzetes kirendelése kérelemre indul. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani.
A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell:
-

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

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;
-

a 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;
-

képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot, meghatalmazást.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet - mellékletekkel együtt - postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Heves Megyei
Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás tárgya:
A majdani kisajátítási eljárásban felhasználásra kerülő szakértői vélemény előzetes beszerzése. Ha a
kérelem megfelelő, a kisajátítási hatóság felszólítja a kérelmezőt, hogy a költségek fedezésére
előreláthatóan szükséges összeget a kisajátítási hatóságnál előzetesen helyezze letétbe. Ha a
kérelmező az összeget letétbe helyezi, a kisajátítási hatóság a szakértőt végzéssel kirendeli. Ha a
kérelmező a letétbe helyezést elmulasztja, a kisajátítási hatóság - a hiányok pótlására való felhívás
kibocsátása nélkül - a kérelmet indokolt végzéssel elutasítja. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő kisajátítás esetén a kisajátítási hatóság
a kérelmezőt nem szólítja fel a szakértői költségek előzetes letétbe helyezésére; a kérelmező az e
törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott összeget köteles a kérelem benyújtásával
egyidejűleg a kisajátítási hatóságnál letétbe helyezni. A Kormányhivatal dönt az eljárási költség
viseléséről is.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Az ügyintézés határideje:
A szakértő kirendeléséről szóló végzést a letétbe helyezéstől számított 15 napon belül kell meghozni.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.),
a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet,
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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3. Kisajátítási eljárással kapcsolatosan felmerült járulékos költség megállapítása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A kisajátítási eljárással kapcsolatosan felmerült járulékos költség megállapítása iránti eljárást a
kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra az a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes, amely a
kisajátítási eljárást lefolytatta.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kisajátítási eljárással kapcsolatosan felmerült járulékos költség megállapítása iránti eljárás kérelemre
indul. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani.
A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell:
-

a felmerült és indokolt járulékos költséget igazoló számviteli bizonylatot;

-

képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot, meghatalmazást.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet - mellékletekkel együtt - postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Heves Megyei
Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékelt VII. rész 1. pont e) alpontja alapján
illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás tárgya:
A Kormányhivatal a kisajátítási kártalanításra jogosult által előterjesztett kérelem alapján és beszerzett
nyilatkozat 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.
Az érdemi döntés meghozatalát megelőzően szükséges a kisajátítási kártalanítás megfizetésére
kötelezett nyilatkozatának beszerzése, arról, hogy elismeri-e a számlával igazolt költséget jogalapjában
és összegében. Az összeg vitatása esetén a tényállás tisztázása érdekében igazságügyi szakértő
kirendelésére kerül(het) sor.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.),
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-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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4.

Hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentesség
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés esetén

igazolása

céljából

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti kisajátítási
hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárás kérelemre indul.
A kérelemhez mellékelni kell:
-

a kisajátítás helyettesítésére megkötött adásvételi szerződés, valamint a közérdekű cél fennállását

igazoló dokumentumok;
-

képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot, meghatalmazást.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):

A kérelmet - mellékletekkel együtt - postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a Heves Megyei
Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
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.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje: Az eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.),

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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5. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a lejegyezni kért ingatlan fekvése szerinti
kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Az eljárás a telek fekvése szerinti
települési önkormányzat kérelemre indul. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az útlejegyzési eljárás speciális szabályait az Étv. 27. §-a tartalmazza, a lejegyzéssel kapcsolatos
eljárására egyebekben a kisajátítási eljárásra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az eljárás feltétele, tárgya:
Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése,
illetve használatának elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: kiszolgáló út)
létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a
környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telek
igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítása a tulajdonban nagyobb
sérelmemmel járna, a Kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése
szerinti települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti.
Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) engedéllyel
rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, kisajátítási eljárást kell lefolytatni. A
telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerint megállapított kártalanítás
jár. A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja.
Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kormányhivatal - megfelelő határidő
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást
ad ki.
Az eljáró hatóság - ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik - a kártalanításra vonatkozó
szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti
szakértőt rendel ki. A szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart. Az ügyfelek
nem kötelesek részt venni a tárgyaláson, a szakértő azonban köteles megjelenni, őt a tárgyalásra a
hivatal megidézi. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell
vitatni az ügyfelek szakvéleményre tett észrevételeit. A Kormányhivatal és az ügyfelek is kérhetik a
szakértői vélemény kiegészítését. A hivatal a kérelem jogalapja, a kártalanítás összegszerűsége,
valamint a szakértő díja és az eljárási költség viselése tekintetében dönt.
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A kártalanítás speciális szabályai:
A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható építési telek, továbbá a kiszolgáló út
megépítéséből,

illetve

az

ezzel

összefüggő

közművesítésből

eredő

telekérték

növekedés

figyelembevételével kell megállapítani akkor is, ha a kiszolgáló út és a közművesítés nem közvetlenül a
birtokbavételt és a lejegyzést követőn valósul meg. Amennyiben a kiszolgáló út és a közművek
megépítése a birtokbavételt és a lejegyzést követő fél éven belül nem kezdődik meg és három éven
belül nem valósul meg, a kártalanítás összegének, a fél év elteltét követő időponttól kezdődően a
mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten, 15 napon belül kell megfizetni. A telekérték
növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhányad értéke állapítható meg.
Egyéb speciális szabályok:
Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb
indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő
teleksor

tulajdonosait

a

települési

önkormányzat,

a

kiszolgáló

út

változásából

eredő

telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti. A
hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén a hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybe
vett telekterületek értékének fele részét. Az így megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett
telektulajdonosok között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani. A
kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére
vételre fel kell ajánlani.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az Ákr. szabályait a Kstv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.),
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény (Étv.),
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.),
az adott település helyi építési szabályzata (Hész.).
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
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6. Kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a kötelezéssel érintett ingatlan fekvése szerinti
kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárás az érintett ingatlan tulajdonosának kérelmére indul. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében
a kisajátítást valamennyi - a kisajátítással tulajdont szerzőtől különböző - tulajdonostársnak kérelmeznie
kell.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt (2021. július 1-től a Kstv. alá tartozó hatósági eljárásokban kötelező az
elektronikus ügyintézés)
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékelt VII. rész 1. pont f) alpontja alapján
illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás feltétele, tárgya:
Amennyiben az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később megvalósítandó jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása a
tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat, vagy az ingatlan rendeltetésszerű
használatát jelentősen akadályozza vagy megszünteti, a tulajdonos annak a szervnek a kisajátítási
kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését kérheti, akivel - az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény szerint - az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás a tulajdonos
kezdeményezésétől számított öt éven belül nem jött létre. Az ingatlan tulajdonosának kell igazolnia,
hogy az ingatlan megvásárlását kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó megállapodás a
kezdeményezése ellenére nem jött létre.
Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a kérelem benyújtásának előfeltételei valamennyi
tulajdonostárs tekintetében fenn kell, hogy álljanak.
Amennyiben közérdekű használati jog, szolgalmi jog - a jog létesítését követően - az ingatlan
rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza vagy megszünteti a közérdekű cél jogosultjának a
kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését az ingatlan tulajdonosa a jog létesítésétől, vagy
a létesítmény használatbavételi engedélye végrehajthatóvá válásától számított két évig kérheti.
Az eljárására egyebekben a kisajátítási eljárásra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy jelen eljárásban a hatóság kizárólag a kérelem jogalapja tekintetében hoz döntést.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az Ákr. szabályait a Kstv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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Az ügyintézés határideje:
Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.),
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.),
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.),
az adott település helyi építési szabályzata (Hész.).
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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7. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő
megszerzésére irányuló, az 1. melléklet szerinti kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A Heves megyében található ingatlanok esetében a Heves
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélye szükséges az ingatlanszerzéshez.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A kérelmet a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Az 1. melléklet
szerinti kérelem részét képező, az eljárás szempontjából irányadó függelékek kitöltése is kötelező.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A külföldiek ingatlanszerzésére irányuló kérelem formanyomtatványon - mellékletekkel együtt - postai
úton, személyesen és elektronikus úton nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Igazgatási szolgáltatási díj:
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles, eljárásonként a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/B. § (1) bekezdése
szerint: Ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez

szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint igazgatási
szolgáltatási díjat kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy és a magyar állampolgárság megszerzését
kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint
igazgatási szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
Amennyiben az ingatlan tulajdonjogát több engedély beszerzésére kötelezett személy közösen szerzi
meg, a hatósági engedély beszerzése iránti eljárást mindegyik szerző saját jogán kell, hogy
kezdeményezze.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási
megbízás útján, vagy az eljárás megindítását megelőzően átutalással kell megfizetni a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számla javára. Az igazgatási
szolgáltatási díj előzetes megfizetését az eljárás megindításakor az első esetben a feladóvevénynek a
kérelemhez csatolásával, a második esetben a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj összegének és a
befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás tárgya:
Mező- és erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának külföldi természetes és jogi
személy általi megszerzése. Az engedélyezési eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a
kérelem és a becsatolt mellékletek megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Ha a
kérelem a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás
tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság határidő megjelölésével,
a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel az
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ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási
eljárást folytat le. Az ingatlanszerzés engedélyezése során a Kormányhivatal - egyéb feltételek megléte
mellett - vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért-e. Ennek
érdekében a Kormányhivatal megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a
szükséges adatok beszerzése érdekében. A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében megjelölt
viszonosságra vonatkozóan a Kormányhivatal megkeresi a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A
válaszok megérkezése után a Kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezésének tárgyában.
Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben
- az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért,
- a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó vagy

egyéni cég tagja, és Magyarországon gazdasági tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt
ingatlan szükséges e gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen
kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért,
- a külföldi természetes személy személyazonossága, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt érdemlően megállapítható, és
- megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka.

A Kormányhivatal a közérdek és önkormányzati érdek sérelme nélkül is megtagadhatja az
ingatlanszerzést, amennyiben a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy
viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi székhelyű jogi
személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, kivéve, ha:
-

a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy

-

a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 éve bejelentett
lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3
évig foglalkoztatási jogviszonyban állt.

Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket sért, és a rendelet nem írja elő,
hogy az ingatlanszerzést engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet
el kell utasítani.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Árverés útján történő ingatlanszerzés menete:
Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzéshez a
Kormányhivatal a külföldi részére az engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély (a
továbbiakban: előzetes engedély) meghatározott ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az egy,
a Kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen megvásárlásra felkínált - ingatlan
megszerzésére jogosít. Az előzetes engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. Az
előzetes engedélyt a Kormányhivatal megadja, amennyiben a tulajdonszerzés közérdeket nem sért.
Arverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének
feltétele, hogy a Kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv másolata alapján az
árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt helyrajzi számát tartalmazó záradékkal
lássa el. A Kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától számított 8 napon
belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő
terjeszti elő. Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában az előzetes
engedély nem volt hatályos.
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Az ingatlanszerzés nem engedélyköteles az alábbi esetekben:
-

az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok (Norvégia, Liechtenstein,

szervezetei,
Izland) állampolgárai, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezetei,
-

Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a személyek szabad mozgásáról szóló

-

kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy tagállami, valamint a külföldön

megállapodás alapján), valamint
élő magyar állampolgárok ingatlanszerzése,
-

öröklés esetén, továbbá

-

EGT-államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi vállalkozásnak a magyarországi
fióktelepe

által

folytatott

vállalkozási

tevékenységhez

szükséges

ingatlan

tulajdonának

megszerzése nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy ha a külföldi vállalkozás
székhelye szerinti állam és Magyarország között erre vonatkozóan viszonosság áll fenn.
A fent felsoroltakon kívüli valamennyi esetben, külföldi természetes és jogi személy mező- és
erdőgazdasági földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát, kizárólag kormányhivatali engedéllyel
szerezheti meg.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.),
- a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet (Korm. rendelet),
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: Igénybe vehető elektronikus programok
elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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8. Bányaszolgalmi jog alapítása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos eljárást a kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal folytatja le. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti kisajátítási hatóság illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárás kérelemre indul, amelyben meg kell jelölni a szolgalom alapításával érintett ingatlant és
azokat a tulajdonosokat, akikkel nem sikerült megegyezni, az alapítani kért szolgalom típusát
(elhelyezési vagy üzemeltetési) és időtartamát. A kérelmet ingatlanonként kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell:
az érintett ingatlanra vonatkozó bányaszolgalmi tervet (területkimutatást és vázrajzot), a
vonatkozó jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;
a kérelmező bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről
(székhelyéről), ha ezek az adatok a bányaszolgalmi terv elkészítését követően megváltoztak;
a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll;
azt igazoló iratokat, hogy a tulajdonossal a kérelmező megkísérelte a megállapodást (ajánlatok
másolatát, kézbesítést bizonyító tértivevényt, elutasító nyilatkozatot stb.);
üzemeltetési célú szolgalom esetén a bányászati létesítmény használatba vételére vonatkozó
jogerős engedélyt;
képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot, meghatalmazást.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem - mellékletekkel együtt - postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalnál (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: kizárt
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás tárgya:
Az

ingatlan

rendeltetésszerű

használatát

akadályozó

bányászati

létesítmény,

szénhidrogén

szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének - beleértve az üzemelés
megszüntetésével járó tevékenységet is - időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és
gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalmi jog
alapítását igényelheti.
Az

ingatlan

rendeltetésszerű

használatát

akadályozó

bányászati

létesítmény,

szénhidrogén

szállítóvezeték, egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint a kutatási műveletekhez szükséges
berendezés elhelyezése érdekében - megállapodás hiányában - a bányavállalkozó és az egyéb gázés gáztermékvezeték üzemeltetője az ingatlan használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak
befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében szolgalom alapítását
igényelheti.

18

A Bt. hatálya alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök,
energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök, technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök
elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték
üzemeltetője a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás
ellenében szolgalom alapítását igényelheti. A szolgalmi jog más ingatlanán fennálló korlátozás, amelyért
az ingatlan tulajdonosának kártalanítás jár.
A kérelmezőnek az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével vagy használójával a kérelem
benyújtása előtt - ajánlat megküldésével - meg kell kísérelnie az egyezség létrehozását a szolgalom
alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékéről. A kérelem abban az esetben nyújtható be,
ha megegyezés nem jön létre.
A bányaszolgalmi jognak a Kormányhivatal határozatával történő alapítására a kisajátítási eljárás
szabályait kell alkalmazni, az eljárásban felmerülő költségeket a kérelmező köteles viselni.
A Kormányhivatal - a kérelmező által benyújtott mellékletek alapján - megvizsgálja, hogy a
bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennállnak-e. Amennyiben a kérelmező a kérelmet
hiányosan nyújtotta be, a hivatal - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást ad ki. A kérelem hiányainak pótlására a kérelmező
csak egy alkalommal hívható fel, és az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem
hosszabbítható meg.
A hatóság a költségek fedezésére előreláthatóan szükséges összeg előzetés letétbe helyezésére hívja
fel a kérelmezőt.
A megállapított összeg letétbe helyezését követően amennyiben a kérelem és mellékletei megfelelnek a
törvényben előírt feltételeknek, a Kormányhivatal kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése
céljából igazságügyi szakértőt rendel ki. A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátításról szóló
törvény eljárási szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az ügyfél kérelmére tárgyalást kell kitűzni. Az
ügyfél a tárgyalás tartása iránti kérelmét a szakértői vélemény részére történt megküldésétől számított 8
napon belül terjesztheti elő, azzal, hogy az egyeztető tárgyalást kérelme beérkezését követő legalább 5,
legfeljebb 15 napra kell kitűzni. A tényállás teljes körű tisztázását követően a Kormányhivatal
határozatban rendelkezik a bányaszolgalom alapításáról és az annak fejében járó kártalanítás
megállapításáról, továbbá dönt az eljárási költség viseléséről. Amennyiben a felek között a
jogszabályoknak megfelelő egyezség jött létre az eljárás folyamán, a hivatal az egyezséget jóváhagyja
és határozatba foglalja. A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.),

-

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm.

rendelet,
-

a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet.
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: A kérelem formáját jogszabály nem határozza
meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: A Kstv. hatálya alá tartozó hatósági
eljárásokban az ügyfél, illetve annak képviselője nem jogosult az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

20

9. Anyakönyvi bejegyzés teljesítése nem magyar állampolgár anyától származó,
Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar állampolgár apa által tett
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján
Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: apai elismerő nyilatkozat, a szülők
állampolgárságának, valamint az apa anyakönyvben rögzítendő adatainak igazolása, az anya családi
állapotát igazoló okirat, méhmagzatra tett apai elismerés esetén a magzat fogantatásának vélelmezett
idejét és a szülés várható időpontját igazoló irat.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az apai elismerő nyilatkozat
megtételével egyidejűleg a nyilatkozatot felvevő
-

anyakönyvvezetőnél,

-

bíróságnál,

-

gyámhatóságnál (gyámhivatalnál vagy jegyzőnél),

-

hivatásos konzuli tisztviselőnél vagy

-

közjegyzőnél.

Elektronikus ügyintézés: kizárt.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási
díjmentes.
Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok:
Az anyakönyvi szerv a hazai anyakönyvezés kivételével teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak
alapja nem magyar állampolgár anyától származó, Magyarországon született gyermekre vagy nem
magyar állampolgár apa által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.
Az apai elismerő nyilatkozatot az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban rögzítő anyakönyvvezető 5
napon belül felterjeszti az illetékes kormányhivatalhoz az 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.
Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
kell bizonyítani.
A külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem
következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli
tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar
külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
Azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön
felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai
felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta az
Európai Unió államaiban kiállított anyakönyvi okiratra nem kell sem diplomáciai felülhitelesítés, sem
Apostille.
Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat hitelesítésére azoknál az okiratoknál, amelyeket olyan
országokban állítottak ki, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött.
A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik
- csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Hitelesnek kell továbbá elfogadni a fordítást, ha azt a
magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, vagy a más által készített fordítást az OFFI, illetve a
külképviselet hitelesítette.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta
hiteles fordításként fogadjuk el az EU tagországaiban hiteles fordítói joggal rendelkező személyek által
készített hiteles fordításokat is.
Nincs szükség az okirat fordítására, ha a külföldi anyakönyvi kivonat mellé többnyelvű
formanyomtatványt csatolnak, mely magyarul is tartalmazza az adatokat.
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 eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Az ügyintézés határideje: 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és anyakönyvezéshez szükséges

képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI
-

a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

-

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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10. 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
Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Adatlap a külföldön történt születés,
házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) hazai
anyakönyvezéséhez; az anyakönyvi eseményt igazoló anyakönyvi okirat; házasság megszűnését
igazoló okirat; magyar állampolgárság igazolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt kell
előterjeszteni. A kérelem benyújtható:
-

a járási hivatalnál

-

a kormányablaknál

-

a konzuli tisztviselőnél

-

az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél.

Elektronikus ügyintézés: kizárt.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási
díjmentes.
Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok:
A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését 2007. óta
kötelezően követi a hazai anyakönyvezés.
A kérelemhez csatolni kell az anyakönyvi eseményt igazoló anyakönyvi okiratot.
A megszűnt házasságot is anyakönyveztetni kell, ehhez szükséges a külföldi házassági okirat, valamint
a házasság megszűnését (pl. a házasságfelbontást vagy a házastárs halálát igazoló) okirat becsatolása.
Az okiratokat eredetben vagy hiteles másolatban kell mellékelni.
A külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem
következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli
tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar
külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
Azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön
felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai
felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta az
Európai Unió államaiban kiállított anyakönyvi okiratra nem kell sem diplomáciai felülhitelesítés, sem
Apostille.
Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat hitelesítésére azoknál az okiratoknál, amelyeket olyan
országokban állítottak ki, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött.
A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik
- csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Hitelesnek kell továbbá elfogadni a fordítást, ha azt a
magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, vagy a más által készített fordítást az OFFI, illetve a
külképviselet hitelesítette.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta
hiteles fordításként fogadjuk el az EU tagországaiban hiteles fordítói joggal rendelkező személyek által
készített hiteles fordításokat is.
Nincs szükség az okirat fordítására, ha a külföldi anyakönyvi kivonat mellé többnyelvű
formanyomtatványt csatolnak, mely magyarul is tartalmazza az adatokat.
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, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi
szerv a magyarországi eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, egyéb
esetben Budapest Főváros Kormányhivatala.
A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló
kérelmet az állampolgársági ügyekben eljáró szerv honosítottak, visszahonosítottak esetében az esküvagy fogadalomtételről szóló jegyzőkönyv beérkezését követő 30 napon belül megküldi a hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek.
A kérelem beérkezését követően a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető megvizsgálja, hogy a
kérelem és mellékletei a hazai anyakönyvezés szabályainak megfelelnek-e, szükség esetén a
kérelmezőt, illetőleg a felterjesztőt hiánypótlásra hívja fel. Ha a felterjesztett kérelem mellékletei közül
valamely magyar anyakönyvi okirat hiányzik, azt a hazai anyakönyvezést végző anyakönyvvezető szerzi
be, ha a kérelmező az érintett anyakönyvi bejegyzés helyét és idejét pontosan közli.
A hazai anyakönyvezés megtörténtét követően a hazai anyakönyvvezető erre irányuló kérelem esetén
anyakönyvi kivonatot állít ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes.
Az anyakönyvi bejegyzés megtagadásáról a kormányhivatal határozattal dönt.
Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Az ügyintézés határideje: 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

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

-

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

-

a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

-

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
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-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: a kérelem benyújtásához rendszeresített
formanyomtatványok - az ún. Adatlapok a külföldön történt születés, házasság, haláleset, bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezéséhez - Budapest Főváros Kormányhivatala
honlapján megtalálhatóak.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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11. A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges
külföldi okiratok elbírálása
Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyazonosságot, állampolgárságot
igazoló okmányok, tanúsítvány, családi állapot igazolás, lakcím igazolás, születési anyakönyvi kivonat.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): az iratokat az együttesen
személyesen megjelenő házasulók/leendő bejegyzett élettársak a házasságkötés/bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének helye szerinti anyakönyvvezetőnél nyújtják be, a házasságkötési/bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentésével egyidejűleg. A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező házasuló vagy - ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel - az
egyikük a házassági szándékát személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, amelyről a
konzuli tisztviselő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti
anyakönyvvezetőnek továbbítja.
Elektronikus ügyintézés: kizárt.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes.
Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok:
A külföldi állampolgár és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező hontalan tanúsítvánnyal igazolja,
hogy házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése a reá irányadó külföldi jog
szerint nem ütközik akadályba. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem
tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.
Az anyakönyvvezető a házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék
bejelentésére irányuló eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat 5 napon belül felterjeszti a
kormányhivatalhoz annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok megfelelőek-e.
Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat, illetve a házasság megkötésének, valamint a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének törvényes feltételeit közokirattal vagy teljes bizonyító erejű
magánokirattal kell bizonyítani.
Okirat bemutatása helyett személyes nyilatkozat tehető, ha az okirat a Budapest Főváros
Kormányhivatala által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint nem szerezhető be külföldről. Budapest
Főváros Kormányhivatala a nyilatkozat megtétele előtt a külpolitikáért felelős miniszternek vagy az
okiratot kiállító állam Magyarországra akkreditált külképviseletének az állásfoglalását kérheti.
A külföldön kiállított okirat - ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem
következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos
konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.
Ha az okirat kiállításának helye szerinti államban nem működik magyar külképviselet, vagy a magyar
külképviselet diplomáciai felülhitelesítési tevékenységet nem végez, a külföldi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
A külföldi állam Magyarországon működő külképviselete által kiállított anyakönyvi okirat diplomáciai
felülhitelesítés nélkül is elfogadható.
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Azon külföldi okirat esetén, amelyet olyan állam hatósága állított ki, amely részese a külföldön
felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezménynek, az okiratot diplomáciai
felülhitelesítés helyett az adott állam arra illetékes hatósága által kiállított ún. Apostille-jal kell ellátni.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta az
Európai Unió államaiban kiállított anyakönyvi okiratra nem kell sem diplomáciai felülhitelesítés, sem
Apostille.
Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat hitelesítésére azoknál az okiratoknál, amelyeket olyan
országokban állítottak ki, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött.
A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik
- csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. Hiteles fordítást Magyarországon az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. készíthet. Hitelesnek kell továbbá elfogadni a fordítást, ha azt a
magyar külképviseleti hatóság (konzul) végezte, vagy a más által készített fordítást az OFFI, illetve a
külképviselet hitelesítette.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 Rendelete alapján 2019. február 16. napja óta
hiteles fordításként fogadjuk el az EU tagországaiban hiteles fordítói joggal rendelkező személyek által
készített hiteles fordításokat is.
Nincs szükség az okirat fordítására, ha a külföldi anyakönyvi kivonat mellé többnyelvű
formanyomtatványt csatolnak, mely magyarul is tartalmazza az adatokat.
A kormányhivatal dönt a házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges
külföldi okirat elfogadhatóságáról.
Amennyiben az anyakönyvi szerv megállapítja a külföldi okiratok megfelelőségét, döntése alapján a
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének időpontja kitűzhető.
Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Az ügyintézés határideje: 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és anyakönyvezéshez szükséges
képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI
a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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12. Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása
alóli felmentés
Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: fővárosi/megyei kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyazonosságot, állampolgárságot
igazoló okmányok.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A felmentés megadása iránti
kérelmet

az együttesen

személyesen

megjelenő

házasulók/leendő

bejegyzett

élettársak

a

házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerinti anyakönyvvezetőnél
nyújthatják be, a házasságkötési/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentésével
egyidejűleg, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállítható formanyomtatványon.
Elektronikus ügyintézés: kizárt.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási
díjmentes.
Az ügymenet leírása, alapvető eljárási szabályok:
Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni/bejegyzett élettársi kapcsolatot
létesíteni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
személyes joga szerint nincs akadálya.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem akadálya, és annak érvényességét nem érinti, ha a
leendő bejegyzett élettárs személyes joga az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatának
jogintézményét nem ismeri, feltéve, hogy
a)

a magyar állampolgársággal nem rendelkező leendő bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes

joga szerint házasságkötésének nem lenne akadálya, és
b)

legalább az egyik leendő bejegyzett élettárs magyar állampolgár vagy belföldön szokásos

tartózkodási hellyel rendelkezik.
Az igazolás alól a fővárosi/megyei kormányhivatal indokolt esetben felmentést adhat.
Nem kell a fentieket igazolni, és az igazolás alól felmentést kérni, ha a házasuló/fél személyes joga
szerinti államban ilyen igazolás kiállítására nincs lehetőség. Jelenleg Románia, Szlovákia, Kanada,
Izrael, Ukrajna, Lettország és Chile állampolgárainak nem kell külön felmentést kérniük.
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.
Az anyakönyvvezető a felmentés iránti kérelmet a házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési
szándék bejelentéséről felvett jegyzőkönyvvel és az iratokkal 5 napon belül felterjeszti a
kormányhivatalhoz.
A felmentés jogosságáról a kormányhivatal dönt. A felmentés a kiállítás napjától számított hat hónapig
érvényes.
Az anyakönyvi eljárásban nincs helye fellebbezésnek, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a
határozat bírósági felülvizsgálata kérhető a határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

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 általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: a nyomtatványt az anyakönyvvezető az
elektronikus anyakönyvi nyilvántartás rendszeréből állítja elő.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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13. Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltása iránti eljárás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra az érintett víziközmű fekvése szerinti
kisajátítási hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárás az ellátásért felelős kérelmére indul. A kérelmet víziközművenként, víziközmű-rendszerenként
kell benyújtani. Az állam mint közcélú megváltást kérő nevében a tulajdonosi jogot gyakorló szerv, illetve
az a szerv járhat el, amelyet az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szerv meghatalmaz, vagy az eljárásra
jogszabály jelöl ki, vagy amely olyan állami költségvetési szerv, amelynek - jogszabály vagy az alapító
okirata alapján - a közcélú megváltást megalapozó közérdekű cél megvalósítása a feladatkörébe
tartozik. Az önkormányzat mint közcélú megváltást kérő nevében a képviselő-testület, a társulás, illetve
a határozatában meghatalmazott egyéb szerv járhat el.
A közcélú megváltási kérelemhez mellékelni kell:


a közcélú megváltást kérő bejelentését a víziközmű tulajdonosának nevéről, lakáscíméről

(székhelyéről);


a közcélú megváltást kérő nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet

rendelkezésre áll;


a közcélú megváltással érintett víziközmű műszaki, ingatlan-nyilvántartási adatait, helyszínrajzát;



a víziközmű-szolgáltató működési engedélyét, melyhez a közcélú megváltással érintett víziközmű

csatlakozik;


a

víziközmű-szolgáltatási

ágazat

megnevezését

(közműves

ivóvízellátás,

közműves

szennyvízelvezetés);


az ellátási terület megnevezését, és a víziközmű-rendszer azonosítóját.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás feltétele, tárgya:
Az ellátásbiztonság érdekében abban az esetben lehetséges, ha olyan víziközműnek minősített
vízilétesítmény van nem állami vagy önkormányzati tulajdonban, amelynek funkciója:
a)

település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez

kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási
helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
b)

a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is

ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező
szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.
Víziközmű tulajdonjogának közcélú megváltására akkor van lehetőség, ha
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a)
b)

a közérdekű cél megvalósítása a víziközművön fennálló tulajdon korlátozásával nem lehetséges;
a víziközmű tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy térítésmentes vagyonátruházás útján nem

lehetséges; és
c)

a közcélú megváltással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott kárt

jelentősen meghaladják.
Az adásvételt vagy a térítésmentes vagyonátruházás létrejöttét meghiúsultnak kell tekinteni, ha
a)

a közcélú megváltást kérőnek - a kérelem benyújtását megelőző 2 hónapon belül megtett - ajánlatára

a tulajdonos a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem tesz a tulajdonjog átruházására
alkalmas elfogadó nyilatkozatot;
b)

a tulajdonos személye nem állapítható meg egyértelműen, illetve a tulajdonjogával összefüggésben

per van folyamatban; vagy
c)

a tulajdonos lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismeretlen, vagy a közcélú megváltást kérő

ajánlatának közlése részükre egyéb körülményeik folytán rendkívüli nehézséggel vagy számottevő
késedelemmel járna; önmagában a tulajdonosok nagy száma nem minősül ilyen egyéb körülménynek.
A közcélú megváltási kérelem hiánypótlására a közcélú megváltást kérő csak egy alkalommal hívható
fel, és az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A hiánypótlásra
meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság - ha a hiányok pótlása
nem történt meg - az eljárást megszüntetheti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja.
Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kormányhivatal - megfelelő határidő
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást
ad ki. A közcélú megváltási kérelem hiánypótlására a közcélú megváltást kérő csak egy alkalommal
hívható fel, és az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő nem hosszabbítható meg. A
hiánypótlásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság - ha a
hiányok pótlása nem történt meg - az eljárást megszüntetheti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján
dönt.
A közcélú megváltással érintett víziközmű tulajdonosát a tulajdonjoga elvonásáért teljes, azonnali és
feltétlen kártalanítás illeti meg.
Az eljáró hatóság - ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik - a kártalanításra vonatkozó
szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti
szakértőt rendel ki. A kártalanítás összegének megállapítása során az összehasonlításra alkalmas
víziközművek vagyonértékelése szerinti értékét kell figyelembe venni. A kisajátítási hatóság döntése
értelmében tárgyalás tartására kerülhet sor. A szakértői véleménnyel kapcsolatos kérdéseket és
észrevételeket az ügyfelek legkésőbb a tárgyaláson tehetik meg. A kisajátítási hatóság és az ügyfelek
kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését.
A felek a kártalanítás tárgyában az eljárás során egyezséget köthetnek.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az Ákr. szabályait a Vksztv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje: Az eljárás ügyintézési határideje hetvenöt nap.
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.),

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),

-

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.),

-

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.).

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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14. Szolgalom (vezetékjog) alapítása a szomszédos ingatlant érintő ivóvíz-,
illetve szennyvízvezeték megvalósítása és üzemeltetése érdekében
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárásra az érintett ingatlan(ok) fekvése szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal az illetékes.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az eljárás a vezetékjog alapítását kérő ingatlan (uralkodó telek) tulajdonosának kérelmére indul. A
kérelemben meg kell jelölni a vezetékjog célját, valamint a szolgalom gyakorlása megkezdésének
időpontját. A kérelemhez mellékelni szükséges a szerződéses ajánlatot és annak a szolgáló telek
tulajdonosa általi átvételét igazoló okiratot, valamint
a)

az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati

korlátozások tartalmát,
b)

ha a vezetékjogot az ingatlan természetben vagy területi mértékben meghatározott részére kérik

bejegyeztetni, akkor a szolgáló telek korlátozással érintett részét bemutató ingatlanügyi hatóság
hatályos záradékával ellátott vázrajzot, és c) a vezetékjog alapítását kérő nyilatkozatát arról, hogy a
kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem postai úton vagy személyesen nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalnál (3300 Eger,
Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás feltétele, tárgya:
Ha a víziközmű-szolgáltatást olyan ingatlanon igénylik, ahol az ingatlan és a közműves ivóvízellátás
vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosítását szolgáló víziközmű-rendszer között egy
másik ingatlan helyezkedik el, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az
ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan vagy
ingatlanok igénybevételével is elvégezhető. Megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő
ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű
használatát nem lehetetleníti el - a kormányhivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek
tulajdonosa kérelmére szolgalmat alapíthat.
A kérelem beérkezését követően a Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit megvizsgálja.
Amennyiben a kérelmező a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Kormányhivatal - megfelelő határidő
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlási felhívást
ad ki. Az eljáró hatóság - ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik - a kártalanításra vonatkozó
szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti
szakértőt rendel ki.
Az eljárásnak az Ákr. szerinti eljárási költségeit - ideértve az eljárásban kirendelt ügygondnok vagy eseti
gondnok, a kirendelt szakértő díját és költségeit is - a vezetékjog alapítást kérő viseli.
A kormányhivatal a kérelemnek helyt adó határozatában rendelkezik:
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a)

az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték elhelyezésével és üzemeltetésével összefüggő használati

korlátozások tartalmáról, figyelembe véve a jogosult és a vezetékjoggal érintett ingatlan tulajdonosának,
vagyonkezelőjének, használójának érdekeit, valamint az ingatlanhasználat módját,
b)

a korlátozással érintett ingatlanrész meghatározásáról, az ingatlanügyi hatóság által érvényes

záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással,
c)

a szolgáló telek vonatkozásában elrendelt korlátozásért járó kártalanítás mértékéről és a kártalanítás

megfizetésének határidejéről, és
d)

az ivóvíz-, illetve szennyvízvezeték létesítéséhez szükséges munkák elvégzése céljából a

szolgalomalapítást kérelmező részére történő birtokba adás időpontjáról.
Ha a szolgáló telek mezőgazdasági művelés alatt áll, a birtokba bocsátásra közvetlenül a termés
betakarítása előtti időpontot nem lehet megjelölni.
A véglegessé vált határozatot a kormányhivatal az ingatlanügyi hatóság részére megküldi, amely a
szolgalmi jogot a véglegessé vált határozat alapján a záradékolt vázrajz szerint vezeti át az
ingatlan-nyilvántartáson.
A közigazgatási döntés bíróság előtt megtámadható.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az Ákr. szabályait a Vksztv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az eljárás ügyintézési határideje hatvan nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.),
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.),
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.).

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal – HEVESKH
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15. Fellebbezés alapján helyi adó ügyek intézése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Az önkormányzat jegyzője, mint adóhatóság döntése
elleni fellebbezés elbírálására a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. A fellebbezés benyújtására az jogosult, akire a
döntés rendelkezést tartalmaz. A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen
fellebbezhet. A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés a határozat ellen benyújtott
fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi. A fellebbezésben
és a fellebbezés alapján indult eljárásban - semmisségi okon kívül - nem lehet olyan új tényt állítani,
illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés
meghozatala előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem
terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható
vissza.
Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa,
illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat. Jogi személy törvényes
képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a
meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és
cselekményre.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E
rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. A fellebbezést a
megtámadott döntést hozó elsőfokú adóhatóságnál kell előterjeszteni. A fellebbezési határidőt
megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező szervnél terjesztették elő. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz
(3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.) kell címezni. A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés
beérkezésének napjától számított tizenöt napon belül fel kell terjeszteni a felettes szervhez. A
felterjesztés során az elsőfokú adóhatóság ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik,
és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott
összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000
forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000
forint. A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót - által az adóhatóságnál, illetve a
vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a
fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de
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legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem
állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint. (Itv. 29. § (2) bekezdése)
Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha
a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható
meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell
megfizetni. (Itv. 29. § (4) bekezdése)
Az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati
eljárás illetékét az illetékes adóhatóság illetékbevételi számlája javára kell megfizetni. (Itv. 73. § (3)
bekezdése)
Az ügymenet leírása:
Ha az elsőfokú adóhatóság a fellebbezést felterjeszti, a felettes szerv a fellebbezéssel megtámadott
döntést és a döntéshozatalt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból
fellebbezett. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati
eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy
megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró
adóhatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - ugyanazon tényállás mellett egy
alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendő a rendelkezésre
álló adat, az adóhatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi,
az adóhatóság az adózót nyilatkozattételre hívhatja fel. A felettes szerv, ha a döntéshozatalhoz nincs
elég adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a döntés megsemmisítése mellett az ügyben
első fokon eljárt adóhatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy a tényállás kiegészítése iránt maga
intézkedik, amelynek keretében az első fokon eljárt adóhatóságot - érdemi döntés meghozatala nélkül a szükséges eljárási cselekmények elvégzésére utasíthatja. A határozat ellen irányuló fellebbezést
határozattal, a végzés ellen irányuló fellebbezést végzéssel kell elbírálni. A vizsgálat eredményeként a
felettes szerv a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az adózó - az önálló
fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen indíthat
közigazgatási pert. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az
arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik,
az ügyintézési határidő harminc nap, utólagos adó-megállapítás esetén hatvan nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.),

-

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII törvény,

-

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.).

36

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:---
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16. Fellebbezés alapján telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek intézése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: A fővárosi és megyei kormányhivatal felettes szervként
elbírálja a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzőinek telepengedélyekkel
kapcsolatos ügyekben hozott döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó
jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új
tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa,
illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is
eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát
megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem
tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az
eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál)
lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca
9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek
megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával,
a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A telepengedélyezési eljárás esetén a fellebbezési eljárás díja 6000 forint. (BM rendelet 1. § (2)
bekezdése

alapján).

A

díjfizetési

kötelezettség

az

eljáró

hatóság

pénztárába

történő

készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető. A
díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló
bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor igazolni.
Az ügymenet leírása:
A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt
megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati
eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy
megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság
határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok,
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a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az
ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Abban az esetben, ha másodfokú szakhatóság kijelölésére nem
kerül sor és a szakkérdés vizsgálatára a másodfokon eljáró hatóság saját hatáskörében nem nyílik
lehetőség, úgy a szakkérdés vizsgálatára igazságügyi szakértő kirendelésével kerül sor, melynek
költséget a fellebbező ügyfél előlegezi, viseléséről a hatóság az eljárást lezáró döntésében rendelkezik.
Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság
tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja a
fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy
megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé
vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per
akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje: Az ügyintézési határidő harminc nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

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).
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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17. Fellebbezés alapján kereskedelmi
kapcsolatos ügyek intézése

tevékenységek

engedélyezésével

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
A fővárosi és megyei kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a
települési önkormányzatok jegyzőinek üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyeiben hozott
döntései (eljárásai) elleni jogorvoslati kérelmeket.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó
jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új
tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra
önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a
fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra
egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa,
illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is
eljárhat. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát
megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem
tartalmazza - köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az
eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A fellebbezést a döntés
közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál (az első fokon eljárt hatóságnál)
lehet előterjeszteni. A fellebbezést a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca
9.) kell címezni. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek
megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával,
a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a
- jogszabályban

kijelölt - másodfokú hatósághoz.

Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékelt IX. rész 9. pontja alapján
illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt
megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben
foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását követően a Kormányhivatal dönt a másodfokú jogorvoslati
eljárás megindításáról. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy
megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság
határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok,

40

a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az
ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Abban az esetben, ha másodfokú szakhatóság kijelölésére nem
kerül sor és a szakkérdés vizsgálatára a másodfokon eljáró hatóság saját hatáskörében nem nyílik
lehetőség, úgy a szakkérdés vizsgálatára igazságügyi szakértő kirendelésével kerül sor, melynek
költséget a fellebbező ügyfél előlegezi, viseléséről a hatóság az eljárást lezáró döntésében rendelkezik.
Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság
tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a
fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy
megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé
vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per
akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő huszonöt nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

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 (a továbbiakban: Itv.),
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet.
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
A jogorvoslati kérelem formáját jogszabály nem határozza meg, benyújtásához formanyomtatvány nincs
rendszeresítve.
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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18. Érettségi vizsga vizsgabizottságának, valamint a független vizsgabizottság
döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban
együtt: döntés) döntése elleni fellebbezés
Hatáskörrel rendelkező hivatal/járási hivatal:
Heves Megyei Kormányhivatal, a Kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az Oktatási
Hivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kérelem, valamint a Korm. rendeletben meghatározott mellékletek.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen az Nkt. 38. § (7) bekezdésében
szabályozott fellebbezést - a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság
esetén az Oktatási Hivatalnak címezve - az igazgatónak nyújthatja be a döntést követő 5 napon belül.
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A kérelem illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése 11.) pontja
szerint.
Az ügymenet leírása:
A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Az érettségi vizsga vizsgabizottság, 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. A fellebbezést a
Kormányhivatal, illetve az Oktatási 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 másodfokú hatóságnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság
elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.
A másodfokú hatóság a fellebbezés tárgyában meghozott döntéséről (a döntést helybenhagyja,
jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti) a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton
(futár, telefax, távbeszélő) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság
elnökét. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
Alapvető eljárási szabályok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (7) bekezdése,
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 59.§-a.
Az ügyintézés határideje: A kérelem beérkezését követő 3 munkanap.
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet,
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet (Korm.
rendelet),
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---

43

19. Az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmények nyilvántartásba
vétele, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, nyilvántartásból törlése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a köznevelési intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kérelem, valamint a jogszabályban meghatározott mellékletek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározottak
szerint a fenntartó kérelméhez csatolni kell:
a)
b)

a köznevelési intézmény alapító okiratát,
ha a fenntartó a tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el az alapfeladat

ellátására jogosító okiratot,
c)

a köznevelési intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát

igazoló dokumentumot,
d)

a köznevelési intézmény állandó székhelyének meglétét igazoló okiratot.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatározott elektronikus módon, a jogszabályban meghatározott adattartalommal és mellékletekkel
együtt nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.). A
bejegyzett adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét a változást követő nyolc napon
belül kell kérelmezni.
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás során a kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt mellékletek
megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Ha a kérelem a jogszabályokban foglalt
követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
A köznevelési intézmény a nyilvántartásba való bejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre és a
nyilvántartásból való törléssel, a törlés napján szűnik meg. Az alapító okirat a köznevelési intézmény
későbbi időponttal való alapításáról, átalakításáról, illetve megszüntetéséről is rendelkezhet, ebben az
esetben a köznevelési intézményt ezen időponttal kell nyilvántartásba venni, illetve a nyilvántartásból
törölni. A nyilvántartásba vétellel összefüggő eljárási költségeket a kérelem benyújtója viseli. A magán
köznevelési intézmény akkor vehető nyilvántartásba és a nyilvántartásban alapfeladatának jogszabály
szerinti megnevezése és feladatellátási helye akkor módosítható, ha az oktatásért felelős miniszter
szakvéleménye alapján az adott intézmény, feladatellátási hely, alapfeladat szükséges a köznevelési
közfeladat-ellátás megszervezéséhez. A szakvéleményt nem kell kikérni a köznevelési intézmény
alapfeladatának jogszabályváltozáson alapuló módosításához.
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A nyilvántartás tartalmazza:
a)

a köznevelési intézmény

aa) létesítő és módosító alapító okiratának, szakmai alapdokumentumának keltét,
ab) nevét, alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási helyét,
ac) képviseletére jogosult személy nevét,
ad) az önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében adószámát,
b)

a nyilvántartásba vétel, létesítés napját,

c)

a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,

d)

a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói,

fenntartói határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat,
e)

a megszűnésről szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntető okiratot, a megszűnés idejét és

módját, valamint a megszűnt intézmény iratainak őrzési helyét.
A bejegyzett adatokban bekövetkezett változások nyilvántartásba vételét a változást követő nyolc napon
belül kell kérelmezni. Ha a köznevelési intézmény székhelye megváltozik újra nyilvántartásba kell venni,
feltéve, hogy ez a nyilvántartó hatóság illetékességét is érinti. Az ismételt nyilvántartásba vétel a
köznevelési intézmény létrejöttének időpontját nem érinti.
A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha
a)

az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetéséről határozott,

b)

a fenntartó jogutód nélkül megszűnik,

c)

az egyéni vállalkozó meghal, és nincs olyan jogosult, aki folytatja a fenntartói tevékenységet,

d)

megszűnik a fenntartónak a köznevelés-szolgáltatás szervezési joga, vagy e jogának gyakorlásával

felhagy,
e)

a fenntartó bejelenti, hogy fenntartói jogát nem kívánja tovább gyakorolni, kivéve, ha a fenntartói jog -

az e törvényben meghatározottak szerint - új fenntartóra száll át,
f)
g)

a fenntartó egy nevelési, tanítási évnél hosszabb ideig nem működteti,
a hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során megállapított szakmai

jogszabálysértés miatt - a nem állami költségvetési szerv vagy nem települési önkormányzat által
fenntartott köznevelési intézmény esetén a működési engedély visszavonásával egyidejűleg - a
nyilvántartásból való törlését elrendeli.
Ha a köznevelési intézményt a g) pont alapján törli a nyilvántartásból a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság a nyilvántartásból való törlésről hozott határozatában kijelöli azt a nevelési-oktatási intézményt,
amely a törölt intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanköteles tanulók felvételét nem tagadhatja
meg. Nem tanköteles tanuló esetében csak az érintett kérelmére kell kötelező felvételt biztosító
intézményt kijelölni. Az intézményt úgy kell kijelölni, hogy a gyermek, a tanuló számára a kijelölt
intézményben a nevelés, a nevelés-oktatás igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet. A köznevelési
intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló végleges határozatot a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság megküldi a területileg illetékes tankerületi központnak, települési önkormányzatnak, a
törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében. A jogutóddal megszűnő intézmény
iratállományát a jogutód intézménynek kell átadni. A jogutód nélkül megszűnő intézmény esetén a
fenntartó, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén az intézmény székhelye szerint illetékes
köznevelési feladatokat ellátó hatóság számára kell átadni az iratállományt.
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Köznevelési intézmény megszűnésével létrejövő szakképző intézmény nyilvántartásba vételekor a
szakképzési államigazgatási szerv egyúttal megkeresi a köznevelési intézményeket nyilvántartó szervet
az intézménynek a köznevelési intézmények nyilvántartásából való törlése céljából.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §-a.)
Az ügyintézés határideje:
A kérelem sommás vagy teljes eljárásban bírálható el:
-

sommás eljárásban nyolc nap

-

teljes eljárásban hatvan nap

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-

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

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

-

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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20. Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmények működésének engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a köznevelési intézmény székhelye, valamint telephelye szerint
illetékes kormányhivatal
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kérelem, valamint a jogszabályban meghatározott mellékletek.
A működési engedély iránti kérelemnek intézmény-specifikusan tartalmaznia kell:
1.

az alapító nevét, székhelyét, értesítési címét,

2.

a fenntartó nevét, székhelyét, értesítési címét,

3.

a köznevelési intézmény hivatalos nevét, az intézmény típusát, székhelyét,

4.

a köznevelési intézmény székhelyére és minden telephelyére vonatkozóan külön-külön

4.1.

az ott ellátott alapfeladatokat,

4.2.

amennyiben nem a fenntartó az épület tulajdonosa, az épület feletti rendelkezési jog időtartamának

kezdő és befejező dátumát,
4.3.

a köznevelési alapfeladat-ellátás megkezdésének tervezett dátumát,

4.4.

az épületbe felvehető maximális gyermek- és tanulólétszámot,

4.5.

a tantermek számát,

4.6.

a tantermek alapterületét,

4.7.

a tervezett évfolyamok felsorolását,

4.8.

az óvodai csoportszobák számát,

4.9.

az óvodai csoportszobák alapterületét,

4.10.

a tervezett óvodai csoportok számát,

4.11.

az óvoda napi nyitvatartási idejét, a nyitás és a zárás időpontját,

4.12.

szakgimnázium és szakiskola esetén a 40. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározottakat,

4.13.

alapfeladatonként és munkarendenként a legmagasabb gyermek- és tanulói létszámot,

4.14.

pedagógiai szakszolgálati feladatonként az ellátható maximális gyermek-, tanulólétszámot,

továbbá a feladatok ellátását biztosító helyiségek számát, alapterületét,
4.15.

nevelési-oktatási intézmény esetében a gyermekétkeztetés ellátásának módját.

A kérelemhez mellékelni kell:
a)

a köznevelési intézmény pedagógiai programját,

b)

pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében a miniszter szándéknyilatkozatát a pedagógiai

szakszolgálati tevékenységre irányuló köznevelési szerződés megkötéséről,
c)

a fenntartói igazolást arról, hogy a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott

helyiségek feletti rendelkezési jog a köznevelési intézmény működéséhez legalább öt nevelési évre,
tanítási évre biztosított (megállapodás, hozzájáruló nyilatkozat),
d)

annak igazolását, hogy a helyiségek a köznevelési intézmény feladatainak ellátására alkalmasak,

e)

a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön a tárgyi feltételek meglétét igazoló

tételes jegyzéket a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési
jegyzékben meghatározottak szerint elkészítve, külön feltüntetve a testnevelési és a gyakorlati
foglalkozások megtartását szolgáló helyiségeket , valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a
működés megkezdéséhez, a munkához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek
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rendelkezésre

állnak

vagy

fokozatosan

megteremthetők,

felmenő

rendszerben

történő

oktatásszervezés esetén az eszközök és felszerelések beszerzésének ütemtervét,
f)

a székhelyre és valamennyi telephelyre vonatkozóan külön-külön az óvodai nevelésben, az iskolai

nevelésben, oktatásban, a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben és a pedagógiai
szakszolgálati intézményben foglalkoztatott pedagógusok, pedagógiai előadók, pedagógiai szakértők,
óraadók listáját, feltüntetve a nevüket, végzettségüket és szakképzettségüket, iskola esetén tantárgyi
bontásban, valamint a pedagógus,a pedagógiai előadó, a pedagógiai szakértő munkakör betöltésére
jogosító végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevél kiállítóját és az oklevélszámát, a
tantárgyfelosztást, továbbá a működéshez szükséges többi alkalmazott nevét, végzettségét és
szakképzettségét, foglalkoztatásuk módját és időtartamát, valamint a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy
a működés megkezdéséhez, a munkához szükséges, jogszabályban meghatározott személyi feltételek
biztosítottak,
g) a pénzügyi feltételek teljesítésének igazolásához
ga) a köznevelési intézmény egészére vonatkozóan a székhelyre és valamennyi telephelyre
vonatkozóan együttesen részletes kimutatást arról, hogy az intézmény tevékenységét milyen
forrásokból finanszírozzák, a források között feltüntetve a feladatellátáshoz rendelkezésre álló
készpénzt, a befektetett eszközök és forgóeszközök értékét, a tervezett bevételi forrásokat,
gb) a fenntartó által jóváhagyott egy évre szóló költségvetést, amely tartalmazza a működéshez
szükséges befektetett eszközök és forgóeszközök beszerzési értékét, a dologi és személyi kiadások
összegét, utóbbiba beleértve az alkalmazottak bérét, annak közterheit és a tanulói juttatások költségeit,
valamint
gc) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a feladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
módon, a jogszabályban meghatározott adattartalommal és mellékletekkel együtt nyújtható be a Heves
Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak módosítását
követő hat hónapon belül lehet benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz.
Új iskola indítása esetén, valamint - a fenntartói jog átadása kivételével - az Nkt. 84. § (7) bekezdése
szerinti esetekben a tervezett indítás vagy a megszüntetés, az átszervezés évének május utolsó
munkanapjáig, fenntartói jog átadása esetén június 20-ig nyújthatja be a fenntartó a kormányhivatalhoz
az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti kérelmet. A kérelem
benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás során a kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt mellékletek
megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Ha a kérelem a jogszabályokban foglalt
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követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények működéséhez
szükséges engedély iránti kérelmet az intézmény nyilvántartásba vételét, vagy annak módosítását
követő hat hónapon belül lehet benyújtani illetékes kormányhivatalhoz, amely az engedély kiadásáról
dönt.
Ha a köznevelési intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a telephelyre működési engedélyt
kell kérni. A telephely szerint illetékes kormányhivatal a kérelem benyújtásáról 8 napon belül értesíti az
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalt. A telephelyre vonatkozó működési engedély
kiadása iránti kérelmet a telephely szerint illetékes kormányhivatal bírálja el. A véglegessé vált
határozatot meg kell küldeni a székhely szerint illetékes kormányhivatalnak, amely a működési
engedélyt a telephelyre vonatkozó működési engedélyre tekintettel egységes döntésbe foglalja.
A kormányhivatal az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati alapítású, fenntartású köznevelési
intézmény működési engedélyének kiadásával kapcsolatos eljárása keretében vizsgálja, hogy a
köznevelési

intézmény

működéséhez

rendelkezésre

állnak

vagy

felmenő

rendszerben

megteremthetőek a személyi, tárgyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, pénzügyi feltételek,
és azok biztosítják-e a nevelő, oktató munka, vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltatás és pedagógiai
szakszolgálati feladat folyamatos, hosszú távú, biztonságos, egészséges, szakszerű megszervezését.
Ha az engedélyezési eljárás arra irányul, hogy a köznevelési intézmény székhelye vagy telephelye
másik köznevelési intézmény által használt épületben legyen, az engedélyezési eljárásban
a)

be kell szerezni az épületet átadó intézmény fenntartójának, továbbá, ha nem a fenntartó az épület

tulajdonosa vagy vagyonkezelői jogának jogosultja, akkor a tulajdonos vagy a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájáruló nyilatkozatát,
b)

meg kell vizsgálni, hogy az engedélyezni kért tevékenységre az adott épület használatba vételi

engedélye kiterjed-e,
c)

meg kell vizsgálni, hogy az épület befogadóképessége alapján biztosított-e a köznevelési

intézmények együttes zavartalan működése, és
d)

a köznevelési intézmények esetében meg kell vizsgálni, hogy nem lépik-e át a befogadó intézmény

alapító okiratában engedélyezett maximális létszámot.
A működési engedély akkor adható ki, ha a nem állami köznevelési intézmény
a)

rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel és

b)

nyilvántartásba vétele óta kevesebb mint hat hónap telt el.

Az engedély kiadásával összefüggő költségeket a kérelem benyújtója viseli. Újonnan induló
nevelési-oktatási forma esetében a működéshez szükséges feltételeket - az iskolatípusnak megfelelő,
adott évben nem induló évfolyamok, osztályok, csoportok vonatkozásában - felmenő rendszerben,
fokozatosan elégséges megteremteni. A feltételek fokozatos megteremtését a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság törvényességi ellenőrzés keretében kétévente vizsgálja. Ha ennek keretében
megállapítást nyer, hogy az ütemtervben vállalt feltételek nem teljesülnek, a működési engedély
visszavonásra kerül.
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a
nevelési-oktatási intézmény
a) pedagógiai programja az e törvényben meghatározottaknak nem felel meg,
b)

nem rendelkezik - az e törvényben foglaltaknak megfelelő - a működéséhez szükséges személyi és

tárgyi feltételekkel,
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c)

újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feltételek megteremtésének ütemtervében

foglaltak nem megalapozottak, a költségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához
szükséges költségeket milyen forrásból biztosítják.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §-a, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 39-41. §-ai.)
Az ügyintézés határideje:
A kérelem sommás vagy teljes eljárásban bírálható el:
-

sommás eljárásban nyolc nap

-

teljes eljárásban hatvan nap

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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21. A nem állami fenntartású szakképző intézmények működésének
engedélyezése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kérelem, valamint a jogszabályban meghatározott mellékletek.
A működési engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell:
a)

a nem állami szakképző intézmény szakmai programját, és

b)

- a szakképzési államigazgatási szerv által meghatározott tartalommal és formában

ba) azokat az okiratokat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nem állami
szakképző intézmény feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre
állnak, és
bb) a

szakképző

intézmény

működéséhez

szükséges

pénzeszközökkel

való

rendelkezés

alátámasztására alkalmas okiratokat.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelem írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
módon, a jogszabályban meghatározott adattartalommal és mellékletekkel együtt nyújtható be a Heves
Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
A nem állami szakképző intézmény működési engedélye akkor adható ki, ha a nem állami szakképző
intézmény nyilvántartásba vétele óta kevesebb, mint hat hónap telt el.
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az eljárás során a kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt mellékletek
megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak. Ha a kérelem a jogszabályokban foglalt
követelményeknek nem felel meg az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.
A nem állami szakképző intézmény működési engedélye akkor adható ki, ha a nem állami szakképző
intézmény rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel és nyilvántartásba vétele óta
kevesebb, mint hat hónap telt el.
A szakképző intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha
a)

önálló névvel,

b)

állandó saját székhellyel,

c)

állandó saját alkalmazotti létszámmal,

d)

a szakképzésialapfeladat-ellátáshoz szükséges és arra alkalmas helyiségekkel és eszközökkel,

e)

jogszabályban meghatározott belső szabályzatokkal és

f)

a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik.
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Ha a nem állami szakképző intézmény székhelye, telephelye másik szakképző intézmény vagy
köznevelési intézmény által is használt ingatlanban található, a működési engedély kiadására irányuló
eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az ingatlanban biztosítható-e valamennyi szakképző intézmény,
illetve köznevelési intézmény zavartalan működése, a vállalt tanulólétszám fogadása, az oktatói testület
működése.
A szakképzési államigazgatási szerv a működési engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nem
állami szakképző intézmény
a)

szakmai programja jogszabálynak nem felel meg vagy

b)

nem rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel.

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 22. §-a, a szakképzésről szóló
törvény végrehatásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet 62. §-a)
Az ügyintézés határideje:
A kérelem sommás vagy teljes eljárásban bírálható el:
-

sommás eljárásban nyolc nap

-

teljes eljárásban hatvan nap

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

-

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

-

a szakképzésről szóló törvény végrehatásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet,

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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22. Iskolakijelölés fegyelmi vétség miatt az intézményből kizárt, vagy a tanév
folytatásától eltiltott tanulók számára
Hatáskörrel rendelkező hivatal: az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium megkeresése (fegyelmi határozat, egyéb kapcsolódó
dokumentumok).
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A beadvány írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
módon nyújtható be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló határozat véglegessé válásától
számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem kap értesítést arról, hogy a
tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére megtörtént, a
fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles megkeresni a köznevelési feladatot
ellátó hatóságot.
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium segítséget nyújt a szülőnek az új iskola, kollégium
megtalálásában. Abban az esetben, ha az iskola, a kollégium a fegyelmi büntetés megállapításáról szóló
határozat véglegessé válásától számított nyolc napon belül a tanulót fogadó iskolától, kollégiumtól nem
kap értesítést arról, hogy a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő
kezdeményezésére megtörtént, a fegyelmi büntetést hozó iskola, kollégium három napon belül köteles
megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az állami
közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát, kollégiumot jelöl ki a tanuló számára. Az iskolát, kollégiumot úgy
kell kijelölni, hogy a tanuló számára a kijelölt intézményben a nevelés-oktatás igénybevétele ne
jelentsen aránytalan terhet. Megkeresés esetén a benyújtott dokumentumokat a kormányhivatal
megvizsgálja, ezt követően szükség esetén egyeztet a szülővel, valamint az érintett fenntartókkal,
intézményvezetőkkel a kijelölésre alkalmas intézmény kiválasztása érdekében.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (5) bekezdése.)
Az ügyintézés határideje:
A megkeresés beérkezésétől számítottan 3 munkanap.
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet,

-

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet,

-

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: -
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23. Az egyházi, magán, valamint a nemzetiségi önkormányzati fenntartók
fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a köznevelési intézmény székhelye, valamint telephelye szerint
illetékes kormányhivatal
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A fenntartói intézkedések, döntések nyomán keletkezett iratok, intézményi dokumentumok.
Az ellenőrzést megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Az ellenőrzés fő szabály szerint hivatalból indul meg, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság legalább
kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi önkormányzatok által
fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzését.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 100. § (2) bekezdése alapján az
ellenőrzését az ügyfél is kérheti kivéve, ha
a)

a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az

alapján eljárás van folyamatban,
b)

a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,

c)

törvény kizárja, vagy

d)

a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés
lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.
Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus módon nyújthatók be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300
Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ügymenet leírása:
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a
fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben
meghatározottak szerint működteti-e.
Ha a köznevelési intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a telephely szerint illetékes
kormányhivatal gyakorolja a fenntartó, valamint az intézmény működésének törvényességi
ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő törlésről megkeresésre - a székhely szerinti kormányhivatal intézkedik.
A kormányhivatal az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású nevelési -oktatási
intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenőrzése keretében különösen azt vizsgálja,
hogy
a)
b)

van-e joga a fenntartónak a tevékenység folytatásához,
összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és a

pedagógiai program,
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a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében milyen intézkedéseket

c)

tettek,
a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban

d)

meghatározott feladatok végrehajtását, a 161. § (1) bekezdése szerinti kötelező (minimális) eszköz- és
felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét,
a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e az Nkt.-ben meghatározott feladatok

e)

ellátását,
f)

az Nkt. 23. § (3) bekezdése szerinti ütemtervben foglaltak teljesülnek-e,
egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója esetében az SZMSZ jóváhagyásával kapcsolatos

g)

eljárás törvényes-e,
h)

a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének alkalmazása törvényes-e,

i)

vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott

feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét,
j) a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét.
Az ellenőrzés a fenntartó értesítésével indul meg. Az ellenőrzés iratbekéréssel, vagy helyszíni
ellenőrzéssel, szemle lefolytatásával történik. Az ellenőrzés megállapításairól a hatóság jegyzőkönyvet,
vagy feljegyzést készít.
Ha az ellenőrzés során jogszabálysértés kerül megállapításra a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a
törvényességi ellenőrzés körében - megfelelő határidő biztosításával - felhívja a fenntartót a
törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidőn belül nem intézkedett, a
köznevelési feladatokat ellátó hatóság a köznevelési intézményt törli a nyilvántartásból.
A törvényességi ellenőrzés eredményéről a köznevelési feladatokat ellátó hatóság értesíti a
költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott ellenőrzés
során jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott
ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni. (Ágazati jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 34. § (2)-(4) bekezdései, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 160. §-a.)
Az ügyintézés határideje: Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

-

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet,

-

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény,

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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24. Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a köznevelési intézmény székhelye, valamint telephelye szerint
illetékes kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az ellenőrzés tárgykörét érintő valamennyi intézményi dokumentum.
Az ellenőrzést megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Az ellenőrzés fő szabály szerint hivatalból indul meg, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatósági
ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 100. § (2) bekezdése alapján az
ellenőrzését az ügyfél is kérheti kivéve, ha
a)

a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az

alapján eljárás van folyamatban,
b)

a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,

c)

törvény kizárja, vagy

d)

a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés
lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.
Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus módon nyújthatók be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300
Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ügymenet leírása:
Az illetékes kormányhivatal a köznevelési intézményben hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja
a)

az egyenlő bánásmód követelményére,

b)

a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,

c)

az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

d)

a tanulmányok alatti és az állami vizsgák megszervezésére, lebonyolítására,

e)

az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,

f)

a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

g)

a köznevelés ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására,

h)

a tanulói fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra vonatkozó

rendelkezések megtartását.
Ha a köznevelési intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a telephely szerint illetékes
kormányhivatal gyakorolja az intézmény hatósági ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket, azzal az
eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő törlésről - megkeresésre - a székhely szerinti kormányhivatal
intézkedik.
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Az ellenőrzés az intézményvezető értesítésével indul meg. Az ellenőrzés iratbekéréssel, vagy helyszíni
ellenőrzéssel, szemle lefolytatásával történik. Az ellenőrzés megállapításairól a hatóság jegyzőkönyvet,
vagy feljegyzést készít.
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési
intézmény jogszabályi feltételeknek megfelelő működését.
A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanság
megszüntetése érdekében közigazgatási bírságot szab ki. A közigazgatási bírságot az elkövetett
cselekmény súlyával arányosan kell kiszabni. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági
ellenőrzés során a közigazgatási bírság összegének megállapításánál
a) a jogsértés súlyosságát,
b) a jogsértésnek a köznevelési intézmény működésére gyakorolt hatását,
c) a gyermekek, a tanulók, a szülők érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,
d) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló
szándékot,
vizsgálja, amely során az a)-d) pont szerinti feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve veszi
figyelembe.
Ha a köznevelési feladatokat ellátó hatóság a hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy a
nevelési-oktatási intézmény a felvételi, átvételi kérelem elbírálása során megsértette az egyenlő
bánásmód követelményét, az érintett szülő kérelmére megállapítja az óvodai felvétel, a tanulói
jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttét. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság akkor
hozhat határozatot a felvételi, átvételi kérelem tárgyában, ha a kérelem benyújtásától számítva
kevesebb, mint százötven nap telt el. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság határozatát az osztály,
csoport maximális létszámhatárokat megállapító rendelkezésekre és az iskolai felvételi arányokra
vonatkozó rendelkezésekre tekintet nélkül végre kell hajtani. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság
mindaddig, amíg az érintett gyermek, tanuló az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai felvételi
jogviszonyban, tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, szükség szerint, de minden
nevelési, tanítási évben legalább egy alkalommal meggyőződik arról, hogy sérült-e az egyenlő
bánásmód követelménye a nevelési-oktatási intézményben. A köznevelési feladatokat ellátó hatóság az
egyenlő bánásmód megsértése miatt az intézményvezetővel szemben szabálysértési eljárást indít.
Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről
hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél
kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 79. § (2)-(7) bekezdései, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. §-a.)
Az ügyintézés határideje: ---
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

-

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,

-

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény,

-

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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25. A szakképző intézmények hatósági ellenőrzése
Hatáskörrel rendelkező hivatal: a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az ellenőrzés tárgykörét érintő valamennyi intézményi dokumentum.
Az ellenőrzést megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
Az ellenőrzés fő szabály szerint hivatalból indul meg, a hatósági ellenőrzést a jogszabályban foglalt
rendelkezések betartásának és a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítésének ellenőrzése céljából
kell végezni.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 100. § (2) bekezdése alapján az
ellenőrzését az ügyfél is kérheti kivéve, ha
a)

a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az

alapján eljárás van folyamatban,
b)

a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,

c)

törvény kizárja, vagy
a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

d)

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés
lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.
Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok írásban (postai úton vagy személyesen), illetve az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényben meghatározott elektronikus módon nyújthatók be a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300
Eger, Kossuth Lajos utca 9.).
Elektronikus ügyintézés: Lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Az ügymenet leírása:
A hatósági ellenőrzést a szakképzési államigazgatási szerv hivatalból vagy a szakképzésért felelős
miniszter kezdeményezésére végzi.
A hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni kell különösen
1.

a tevékenység folytatására,

2.

a törvényes és szakszerű működésre,

3.

az egyenlő bánásmód követelményére,

4.

a szakképző intézmény szakmai programjának kialakítására és végrehajtására,

5.

az osztály-, csoportlétszámra, a tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre,

6.

a tanulmányok alatti vizsga és az állami vizsga megszervezésére, lebonyolítására,

7.

az intézményvezetők, illetve az oktatók alkalmazásának feltételeire,

8.

a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,

9.

a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére,

10.

a szakképzésben való ingyenes részvétel, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására,

11.

a fegyelmi eljárás megszervezésére, lefolytatására és a döntéshozatalra,

12.

a fenntartó jogszabályban meghatározott feladata ellátására vonatkozó rendelkezések megtartását.
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Az ellenőrzés az intézményvezető értesítésével indul meg. Az ellenőrzés iratbekéréssel, vagy helyszíni
ellenőrzéssel, szemle lefolytatásával történik. Az ellenőrzés megállapításairól a hatóság jegyzőkönyvet,
vagy feljegyzést készít.
Ha a szakképzési államigazgatási szerv a hatósági ellenőrzés során azt észleli, hogy az akkreditált
vizsgaközpontként

is

működő

szakképző

intézmény

a

szakmai

vizsga

megszervezésére,

lebonyolítására vonatkozó rendelkezéseknek nem felel meg, arról tájékoztatja a nemzeti akkreditálásról
szóló törvény szerinti akkreditáló szervet.
Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve
hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a)

és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a

jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja
az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére,
b)

ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont

alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalbóli eljárásban egyéb szankciót alkalmaz, vagy c) ha az a) és a b)
pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik
hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv vagy feljegyzés jogszabálysértésre
vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező
hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.
Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek tényéről
hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél
kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(Ágazati jogszabály: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 103. §-a, a szakképzésről szóló
törvény végrehatásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet 305. § (2) bekezdése, és 328-329. §-ai.)
Az ügyintézés határideje: Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
-

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,

-

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

-

a szakképzésről szóló törvény végrehatásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet,

-

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztály
Cím: 3300 Eger, Barkóczy u. 7. I. emelet
Központi telefonszám: +36 36 510 690
Szakterületi ügyintézők elérhetősége: +36 36 510 993; +36 36 510 995
Fax: +36 36 510 696
E-mail: igazsagugy@heves.gov.hu
KRID: 657167145
Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök:
péntek:

7.30-16.30
8.00-14.00

26. Peren kívüli jogi segítségnyújtás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített,

megfelelően

kitöltött

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

kérelemnyomtatvány
webcímről

-,

-

illetve

letölthető
a

a

szociális

rászorultság megállapításához szükséges iratok az alábbiak szerint:
-

a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított aktív korúak

ellátásáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, közgyógyellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság igazolása, annak igazolása, hogy a kérelmező családjában olyan gyermeket gondoz,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezek hiányában
-

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeiről szóló, illetve a jövedelmet esetlegesen

terhelő hiteltartozás, tartásdíj, gyógyszerköltség havi összegéről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolások becsatolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kitöltött kérelmet személyesen, postai, valamint elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmező lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. A benyújtás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
A kormányhivatal jogi segítségnyújtó szolgáltatás keretében az ügyfélfogadáson személyesen
megjelent ügyfél részére egyszerűbb megítélésű ügyekben tanácsot ad.
Amennyiben az ügyfél tanácsadás és/vagy okiratszerkesztés céljából jogi segítő - az Igazságügyi
Minisztériummal szolgáltatási szerződést kötött ügyvéd, ügyvédi iroda - útján kívánja igénybe venni a
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jogi segítségnyújtási szolgáltatást, a személyesen megjelent ügyfelet kormányhivatal tájékoztatja a
támogatás igénybe vételének feltételeiről, illetve kérelmére segítséget nyújt a kérelemnyomtatvány
kitöltésében, telefonos vagy írásbeli megkeresés esetén írásban tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás
igénybe vételének feltételeiről, az ügyfélfogadás helyéről és idejéről, valamint megküldi az ügyfél
részére a kérelemnyomtatványt.
Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a szolgálat annak beérkezését követő 8 napon belül
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, megjelölve, hogy milyen dokumentumok csatolására, nyilatkozatok
megtételére van szükség.
Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az ügyfél nem vagy hiányosan tesz eleget és a kérelem
érdemben nem bírálható el, a kormányhivatal az eljárást megszünteti, ez azonban nem akadálya a
kérelem ismételt benyújtásának.
Amennyiben a szükséges adatok és igazolások teljes körűen rendelkezésre állnak, a kormányhivatal a
kérelemben foglaltaknak helyt ad vagy azt elutasítja.
A szolgáltatás igénybe vételét engedélyező határozatban a kormányhivatal rendelkezik arról, hogy hány
óra időtartamban és milyen határidőn belül (1-3 hónap) jogosult az ügyfél igénybe venni a szolgáltatást,
megküldi az ügyfél által kiválasztott és az ügyet elvállaló jogi segítő részére átadandó teljesítési
igazolást, illetve tájékoztatást ad a szolgáltatás keretében igénybe vehető jogi segítők nevéről és
elérhetőségéről. A jogi segítők országon névsora a https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
webcímen elérhető.
A jogi segítőnél a támogatást engedélyező határozatban a jogi szolgáltatás igénybevételének
megkezdésére megállapított határidőben megjelent fél a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles a jogi
segítő számára átadni a támogatást engedélyező jogerős határozatnak a teljesítés igazolására szolgáló
nyomtatvánnyal ellátott példányát, és személyazonosító okmánnyal igazolni azt, hogy a támogatást
részére engedélyezték. Amennyiben a jogi segítő a határozatban foglaltaknak megfelelően teljesít, az
ügyfél ennek tényét teljesítési nyomtatványon aláírásával kell, hogy igazolja.
A kérelemnek helyt adó határozatban a kormányhivatal egyúttal rendelkezik arról, hogy az ügyfél állami
átvállalással - tehát ingyenesen - vagy állami előlegezéssel jogosult a szolgáltatás igénybe vételére.
Utóbbi esetben a szolgáltatás igénybe vétele esetén annak díját a Magyar Állam a jogi segítő részére
megelőlegezi. A megelőlegezett díjat az ügyfél külön határozatban megjelölt, legfeljebb egy éves
határidőn belül vissza kell, hogy térítse a Magyar Állam részére. Indokolt esetben legfeljebb hat hónapra
terjedő halasztás, vagy részletfizetés engedélyezhető a visszatérítési kötelezettség teljesítésére, illetve
az ügyfél a visszatérítésre kötelező határozat véglegessé válásától a visszafizetési határidő lejártáig a
megállapított díj méltányosságból történő mérséklését vagy elengedését is kérheti, ha igazolja, hogy a
jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmének előterjesztését követően megváltozott jövedelmi
és vagyoni helyzetére tekintettel a díj megfizetése méltánytalanul súlyos hátrányt okozna.
A jogi segítő óradíja a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
kirendelt ügyvédi óradíj szerinti összeg 15%-os költségátalánnyal, illetve a jogi segítő Áfa fizetési
kötelezettsége esetén a mindenkori Áfa összegével növelten.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján
megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de
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legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig nyolc napon belül dönt. Ha a
kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, a kormányhivatal a teljes eljárásra
vonatkozó szabályok szerint jár el. A teljes eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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
362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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27. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése polgári és közigazgatási
eljárásban
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített,

megfelelően

kitöltött

kérelemnyomtatvány

-

letölthető

a

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas webcímről -, a pert megindító irat
(keresetlevél, fizetési meghagyás) egy - már megindult perben a bírósághoz érkeztetett - másolati
példánya vagy az eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat (idézés,
tárgyalási jegyzőkönyv stb.) másolata illetve a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratok
az alábbiak szerint:
-

ha az eljáró bíróság a kérelmező részére költségmentességet engedélyezett, ennek igazolása, ennek

hiányában
-

a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított aktív korúak

ellátásáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, közgyógyellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság igazolása, annak igazolása, hogy a kérelmező családjában olyan gyermeket gondoz,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezek hiányában
-

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeiről szóló, illetve a jövedelmet esetlegesen

terhelő hiteltartozás, tartásdíj, gyógyszerköltség havi összegéről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolások becsatolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kitöltött kérelmet személyesen, postai, valamint elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmező lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. A benyújtás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Amennyiben az ügyfél jogi segítő - az Igazságügyi minisztériummal szolgáltatási szerződést kötött
ügyvéd, ügyvédi iroda - útján a törvényben meghatározott peres vagy nemperes eljárásban pártfogó
ügyvédi képviseletet kíván igénybe venni, a kormányhivatal a személyesen megjelent ügyfelet
tájékoztatja a támogatás igénybe vételének feltételeiről, illetve kérelmére segítséget nyújt a
kérelemnyomtatvány kitöltésében, telefonos vagy írásbeli megkeresés esetén írásban tájékoztatja az
ügyfelet a szolgáltatás igénybe vételének feltételeiről, az ügyfélfogadás helyéről és idejéről, valamint
megküldi az ügyfél részére a kérelemnyomtatványt. Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a
szolgálat annak beérkezését követő 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, megjelölve, hogy
milyen dokumentumok csatolására, nyilatkozatok megtételére van szükség.
Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az ügyfél nem vagy hiányosan tesz eleget és a kérelem
érdemben nem bírálható el, a kormányhivatal az eljárást megszünteti, ez azonban nem akadálya a
kérelem ismételt benyújtásának.
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Amennyiben a szükséges adatok és igazolások teljes körűen rendelkezésre állnak, a kormányhivatal a
kérelemben foglaltaknak helyt ad vagy azt elutasítja.
A szolgáltatás igénybe vételét engedélyező határozatban a kormányhivatal rendelkezik arról, hogy a
kérelmező a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül adhat meghatalmazást a jogi
segítőnek a pártfogó ügyvédi képviseletre, megküldi az ügyfél által kiválasztott és az ügyet elvállaló jogi
segítő részére átadandó meghatalmazást, illetve tájékoztatást ad a szolgáltatás keretében igénybe
vehető

jogi

segítők

nevéről

és

elérhetőségéről.

A

jogi

segítők

országon

névsora

a

https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/ webcímen elérhető.
Főszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfél ad meghatalmazást az általa
választott jogi segítőnek, ugyanakkor a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
lehetőséget biztosít arra is, hogy a kormányhivatal az ügyfél képviseletére pártfogó ügyvédként jogi
segítőt, kivételesen ügyvédet, vagy ügyvédi irodát rendeljen ki az ügyfél kérelme alapján abban az
esetben, ha képviseletét pártfogó ügyvédként jogi segítő nem vállalja, és ez - a határidőkre tekintettel - a
jogainak sérelmével járhat, illetve 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 kirendelésre irányuló írásbeli, alakszerűséghez
nem kötött kérelmet a pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételét engedélyező kormányhivatalnál kell
előterjeszteni. A kirendelés tényéről a kormányhivatal értesíti az eljáró bíróságot és a kirendelt jogi
segítőt.
A jogi segítőnél a támogatást engedélyező határozatban a jogi szolgáltatás igénybevételének
megkezdésére megállapított határidőben megjelent fél a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles
személyazonosító okmánnyal igazolni azt, hogy a támogatást részére engedélyezték, egyúttal a jogi
segítő részére átadja a támogatást engedélyező jogerős határozatot, illetve a meghatalmazásokat.
A kérelemnek helyt adó határozatban a kormányhivatal egyúttal rendelkezik arról, hogy az ügyfél állami
átvállalással - tehát ingyenesen - vagy állami előlegezéssel jogosult a szolgáltatás igénybe vételére.
A peres és közigazgatási eljárásokban pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételére állami
előlegegezéssel jogosulttá vált fél a jogi segítő peres eljárás jogerős befejezését követően benyújtott
díjmegállapítás iránti kérelme és az eljáró bíróság pártfogó ügyvédi díj viselésére vonatkozó
rendelkezései alapján köteles lehet a pártfogó ügyvédi díj összegének teljes vagy részbeni
megfizetésére.
A megelőlegezett díjat az ügyfél külön határozatban megjelölt, legfeljebb egy éves határidőn belül vissza
kell, hogy térítse a Magyar Állam részére. Indokolt esetben legfeljebb hat hónapra terjedő halasztás,
vagy részletfizetés engedélyezhető a visszatérítési kötelezettség teljesítésére, illetve az ügyfél a
visszatérítésre kötelező határozat véglegessé válásától a visszafizetési határidő lejártáig a megállapított
díj méltányosságból történő mérséklését vagy elengedését is kérheti, ha igazolja, hogy a jogi
segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmének előterjesztését követően megváltozott jövedelmi és
vagyoni helyzetére tekintettel a díj megfizetése méltánytalanul súlyos hátrányt okozna.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján
megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de
legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig nyolc napon belül dönt. Ha a
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kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, a kormányhivatal a teljes eljárásra
vonatkozó szabályok szerint jár el. A teljes eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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

362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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28. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése büntető eljárásban sértett és
pótmagánvádló részére
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített,

megfelelően

kitöltött

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

kérelemnyomtatvány
webcímről

-,

a

-

letölthető

büntető

a

eljárás

folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat (idézés, tárgyalási jegyzőkönyv stb.)
másolata illetve a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratok az alábbiak szerint:
-

a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított aktív korúak

ellátásáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, közgyógyellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság igazolása, annak igazolása, hogy a kérelmező családjában olyan gyermeket gondoz,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezek hiányában
-

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeiről szóló, illetve a jövedelmet esetlegesen

terhelő hiteltartozás, tartásdíj, gyógyszerköltség havi összegéről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolások becsatolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kitöltött kérelmet személyesen, postai, valamint elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmező lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. A benyújtás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Amennyiben az ügyfél jogi segítő - az Igazságügyi minisztériummal szolgáltatási szerződést kötött
ügyvéd, ügyvédi iroda - útján pártfogó ügyvédi képviseletet kíván igénybe venni, a kormányhivatal a
személyesen megjelent ügyfelet tájékoztatja a támogatás igénybe vételének feltételeiről, illetve
kérelmére segítséget nyújt a kérelemnyomtatvány kitöltésében, telefonos vagy írásbeli megkeresés
esetén írásban tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybe vételének feltételeiről, az ügyfélfogadás
helyéről és idejéről, valamint megküldi az ügyfél részére a kérelemnyomtatványt.
Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a szolgálat annak beérkezését követő 8 napon belül
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, megjelölve, hogy milyen dokumentumok csatolására, nyilatkozatok
megtételére van szükség.
Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az ügyfél nem vagy hiányosan tesz eleget és a kérelem
érdemben nem bírálható el, a kormányhivatal az eljárást megszünteti, ez azonban nem akadálya a
kérelem ismételt benyújtásának.
Amennyiben a szükséges adatok és igazolások teljes körűen rendelkezésre állnak, a kormányhivatal a
kérelemben foglaltaknak helyt ad vagy azt elutasítja.
A szolgáltatás igénybe vételét engedélyező határozatban a kormányhivatal rendelkezik arról, hogy a
kérelmező a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül adhat meghatalmazást a jogi
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segítőnek a pártfogó ügyvédi képviseletre, megküldi az ügyfél által kiválasztott és az ügyet elvállaló jogi
segítő részére átadandó meghatalmazást, illetve tájékoztatást ad a szolgáltatás keretében igénybe
vehető

jogi

segítők

nevéről

és

elérhetőségéről.

A

jogi

segítők

országon

névsora

a

https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/ webcímen elérhető.
Főszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfél ad meghatalmazást az általa
választott jogi segítőnek, ugyanakkor a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
lehetőséget biztosít arra is, hogy a kormányhivatal az ügyfél képviseletére pártfogó ügyvédként jogi
segítőt, kivételesen ügyvédet, vagy ügyvédi irodát rendeljen ki az ügyfél kérelme alapján abban az
esetben, ha képviseletét pártfogó ügyvédként jogi segítő nem vállalja, és ez - a határidőkre tekintettel - a
jogainak sérelmével járhat, illetve 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 kirendelésre irányuló írásbeli, alakszerűséghez
nem kötött kérelmet a pártfogó ügyvédi képviselet igénybe vételét engedélyező kormányhivatalnál kell
előterjeszteni. A kirendelés tényéről a kormányhivatal értesíti az eljáró bíróságot és a kirendelt jogi
segítőt.
A jogi segítőnél a támogatást engedélyező határozatban a jogi szolgáltatás igénybevételének
megkezdésére megállapított határidőben megjelent fél a szolgáltatás igénybevétele előtt köteles
személyazonosító okmánnyal igazolni azt, hogy a támogatást részére engedélyezték, egyúttal a jogi
segítő részére átadja a támogatást engedélyező jogerős határozatot, illetve a meghatalmazásokat.
Büntető eljárásokban az ügyfél kizárólag állami előlegegezéssel jogosult a pártfogó ügyvédi képviselet
igénybe vételére. A képviseletet ellátó pártfogó ügyvédnek a büntető jogerős befejezését követően
benyújtott díjmegállapítás iránti kérelme és az eljáró bíróság pártfogó ügyvédi díj viselésére vonatkozó
rendelkezései alapján köteles lehet a pártfogó ügyvédi díj összegének teljes vagy részbeni
megfizetésére.
A megelőlegezett díjat az ügyfél külön határozatban megjelölt, legfeljebb egy éves határidőn belül vissza
kell, hogy térítse a Magyar Állam részére. Indokolt esetben legfeljebb hat hónapra terjedő halasztás,
vagy részletfizetés engedélyezhető a visszatérítési kötelezettség teljesítésére.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján
megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de
legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig nyolc napon belül dönt. Ha a
kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, a kormányhivatal a teljes eljárásra
vonatkozó szabályok szerint jár el. A teljes eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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
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362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 1998. évi XIX. törvény a
büntetőeljárásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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29. Személyes költségmentesség engedélyezése büntető eljárásban a terhelt
részére
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített,

megfelelően

kitöltött

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

kérelemnyomtatvány
webcímről

-,

a

-

letölthető

büntető

a

eljárás

folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat (idézés, tárgyalási jegyzőkönyv stb.)
másolata illetve a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratok az alábbiak szerint:
-

a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója részére folyósított aktív korúak

ellátásáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, közgyógyellátásra vagy egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság igazolása, annak igazolása, hogy a kérelmező családjában olyan gyermeket gondoz,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ezek hiányában
-

a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeiről szóló, illetve a jövedelmet esetlegesen

terhelő hiteltartozás, tartásdíj, gyógyszerköltség havi összegéről szóló 30 napnál nem régebbi
igazolások becsatolása.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kitöltött kérelmet személyesen, postai, valamint elektronikus úton lehet benyújtani a kérelmező lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnál. A benyújtás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Amennyiben az ügyfél büntetőeljárás terheltjeként személyes költségmentesség megállapítását kéri, a
kormányhivatal a személyesen megjelent ügyfelet tájékoztatja a támogatás igénybe vételének
feltételeiről, illetve kérelmére segítséget nyújt a kérelemnyomtatvány kitöltésében, telefonos vagy
írásbeli megkeresés esetén írásban tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás igénybe vételének
feltételeiről, az ügyfélfogadás helyéről és idejéről, valamint megküldi az ügyfél részére a
kérelemnyomtatványt.
Amennyiben a benyújtott kérelem hiányos, a szolgálat annak beérkezését követő 8 napon belül
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, megjelölve, hogy milyen dokumentumok csatolására, nyilatkozatok
megtételére van szükség.
Ha a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak az ügyfél nem vagy hiányosan tesz eleget és a kérelem
érdemben nem bírálható el, a kormányhivatal az eljárást megszünteti, ez azonban nem akadálya a
kérelem ismételt benyújtásának.
Amennyiben a szükséges adatok és igazolások teljes körűen rendelkezésre állnak, a kormányhivatal a
kérelemben foglaltaknak helyt ad vagy azt elutasítja.
A kérelemnek helyt adó határozatban a kormányhivatal megállapítja, hogy az ügyfél büntetőeljárás
terheltjeként személyes költségmentességre jogosult.
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Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján
megállapíthatók - a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de
legkésőbb öt napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig nyolc napon belül dönt. Ha a
kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem bírálható el, a kormányhivatal a teljes eljárásra
vonatkozó szabályok szerint jár el. A teljes eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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
362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 1998. évi XIX. törvény a
büntetőeljárásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.

72

30. Jogi segítségnyújtás engedélyezése határon átnyúló tartási ügyekben
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az erre a célra rendszeresített, megfelelően kitöltött kérelemnyomtatvány, illetve szükség szerint a
bírósághoz érkeztetett - keresetlevél, a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérelem, az eljárás
folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat, a végrehajtási kérelem, a végrehajtás
alapjául szolgáló határozat rendelkező részének másolata.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztálya (1055 Budapest, Kossuth tér
4., a továbbiakban: Központi Hatóság) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon küldi meg a
tartásra kötelezett lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalához. A benyújtás nincs
határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Ha a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott jogosultnak az 56. cikk szerinti eljárás - 21
év alatti gyermek tartására vonatkozó határon átnyúló ügy - tárgyában előterjesztett kérelme
a)

tartásdíjat megállapító és tartásdíj megfizetésére kötelező határozat hozatalára,

b) tartásdíj

felemelésére vonatkozó határozat hozatalára vagy

c) tartásdíj

leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó határozat hozatalára

irányul, és a tartásdíj önkéntes megfizetéséről határidőben nem érkezett nyilatkozat és igazolás,
továbbá halasztási vagy részletfizetési kérelmet sem terjesztett elő a kötelezett, vagy ha a kérelmező
ezek ellenére is fenntartja kérelmét, a központi hatóság a kérelmező jogi képviseletének biztosítása
érdekében értesíti a kérelem előterjesztéséről a perre hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság
székhelye szerinti kormányhivatalt, a kérelmező részére kirendelt pártfogó ügyvédnek pedig megküldi a
jogi képviselet ellátásához szükséges iratokat. A kérelmet egy példányban kell előterjeszteni az illetékes
kormányhivatalnál, attól függően, hogy a kérelmező az eljárást megindító okirat megszerkesztése
és/vagy pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése céljából kéri a támogatás engedélyezését.
Ha a peres eljárás már megindult, a felperes félnek csatolnia kell kérelméhez a - per megindulása estén
bírósághoz érkeztetett - keresetlevelét, vagy a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérelmét, vagy az
eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat másolatát.
A támogatás abban az esetben engedélyezhető, ha a csatolt iratból a per tárgya, az eljáró vagy az
eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság és az ellenfél személye
egyértelműen megállapítható és megegyezik a nyomtatványon feltüntetett adatokkal.
Nem kell a kérelemhez csatolni a keresetlevél másolatát, ha a fél határon átnyúló tartási ügyében a
központi hatóság a per megindítása előtt keresi meg a kormányhivatalt szolgálatot támogatás
engedélyezése érdekében. A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei
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annak alapján megállapíthatók - tizenöt napon belül dönt és jogi segítségnyújtás keretében jogi segítő
igénybevételének jogát biztosítja peren kívül tanácsadás, beadványkészítés és a megindult peres,
nemperes eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet céljából.
A jogi segítségnyújtó szolgálat a határozat jogerőre emelkedését követően pártfogó ügyvédként jogi
segítőt, kivételesen ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki, a pártfogó ügyvéd kirendeléséhez külön
kérelem vagy hozzájáruló nyilatkozat nem szükséges.
A fél részére szóló iratokat ilyen ügyekben a jogi segítségnyújtó szolgálat a központi hatóság részére
kézbesíti. A központi hatóság a pártfogó ügyvédtől tájékoztatást kérhet a kérelem alapján indult eljárás
állásáról, a kérelmező érdekében megtett eljárási cselekményekről, nyilatkozatokról. A pártfogó ügyvéd
rendszeresen tájékozatja a központi hatóságot a képviselet ellátásáról, az érdemi eljárási
cselekményekről. Ha a pártfogó ügyvéd jelzi a központi hatóságnak, hogy a képviselet hatékony ellátása
érdekében a kérelmező részére iratok megküldése vagy részéről nyilatkozat megtétele szükséges, az
iratok elküldése vagy a kérelmező nyilatkozatának beszerzése iránt a központi hatóság a külföldi
központi hatóság megkeresésével intézkedik.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal a kérelemről - ha a támogatás igénybevételének feltételei annak alapján
megállapíthatók - nyolc napon belül dönt. Ha a kérelem a rendelkezésre álló adatok alapján nem
bírálható el, a kormányhivatal a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint jár el. A teljes eljárás
ügyintézési határideje 60 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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
362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
https://szakrendszer.im.gov.hu/nevjegyzek/
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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31. Költségmentességi kérelem továbbítása határon átnyúló jogviták esetén
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
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, mely letölthető a https://e-justice.europa.eu/content legal aid-390-hu.do webcímről.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
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
nyomtatványt kell benyújtani a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatalához. A benyújtás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A jogi segítségnyújtás igénybe vételére irányuló eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
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
kormányhivatalnál is előterjesztheti.
A kérelem benyújtása céljából a félfogadáson személyesen megjelent ügyfelet a kormányhivatal
tájékoztatja az eljárás menetéről, a kérelem lefordításával járó fordítási költségek várható
nagyságrendjéről, és arról, hogy a fordítási költségek viselésére mely esetben kötelezhető.
A kormányhivatal határozattal megtagadja a kérelem továbbítását, ha azt nem a fent meghatározott
ügyben terjesztik elő, vagy ha a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan.
Ha a kormányhivatal szolgálat nem tagadja meg a továbbítást, de a kérelmet nem a nyomtatványon
terjesztették elő vagy az hiányos, a jogi segítségnyújtó szolgálat a fél rendelkezésére bocsátja a
nyomtatványt, és tájékoztatja őt a kérelem hiányosságairól.
A szükséges adatokat alátámasztó igazolásokat teljes körűen be kell szerezni és azt a kérelem mellé
csatolni szükséges.
Ha a kérelmet nem a másik tagállamnak a kérelmek fogadására megjelölt nyelvén terjesztették elő, és
mellékleteit sem ezen a nyelven nyújtották be, a kormányhivatal szolgálat intézkedik azok lefordításáról,
egyúttal tájékoztatja a felet a fordítási költségek viselésének szabályairól.
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Ha a fél a kérelmét a másik tagállam által a kérelmek fogadására megjelölt nyelven kívánja benyújtani és
ahhoz kifejezetten ilyen nyelvű nyomtatványt kér, a kormányhivatal azt a fél rendelkezésére bocsátja;
ebben az esetben a kérelmet és mellékleteit a területi hivatal nem fordítja le.
A kormányhivatal a - szükség esetén lefordított - kérelmet és mellékleteit a továbbításukra szolgáló
kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben megjelölt másik tagállamnak a kérelmek
fogadására megjelölt hatóságához.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a jogi segítségnyújtásról 2003. évi LXXX. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti általános ügyintézési
határidők, amennyiben minden adat rendelkezésre áll, 8 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról
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
362/2016.(XI.29.) Korm. rendelet az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és
hatáskörökről 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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 irányelve
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas https://e-justice.europa.eu/content legal
aid-390-hu.do
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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32. Azonnali pénzügyi segély megállapítása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal:
Bármely áldozatsegítő szolgálatként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített

kitöltött

nyomtatvány

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

webcímről

-,

letölthető
feljelentés

a
vagy

feljelentés megtételét igazoló irat vagy áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez kiállított igazolás, a
krízishelyzet megállapításához szükséges iratok
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani személyesen, postai,
valamint elektronikus úton a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő
nyolc napon belül. A kérelem bármely kormányhivatalban előterjeszthető.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés természetes személy
sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki
sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el áldozatsegítő szolgálatként eljáró
bármely kormányhivatalhoz fordulhat.
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés
elkövetését követő nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Amennyiben az áldozat önhibán kívül álló
okból a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt elmulasztotta igazolási kérelmet terjeszthet elő. A
kérelemhez csatolni szükséges a krízishelyzet megállapításához szükséges iratok másolatát (pl.
jövedelemigazolás, rendszeres kiadásokat igazoló iratok).
A kormányhivatal az áldozati státus elbírálását követően, kérelemre, méltányossági döntés alapján, az
áldozatnak a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés következtében kialakult helyzetére
figyelemmel, az eset összes körülményeit vizsgálva és mérlegelve azonnali pénzügyi segélyt adhat.
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 pénzbeli támogatás nem kártérítés.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvényben foglalt eltérésekkel.
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Az ügyintézés határideje:
Ha a támogatás igénybevételének feltételei a kérelem és csatolt iratok alapján megállapíthatóak és
a)

az áldozat a személyesen benyújtott kérelméhez az Ást. 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok -

feljelentés vagy a feljelentés megtételét igazoló irat vagy az áldozatsegítő támogatás igénybevétele
céljából a rendőrség által kiállított igazolás - valamelyikét csatolja, akkor a kérelemről soron kívül dönt a
kormányhivatal,
b)

az áldozat az Ást. 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok valamelyikét nem csatolja, a

kormányhivatal a teljes eljárás szabályai szerint jár el, az ügyintézési határidő ez esetben 60 nap, de a
szükséges iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül a kormányhivatal elbírálja a
kérelmet.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
420/2017.

(XII.19.)

Korm.

rendelet

a

bűncselekmények

áldozatainak

nyújtott

támogatások

engedélyezése iránti
eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és
kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre
vonatkozó
szabályokról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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33. Állami kárenyhítés iránti eljárásban támogató hatósági feladatok
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal:
Bármely áldozatsegítő szolgálatként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Az

erre

a

célra

rendszeresített

kitöltött

nyomtatvány

-

letölthető

a

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat webcímről - bűncselekmény miatt
bekövetkezett vagyoni kár illetve jövedelem kiesés mértékét igazoló iratok, áldozatsegítő támogatás
igénybevételéhez kiállított igazolás.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. a támogató hatóságként
eljáró

bármely

kormányhivatalban,

illetve

a

döntő

hatóságként

eljáró

Budapest

Főváros

Kormányhivatalánál közvetlenül is előterjeszthető a kérelem.
A kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani személyesen, postai,
valamint elektronikus úton Főszabály szerint a bűncselekmény elkövetését követő 1 éven belül. A
kérelem bármely kormányhivatalban előterjeszthető.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Az állami kárenyhítésre az az áldozat lehet jogosult
-

akinek sérelmére szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmény követtek el, s ennek

következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott
-

ezen 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,
-

akinek eltartására ezen bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértett

jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles
vagy köteles volt,
-

aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett

eltemettetéséről gondoskodott.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, mellékletekkel együtt a támogató hatóságként
eljáró bármely kormányhivatalban, vagy közvetlenül a döntő hatóságnál a bűncselekménytől számított 1
éven belül kell előterjeszteni.
A kárenyhítési eljárás támogatási és döntési eljárásból áll. A támogatási eljárásban a támogató hatóság
segíti az áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a kiegészítő adatok iránti megkeresés
teljesítéséhez,
szükség szerint beszerzi a kiegészítő adatokat, meghallgatja az áldozatot, továbbítja a kérelmet a döntő
hatósághoz.

79

Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.
évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
A támogató hatóságként eljáró kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit a beérkezést köbvető öt napon
belül továbbítja a döntő hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalához.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
420/2017.

(XII.19.)

Korm.

rendelet

a

bűncselekmények

áldozatainak

nyújtott

támogatások

engedélyezése iránti
eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és
kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre
vonatkozó
szabályokról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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34. Áldozati státusz igazolása
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal:
Bármely áldozatsegítő szolgálatként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV.
törvény (Ást.) 10. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a feljelentés vagy a feljelentés megtételét igazoló
irat vagy az áldozatsegítő támogatás igénybevétele céljából a rendőrség által kiállított igazolás.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani személyesen, postai,
valamint elektronikus úton. A kérelem bármely kormányhivatalban előterjeszthető. A benyújtás nincs
határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés természetes személy
sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki
sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el áldozatsegítő szolgálatként eljáró
bármely kormányhivatalhoz fordulhat. Az áldozati státusz igazolás iránti kérelem bármely
kormányhivatalban előterjeszthető, a kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve.
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
Ást. hatálya alá tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő szolgálatként
eljáró kormányhivatal e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt
állít ki. Ha a körülmények alapján bebizonyosodik, hogy a rászoruló áldozat sérelmének rendezéséhez a
jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Jst.) meghatározott 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. A
jogi segítségnyújtásra az áldozat a Jst.-ben meghatározott feltételek esetén jogosult.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvényben foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
Ha a támogatás igénybevételének feltételei a kérelem és csatolt iratok alapján megállapíthatóak és
a)

az áldozat a személyesen benyújtott kérelméhez az Ást. 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok -

feljelentés vagy a feljelentés megtételét igazoló irat vagy az áldozatsegítő támogatás igénybevétele
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céljából a rendőrség által kiállított igazolás - valamelyikét csatolja, akkor a kérelemről soron kívül dönt a
kormányhivatal,
b)

az áldozat az Ást. 10. § (5) bekezdésében foglalt iratok valamelyikét nem csatolja, a

kormányhivatal a teljes eljárás szabályai szerint jár el, az ügyintézési határidő ez esetben 60 nap, de a
szükséges iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül a kormányhivatal elbírálja a
kérelmet.
Ha jogi segítségnyújtásra van szükség, az áldozatsegítő szolgálat az áldozati státusz igazolását, kiadás
alapjául szolgáló dokumentumok másolatát és - ha rendelkezésre áll - a jogi segítségnyújtási
nyomtatványt és mellékleteit haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül továbbítja az illetékes
kormányhivatal jogi segítségnyújtó szolgálatának.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
420/2017.

(XII.19.)

Korm.

rendelet

a

bűncselekmények

áldozatainak

nyújtott

támogatások

engedélyezése iránti
eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és
kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre
vonatkozó
szabályokról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu
https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): Heves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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35. Érdekérvényesítés elősegítése
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal:
Bármely áldozatsegítő szolgálatként eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)
Az

ügyintézéshez

szükséges

okmányok,

dokumentumok:

Az

eljárást

megindító

irat

benyújtásának módja (helye, határideje):
Az

áldozat

érdekérvényesítése

elősegítéséért

bármely

áldozatsegítő

szolgálatként

eljáró

kormányhivatalhoz fordulhat. Az eljárás nincs határidőhöz kötve.
Elektronikus ügyintézés: lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek.
Az ügymenet leírása:
Magyarország területén elkövetett bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés természetes személy
sértettje, valamint az a természetes személy, aki a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény
vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi vagy lelki
sérülést, érzelmi megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedett el áldozatsegítő szolgálatként eljáró
bármely kormányhivatalhoz fordulhat.
Az áldozatsegítő szolgálat 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
tájékoztatást, jogi tanácsot, érzelmi segítséget és egyéb segítséget nyújt a sérelem rendezéséhez.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.
évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
A kormányhivatal haladéktalanul felméri az áldozat szükségleteit és felajánlja az ahhoz igazodó
szolgáltatásokat. A felajánlott szolgáltatások közül az áldozat által kiválasztott szolgáltatás nyújtásához
szükséges első intézkedést az áldozatsegítő" szolgálat soron kívül megteszi.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
420/2017.

(XII.19.)

Korm.

rendelet

a

bűncselekmények

áldozatainak

nyújtott

támogatások

engedélyezése iránti
eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és
kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre
vonatkozó
szabályokról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
www.im.gov.hu https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
A Heves Megyei Kormányhivatal biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége
(hivatali kapu): eves Megyei Kormányhivatal - HEVESKH.
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36. Adósságrendezési eljárás
Hatáskörrel rendelkező kormányhivatal:
Az ügyfél lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes, családi csődvédelmi szolgálatként eljáró
kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal).
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
Kezdeményező űrlap
1. fejezet:

Kezdeményezés és személyi adatok

2.

fejezet: Vagyonleltár

3.

fejezet: Nyilatkozatok

Az

erre

a

célra

rendszeresített

kitöltött

nyomtatvány

-

letölthető

a

https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
Csatolandó iratok:
A kérelemhez az alábbi eredeti vagy fénymásolt iratokat szükséges csatolni valamennyi adós (adóstárs)
vonatkozásában:
-

adó-, jövedelem- és illetőségigazolás

-

adótartozás vagy más köztartozás esetén az ezzel kapcsolatos valamennyi lényeges irat (pl. a

tartozás megállapításáról szóló határozat, esetleges részletfizetésről, fizetési kedvezményről vagy
halasztásról szóló határozat)
-

diákhitel tartozás (Diákhitel Központ Zrt. által kiállított igazolás)

-

az eljárásba bevont tartozások fennállására és összegszerűségére vonatkozó dokumentumok,

részletfizetési kedvezménnyel, tartozásmérsékléssel vagy elengedéssel, fizetési halasztással, futamidőmeghosszabbítással kapcsolatos iratok
-

számlával igazolandó kiadások, a legutóbbi fizetési felszólítások, terhelési értesítők

-

elszámolási törvény szerinti tájékoztató levél és a legutóbbi banki egyenlegközlő

-

záloggal biztosított követelés esetén a zálogtárgy forgalmi értékének meghatározásával vagy annak

módosításával kapcsolatos iratok
-

hitel- és egyéb szerződések felmondása vagy lejárttá tétele esetén ezzel összefüggésben keletkezett

iratok
-

kezesség vállalásával, tartozásátvállalással, dologi kötelezettségvállalással kapcsolatos iratok,

kezesség beváltásával összefüggő adatok, zálogjog esetén a zálogkötelezettség vállalásával
kapcsolatos iratok
-

vagyontárgyak forgalmi értékének megállapításával összefüggő iratok (adó- és értékbizonyítvány,

pénzügyi intézmény értékbecslése, egyéb értékbecslés)
-

adós, adóstárs által kezdeményezett vagy ellene indult jogi eljárásokra vonatkozó iratok

(keresetlevél, fizetési meghagyás, bírósági határozat, hatósági határozat, végrehajtást elrendelő
határozat, zálogtárgy értékesítésére vonatkozó iratok), végrehajtás foganatosítása során hozott
határozatok
-

havi rendszeres jövedelemre, egyéb bevételre vonatkozó legutóbbi kifizetői okirat, nyugdíj,

nyugdíjszerű ellátás, egyéb társadalombiztosítási ellátás, fogyatékossági ellátás, anyasági ellátások,
keresetpótló juttatások, pénzbeli szociális ellátások esetén az ezek összegét megállapító legutóbbi
határozat, kamat-, hozam- és osztalékbevételre vonatkozó okiratok
-

az adóssal szemben kiállított végrehajtható okiratok
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-

ha az adós bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelőre ruházta vagyontárgyait az

ezzel összefüggésben kötött szerződések és a vagyonkezelő elszámolásai
-

az Are. törvény 22. § (2) bekezdés utolsó mondata szerinti hitelezőknek szóló tájékoztatás az

adósságrendezés kezdeményezéséről
-

a lakóingatlan Nemzeti Eszközkezelő általi megvásárlásának kezdeményezésével kapcsolatos iratok

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye):
Az adós és adóstárs csak közösen kezdeményezheti az adósságrendezési eljárást és csak egy
adósságrendezési eljárásban vehetnek részt. A magánszemélyek adósságrendezésére vonatkozó
eljárást a kezdeményező űrlap hiánytalan kitöltésével lehet indítani. Az űrlapot 4 példányban kell
kitölteni, amelyből 3 példányt kell postai úton beküldeni vagy személyesen eljárva benyújtani a
természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényben (továbbiakban: törvény)
meghatározottak szerint a főhitelezőhöz 1 példány pedig az adósnál marad. A pénzügyi intézmények
közzéteszik azt a postai címet és azokat az ügyfélszolgálati irodáikat, ahol az adósságrendezés iránti
kérelmeket befogadják. Az adós az űrlap átvételéről a főhitelezőtől átvételi elismervényt kap.
Az adósságrendezés kezdeményezése a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervéhez
érvényesen csak kivételes esetben nyújtható be akkor, ha a főhitelező szanálási eljárás hatálya alatt
vagy jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás hatálya alatt áll.
Elektronikus ügyintézés: nem lehetséges
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az ügymenet leírása:
A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervei hozzákapcsolódnak a Családi Csődvédelmi Szolgálat
központi szerve által az adósságrendezési eljárás tekintetében vezetett közhiteles országos központi
nyilvántartáshoz (ARE nyilvántartás) amelybe bejegyzik a törvényben meghatározott adatokat,
adatváltozásokat, digitalizált formában feltöltik a dokumentumtárba a meghatározott okiratokat, továbbá
a törvényben meghatározott körben betekintést biztosítanak, illetve adatszolgáltatást nyújtanak a
nyilvántartásba rögzített adatok tekintetében az arra jogosultak részére.
A törvény három lépcsős folyamatot ír elő az adósságrendezésre. Ezek a szakaszok egymásra épülnek
és a sorrend rögzített.
1.

Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás

2.

Bírósági adósságrendezési eljárás

3.

Bírósági adósságtörlesztési eljárás

Az adósságrendezési eljárás mindhárom szakaszában állami törlesztési támogatás állapítható meg az
adósságrendezési kötelezettség teljesítéséhez
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás során a Családi Csődvédelmi Szolgálat:
-

Az adósságrendezés kezdeményezését követően ellenőrzi az eljárás törvényi feltételeinek meglétét,

illetve az egyes vagyoni adatokat (pl. közhiteles nyilvántartásokból, központi hitelinformációs
rendszerből).
-

Elvégzi az adóssal a szükségessé váló adategyeztetést, hiánypótoltatást.

-

Hirdetményt tesz közzé a bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezéséről, az ismeretlen

hitelezők tájékoztatására és igényeik bejelentésére történő felhívásuk céljából.
-

A bíróságon kívüli adósságrendezés kezdeményezését bejegyzi a központi hitelinformációs (KHR)

rendszerbe is.
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-

Családi Csődvédelmi Szolgálat a bíróságon kívüli sikeres adósságrendezés tényét bejegyzi az

adósságrendezési nyilvántartásba (ARE nyilvántartás.)
-

Amennyiben bíróságon kívül nem jön létre a hitezőkkel a megállapodás- és az eljárás „átfordul"

bírósági adósságrendezési eljárásba - úgy ezt a tényt is bejegyzi az adósságrendezési nyilvántartásba
és a dokumentumokat továbbítja a bírósághoz.
Bírósági adósságrendezési eljárás során a csődvédelmi szolgálat
-

Az adósságrendezés elrendelésének tényét és a családi vagyonfelügyelő törvényben meghatározott

adatait bejegyzi az ARE nyilvántartásba.
-

A bírósági adósságrendezés kezdeményezését bejegyzi a központi hitelinformációs (KHR)

rendszerbe is
-

Gondoskodik a szükséges bejegyzésekről feljegyzésekről az érintett közhiteles nyilvántartásokba.

-

A jogerős elrendelő végzést egyidejűleg megküldi az adóssal, adóstárssal szemben indult

végrehajtást foganatosító bíróságnak és a végrehajtónak, továbbá a végrehajtáson kívüli értékesítésre
jogosult zálogjogosultnak, és az egyéb kötelezettnek.
A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezés során, a bíróság számára
-

a hitelezői igények bejelentését követően a családi vagyonfelügyelő az adós, adóstárs bevonásával

összeállítja az eljárásban részt vevők - hitelezők és egyéb kötelezettek - listáját
-

a követeléseket a törvény szerint taxatívan meghatározott kategóriákba sorolja be

-

az adós, adóstárs személyében az eljárás során bekövetkező jogutódlás esetén a bíróság a családi

vagyonfelügyelő kezdeményezésére ügygondnokot rendel ki
-

közreműködik az adós jövedelem-felosztási terve elkészítésében

-

felügyeli az adós gazdálkodását

-

közreműködik az egyezési javaslat összeállításban

-

az eljárásba szabályszerűen bejelentkezett hitelezőket egyezségkötésre hívja fel a fizetőképesség

helyreállítására vonatkozó program és az adósságtörlesztési terv, mint egyezségi javaslat
kimunkálásával és csatolásával
-

szervezi az egyezségi tárgyalásokat

-

előkészíti a csődegyezségi javaslatokat

-

lefolytatja az egyezségkötési tárgyalásokat és jegyzőkönyvbe foglalja annak eredményét

-

a hitezők és az adós között létrejött egyezséget megküldi jóváhagyásra a bíróságnak

-

a konszenzus érdekében alakítja az egyezségi javaslatot+a bíróság határozatainak végrehajtását

ellenőrzi
-

az egyezségkötési szakasz végén záró elszámolást készít, ennek alapján lehet az eljárás szabályait

teljesítő adóst a fennmaradó tartozások alól mentesíteni
-

az adósságtörlesztési terv összeállításánál az adós, adóstárs írásbeli kérelmére az adós és a vele

közös háztartásban élő közeli hozzátartozók lakhatását biztosító lakóingatlannak az adós tulajdonában
való megtartására tesz javaslatot
-

az egyezség végrehajtása során ellenőrzi az adós, adóstárs gazdálkodását, ennek keretében

félévente írásban beszámoltatja az adóst és az adóstársat
-

a követelések megfizetésére megszabott határidők leteltét követően záró elszámolást készít

-

az adósságtörlesztési szakasz lezárultával záró beszámolót készít az adós bevonásával.

A Családi Vagyonfelügyelőknek jelentős szerepük van a bírósági egyezség előkészítésében, és ha ez
nem vezet eredményre, a bírósági adósságtörlesztési terv kidolgozása is a feladatukat képezi, csakúgy,
mint a nagy értékű vagyontárgyak értékesítésének lefolytatása. A bírósági adósságrendezési eljárás
csak akkor zárulhat mentesítéssel, ha a családi vagyonfelügyelő által összeállított záró beszámoló
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adatai alapján az adós teljesítette a bíróságnak az adósságrendezés módjairól, ütemezéséről és a
hitelezők minimális megtérülési igényéről hozott határozatát.
Ha az adós az eljárás szabályait megszegi, elvonja vagy eltitkolja a vagyonát és a bevételeit, a
hitelezőkön kívül a családi vagyonfelügyelő is kezdeményezi az adósságrendezési eljárás
megszüntetését, ami egyben a csődvédelem megszűnésével is jár.
Alapvető eljárási szabályok:
Az eljárás során a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az ügyintézés határideje:
A jogszabályban meghatározott eljárási lépésekhez tartozó változó határidők
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
2015. évi CV. törvény - a természetes személyek adósságrendezéséről
274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási
feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról
245/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a
méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról
240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában
vagyonfelügyelő részletes feladatairól
235/2015 (IX.4.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában szabályokról
234/2015 (IX.4.) Korm. rendelet A természetes személyek adósságrendezési eljárásában
vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről
231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós
vagyona forgalmi értékének meghatározásáról
230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az
adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.csodvedelem.gov.hu/nyomtatvanyok
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
http://www.csodvedelem.gov.hu/ - nyomtatványkitöltő
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37. Többgyermekes család lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére
induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fc/76000/1_sz_kerelem_20210101.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.).
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés:
Lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (Jtcsr.) szerint 2018. január 1-jétől a harmadik vagy további, 2019.
július 1-től a második vagy további gyermek születésére tekintettel vissza nem térítendő állami
támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot
vagy - amennyiben a támogatással érintett lakáscélú jelzáloghitel- vagy kölcsönszerződésben rögzített
hitelcél lakóingatlan építése, akkor az építési tevékenység megvalósításának helyszínéül szolgáló telket
vagy annak tulajdoni hányadát - (a továbbiakban együtt: ingatlan) terhelő forintalapú lakáscélú
jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében.
A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában, és a már megszületett gyermekre tekintettel
történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú
jelzáloghitel - szerződés esetén igényelhető. Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú
jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás
összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra
jogosult.
A támogatás iránti kérelem a kormányhivatalnál és a kormányablakoknál is benyújtható. Az eljárás
illetékmentes. A támogatásra való jogosultságot a kormányhivatal állapítja meg.
A 2020. június 30 -át követően született vagy örökbefogadott gyermekekre tekintettel a kérelem vér
szerinti gyermek esetén a gyermek vagy ikergyermekek születését követő 60 napon, vagy az
örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül nyújtható be, azzal,
hogy e határidőnek az igénylő önhibáján kívüli okból történő elmulasztása esetén előterjeszthető
igazolási kérelem.
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Házastársak és élettársak - abban az esetben is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag az
egyik fél az alanya - a támogatást együttesen igényelhetik. Mindkét igénylőnek az igénylési feltételeket
teljesítenie kell, azonban - szemben a 2020. június 12-ig hatályos szabállyal - a jelzáloghitel fedezetét
képező lakásban elegendő az igénylők egyikének legalább 50%-os, az ingatlan-nyilvántartásban
bejegyzett tulajdoni hányada. A legalább 50%-os hányadot együttesen is teljesíthetik.
Ugyanazon igénylő a támogatást - ha több, a Jtcsr. hatálybalépését követően született vér szerinti, vagy
örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12.
hetét betöltött magzata van - egy kérelemben is igényelheti.
Ha az igénylő ugyanazon gyermek után egyidejűleg több lakáscélú jelzáloghitel-szerződésre igényli a
támogatást, a kérelemben meg kell jelölni

a

támogatással csökkenteni kívánt lakáscélú

jelzáloghitel-szerződések sorrendjét.
A támogatás összege:
-

A 2018. január 1. és 2019. június 30. között született harmadik vagy többedik gyermek esetén
1.000.000 Ft.

-

A 2019. július 1 -én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft.

-

A 2019. július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag
egy gyermekre tekintettel 4.000.000 Ft.

-

A 2019. július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a
4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft
gyermekenként.

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozattal hozzá kell járulnia, hogy a kormányhivatal a jelzáloghitel tekintetében a kérelemben
megjelölt pénzügyi intézménytől történő adatkéréssel, hivatalból megállapítsa
-

annak tényét, hogy az igénylő által benyújtott kérelemben szereplő kölcsöntartozás a Jtcsr. szerint
lakáscélú jelzáloghitelnek minősül,

-

a kölcsönszerződésben szerepelő adósokat,

-

a kölcsönszerződés megkötésének időpontját, és

-

a kérelem benyújtásának napján fennálló tőketartozás és - az esetleges késedelmi kamatot külön
feltüntetve - annak járulékai összegét.

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt:
-

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell azt tudomásul vennie, hogy a más
személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem
vehető figyelembe,

-

jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolnia elvált szülők
kiskorú gyermekeinek elhelyezését,

-

várandósgondozási könyvvel kell igazolnia a magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és
a szülés várható időpontját,

-

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal kell igazolnia a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek
időtartamát.

Az igénylőnek a kérelemhez kell csatolnia:
-

meghatalmazott útján való eljárás esetén a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba

-

a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kézbesítési meghatalmazást, ha

foglalt meghatalmazást,
magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, képviselőt nem nevezett meg, és elektronikus
kapcsolattartásnak nincs helye.
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A Jtcsr. szerinti támogatásból kizáró feltétel:
-

ha az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság az Újcsokr. 1. melléklete szerinti bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen megállapította és a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól még nem mentesült,

-

ha az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása van,

-

ha a támogatás iránti igényt azon gyermeknek a számításba vételére alapozza az igénylő, akit a más

-

ha a Jtcsr. hatálybalépését követően született ugyanazon gyermekre már igénybe vettek Jtcsr.

személy által igényelt támogatásnál már számításba vettek,
szerinti támogatást
-

az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet, legfeljebb az igénylő volt
házastársa vagy volt élettársa abban az esetben, ha a volt házastárs vagy élettárs a támogatási
kérelemben figyelembe vett valamely gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó szülője.

A pénzügyi intézmény:
-

A támogatást megállapító, véglegessé vált határozat beérkezését követő 4 napon belül egy
összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára
teljesít.

-

A támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. - A különbözetet - ha a
támogatás folyósításának időpontjában a tőketartozás és annak járulékai összege alacsonyabb a
támogatást megállapító határozat szerint igénybe vehető támogatás összegénél - a támogatott
személy részére megfizeti a támogatott személy által megjelölt bankszámlára (ennek hiányában
postai úton).

-

A folyósítást követő 10 napon belül változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi
törlesztőrészleteit újraszámolja és arról a támogatott személyt és a kormányhivatalt értesíti.

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a lakáscélú állami támogatásokra vonatkozó ágazati jogszabályokban
foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kérelem a megkeresésre tekintettel csak teljes eljárásban bírálható el, határidő 60 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (Jtcsr.) a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghiteltartozásainak csökkentéséről
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:-
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38. Támogatási feltételeknek való megfelelés hatósági megállapítására induló
eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A támogatott lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.
A babaváró támogatás esetén: az igénylők, illetve a támogatott személyek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, Pest megye vagy a főváros területén
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező igénylők esetén Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban együtt: kormányhivatal). A feleség lakóhelye - ennek hiányában
tartózkodási helye - szerint illetékes kormányhivatal jár el abban az esetben, ha az igénylők lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye eltérő kormányhivatalok illetékességi területein található.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/e6/e5000/2 sz kerelem 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.).
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: Illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Ha a támogatás iránti igénylést a hitelintézet elutasítja, az igénylő a támogatott ingatlan fekvése szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivataltól kérelmezheti a támogatási feltételeknek való megfelelése
hatósági megállapítását. Az eljárás illetékmentes. A kormányhivatal döntése ellen az ügyfél a 2020.
március 1-jétől indult ügyekben közigazgatási pert indíthat.
A kormányhivatalhoz a kérelmet a hitelintézeti döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell
benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a hitelintézet által kiadott elutasító levelet. A hitelintézet az
elutasítás indokolásában köteles megjelölni azokat a jogszabályi feltételeket, amelyeknek a támogatást
igénylő személy a megítélése szerint nem felel meg, illetve nem teljesített. A lakástámogatási
hatóságoknak méltányossági jogköre nincs, továbbá az igénylő támogatási feltételeknek való
megfelelését megállapító döntése a hitelintézetek hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja.
Ha a végleges határozat megállapítja, hogy az igénylő az adott támogatási kérelemnek a hitelintézethez
való benyújtásakor az ágazati jogszabályokban szerinti feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet a
feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a támogatási szerződés megkötését nem tagadhatja
meg, még akkor sem, ha a támogatás célja időközben megvalósult.
A támogatás folyósításához a támogatott személynek a támogatási szerződésbe és a jogszabályba
foglalt folyósítási feltételeket is teljesítenie kell.
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A megkötött támogatási szerződésből eredő folyósítási kötelezettségek teljesítésének megítélése,
eldöntése nem tartozik a támogatási feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás
keretébe.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a lakáscélú állami támogatásokra vonatkozó ágazati jogszabályokban
foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kérelem a megkeresés szükségességére tekintettel csak teljes eljárásban bírálható el: ügyintézési
határidő 30 nap
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
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
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
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet a babaváró támogatásról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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39. Jelzálogjog törléséhez, önkéntes visszafizetés esetében induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/e6/e5000/3 sz kerelem 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Ha a támogatást igénybevevő tehermentesíteni kívánja az ingatlant, az állami támogatást a 10032000
-01034080 „Lakástámogatások visszafizetése" bevételi számlára kell visszafizetnie. A jelzálogjog
töröltetése érdekében a támogatást igénybevevőnek kérelemmel kell fordulnia a támogatott ingatlan
fekvése szerinti kormányhivatalhoz, Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén
Budapest Főváros Kormányhivatalhoz, ahol az állami támogatás kincstári bevételi számlára történő
visszafizetését, illetve kamattámogatás esetén a támogatott hitel megszűnésének banki igazolását
ellenőrzik. Ha az ellenőrzés az előbbieket rendben találja, akkor a kormányhivatal az illetékes
ingatlanügyi

hatósághoz

címzett

törlési

engedély,

valamint

ingatlan-nyilvántartási

kérelem

nyomtatványok ingatlanügyi hatósághoz való megküldésével intézkedik a jelzálogjog töröltetéséről.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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40. Jelzálogjog törléséhez, határozott idő lejárta után induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/e6/e5000/4 sz kerelem 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az ügyfél által benyújtandó a kérelem, szükség szerint meghatalmazás, adásvételi szerződés vagy
végleges

használatbavételi

(lakhatási,

fennmaradási)

engedély,

illetve

használatbavétel

tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, a 2011. december 14. napjától benyújtott utólagos
kedvezmény iránti kérelem esetén az utólagos támogatás jóváírására (igénybevételére) kötött
szerződés. Az elidegenítési tilalomra meghatározott jogszabályi határidő lejártának megállapítása
mellett feltétel az is, hogy az ügyfél támogatási ügyében nem lehet a támogatás visszafizetési
kötelezettség felfüggesztéséről rendelkező közigazgatási döntés érvényben. Ha az újabb ingatlan
megszerzését a támogatott személy nem igazolta, a támogatás visszafizetésének van helye attól
függetlenül, hogy időközben az államot illető biztosítékok jogszabályban meghatározott időtartama
eltelt. Ha az állami támogatás visszakövetelése iránti bírósági, illetve közigazgatási hatósági eljárás
indult, a törlésnek a határozott idő elteltével sincs helye. Ha a törlési kérelem benyújtásakor a támogatási
szerződésből, illetve jogszabályból folyó, alapvetően adminisztratív (bejelentés, bemutatás, bejegyzés),
utóbb pótolható támogatotti kötelezettség mulasztása kerül felszínre, a támogatott személyt a
lakástámogatási hatóság a kötelezettsége teljesítésére hívja fel. A törlés iránti intézkedés a
kötelezettség teljesítését követően történik. Ha a támogatott a felhívás ellenére a kötelezettségét nem
teljesíti, vele szemben támogatás visszafizetése iránti eljárást indul. A töröltetés iránt a kormányhivatal a
törlési engedély, valamint ingatlan-nyilvántartási kérelem nyomtatványok ingatlanügyi hatósághoz való
megküldésével intézkedik.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
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256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:---
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41. Jelzálogjog törléséhez megelőlegező kölcsön esetén induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/6/e6/e5000/5 sz kerelem 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Ha az igénylő házaspár gyermekvállalását teljesíti, úgy a hitelintézet kezdeményezi az ingatlanügyi
hatóságnál az általa nyújtott megelőlegező kölcsön tőkeösszegére bejegyzett jelzálogjog töröltetését az
ingatlan-nyilvántartásból, és egyúttal bejegyezteti az állam javára a lakásépítési vagy lakásvásárlási
kedvezmény utáni jelzálogjogot. A megelőlegező kölcsönhöz kapcsolódó állami kamattámogatás
biztosítékául bejegyzett jelzálogjog töröltetéséről a kormányhivatal a támogatott kérelmére az illetékes
ingatlanügyi hatósághoz címzett törlési engedély, valamint ingatlan-nyilvántartási kérelem ingatlanügyi
hatósághoz való megküldésével abban az esetben intézkedik, ha az ingatlan tulajdoni lapjára a
lakásépítési kedvezményt az ingatlanügyi hatóság bejegyezte.
Ha az igénylő házaspár gyermekvállalását nem, vagy csak részben teljesíti, úgy köteles az állam javára
a meg nem született gyermekre eső összeg után - a folyósító hitelintézet útján - részletekben megfizetni
az állam által a megelőlegezés időtartama alatt a hitelintézet számára kifizetett kamatösszeget. A
kormányhivatal a támogatott ingatlanról mindaddig nem törölteti a jelzálogjogot, amíg a támogatottak
igazoltan vissza nem fizetik a hitelintézet által megállapított összeget.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:---
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42. Ingatlan tulajdoni viszonyainak változásához való hozzájáruláshoz
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/e6/e5000/6 sz kerelem 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az elidegenítésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az eredeti
tulajdonviszonyokat úgy kívánják a támogatottak megváltoztatni, hogy az egyik fél marad tulajdonos,
vagy ha a haszonélvező lesz a tulajdonos.
Az elidegenítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni akkor is, ha a tartási, illetve az életjáradéki jognak a
támogatott személy javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése tulajdon átruházáshoz
kapcsolódik. Ugyancsak az elidegenítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni - hatósági határozattal - a
tulajdonjog ellenszolgáltatás nélküli átruházásánál, az ajándékozásnál.
Ha a telek nem osztható meg, és a támogatással épített ház (lakás) tulajdonosai csak a telekből
kívánnak értékesíteni (eszmei tulajdoni hányad adásvétele), továbbá a felek megállapodnak a tulajdoni
illetőségek kizárólagos használatában, vizsgálni kell, hogy a lakhatás továbbra is az eredeti lakásban,
illetőleg családi házban valósul-e meg, valamint a megmaradt tulajdoni hányad az adó- és
értékbizonyítvány vagy értékbecslés tanúsága szerint elegendő fedezetet nyújt-e a támogatás
visszafizetésére. Ha fedezetet nyújt, a telekhányad értékesítése nem alapozza meg a támogatás
visszafizetését. Ebben az esetben a jelzálogjogot, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési
tilalmat a megváltozott tulajdoni hányadra kell átjegyeztetni. Ha a telek megosztható, és a tulajdonosok
csak a telekből kívánnak értékesíteni, amely területet a szomszédos helyrajzi számmal rendelkező
területhez csatolnak, akkor elidegenítési szerződést, változási vázrajzot (amelyen látható, hogy a
lakóingatlant nem érinti), a földhivatal engedélyező határozatát kell bekérni. Ha a benyújtott
dokumentumok megfelelőek hozzájárulás kiadható.
Ha az eredeti telekingatlan és a rajta levő felépítmény (lakóház) az ingatlan-nyilvántartásban külön válik,
illetve a telek tulajdonosa és a lakóház tulajdonosának személye más lesz, szükséges vizsgálni a
telektulajdon és az épület tulajdonjogát rendező szerződést, és a lakóházra kell a jelzálogjogot
bejegyeztetni.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
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Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:---
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43. További jelzálogjog, ranghely-csere bejegyzéséhez induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
a) A támogatott indokait feltüntető kérelem
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/e6/e5000/7 sz kerelem 20200301.pdf
b) A hitelintézet által alkalmazott hitelbiztosítéki értéket megjelölő (banki) okirat.
c) A korábbi hitelt nyújtó hitelintézetnek a még fennálló tényleges hiteltartozásról és az újabb hitelt nyújtó
hitelintézetnek az általa folyósítani kívánt hitel összegéről szóló igazolása,
Az a)-c) pontban említetteken túl, szükség esetén:
-

a banki fedezetszámítást tartalmazó és/vagy hitelbiztosítéki érték és a támogatott ingatlanhoz
kapcsolódó terhek összegének tételes kimutatását igazoló okirat,

-

az esetleges pótfedezetek (pl. ingatlan, biztosítás) felsorolását, bemutatását tartalmazó banki okirat,

-

a hiteligénylő jövedelmi viszonyait értékelő banki nyilatkozat,

-

az

egyéb

(nem

banki)

jogügylethez

kapcsolódóan

jelzálogjogot

alapító

szerződés,

értékbecslés/adó-és értékbizonyítvány,
-

a hitel összege a hitel devizanemében és deviza alapú hitel esetén a hitelszerződésben szereplő
HUF összeg feltüntetésével,

-

devizahitel esetén a hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor - az MNB középárfolyamon átszámított forintérték,

-

meghatalmazás, ha képviselő jár el.

A gyorsabb ügyintézés érdekében a hitelintézet a kormányhivatalhoz a szükséges iratokat már a banki
hitelbírálat korábbi szakaszában (az értékbecslést, hitelbiztosítéki érték megállapítást és a pozitív banki
döntést követően) is benyújthatja; az érvényesen aláírt hitelszerződéstől ez esetben a kormányhivatal
eltekint. A kormányhivatal a hozzájárulásában rögzíti az általa elfogadott hitelösszeget.
A hitelintézeti jogügylethez kapcsolódó jelzálog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást a hitelintézet
közvetlenül kérheti a kormányhivataltól, és ez esetben nem kell meghatalmazást csatolnia a
kölcsönfelvevőtől.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom az államnak a
támogatások visszakövetelése iránti igényét biztosítja arra az esetre, ha az állami lakástámogatás
igénybevétele, illetve felhasználása nem rendeltetésszerű (eladják, lebontják, más célra hasznosítják,
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használatát másnak átengedik, a támogatottak és együttköltöző családtagjaik életvitelszerűen nem
abban laknak). A támogatás célja a házasok, gyermekes családok, más arra rászorulók lakáshoz
jutásának elősegítése. Ezért, amikor a támogatással vásárolt, épített lakás tulajdonosa új hitel felvétele
következtében az állam javára bejegyzett jelzálogjog mögé, bármely hitelező javára további jelzálogjog
bejegyzéséhez kéri a kormányhivatal hozzájárulását, a kormányhivatal nemcsak a végrehajtási
szabályok szerinti kielégítési esélyei alapján nyilatkozik az állam nevében, hanem mérlegeli a támogatás
rendeltetésének esetleges veszélyeztetését is
Nem kell a kormányhivatal hozzájárulása:
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján nyújtott lakáscélú
támogatások esetén, ha az ingatlant a jogszabály alapján az állam javára jelzálogjog terheli, és az állami
támogatást folyósító hitelintézet utóbb a lakás felépítését, vásárlását, bővítését, illetőleg korszerűsítését
szolgáló kölcsönt vagy munkáltatói, illetőleg helyi önkormányzati támogatást folyósít, valamint, ha utóbb
lakás-takarékpénztári áthidaló-, illetőleg lakáskölcsönt folyósítanak, úgy ezek biztosítékául a jelzálogjog
a kormányhivatal hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.
A kormányhivatal megadja a hozzájárulást:
a) Az olyan lakáscélt kiváltó hiteleknél, amelyek egyébként nem tekinthetők lakáscélú hitelnek, ha az
eredeti hitel ténylegesen fennálló összegét alakítja át újabb hitellé a hitelintézet. Az előbbi hitelkiváltás
esetén azonban a támogatandó gyermek utólagos megszületésére tekintettel nem csökkenthető a még
fennálló tartozás a támogatás összegével.
b) A támogatottnak nyújtott bármilyen célú hitelnél, ha a - már fennálló és újonnan folyósított - hitelek
tételesen levezetett fedezeti értékösszege (hitelek és állami lakáscélú támogatások bank által
megállapított

együttes

alkalmazott/számított

fedezeti

szükségletének

hitelbiztosítéki

értéket

összege)

(HBÉ),

azaz

nem
a

haladja

fedezetül

meg

a

bank

felajánlott

által

(közvetlen

lakástámogatással érintett) ingatlannak a hitelintézet által elfogadott menekülési értéke 100 %-át.
Minden egyéb esetben a kormányhivatal a döntését mérlegeli:
A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében alkotott törvényben
meghatározottak szerinti teljes fizetésképtelenséget megelőző áthidaló hitel, továbbá a törvény hatálya
alá nem tartozó, a hitelintézetek által saját elhatározással kialakított, jelzálog alapú, adósságrendező,
áthidaló kölcsönöket biztosító újabb jelzálog bejegyzése iránt beérkezett kérelmek vonatkozásában, ha
a kérelemből és a becsatolt iratokból kétséget kizáróan megállapítható, hogy az újabb hitel az egyébként
fizetésképtelenné váló támogatott személynek az elmaradt és a jövőben esedékessé váló fizetési
kötelezettségét rendező, áthidaló hitel, a járási (kerületi) hivatal a támogatott ingatlan hitelbiztosítéki
értékének 100%-át meghaladó hitelintézeti hitel bejegyzéséhez is hozzájárulhat. Ha a hitelfelvevő nem a
támogatott személy, hozzájárulás az újabb jelzálog bejegyzéséhez csak kivételes esetben és a Ptk. által
közeli hozzátartozói körbe sorolt személyek javára adható, abban az esetben, ha a támogatott ingatlan
teljes terhelése az újabb hitellel együttesen a hitelbiztosítéki érték 70%-át nem haladja meg.
A mérlegelés főbb szempontjai a következők:
-

A közvetlen állami támogatás nyújtása óta eltelt hosszabb (a támogatási időszak felénél több) idő
lehetővé teszi a hozzájárulás megadását.

-

Megfelelő pótfedezetek bevonásával valószínűsíthető, hogy a támogatott pénzügyi megingása
esetén ebből a pótfedezetből kielégíthető a hitelezők igénye.

-

Az adós(ok) jövedelmi helyzete alátámasztja a hitelbiztosítéki érték 100%-án felüli hitelezést.
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-

Az állami támogatásnak a hitelbiztosítéki értékhez viszonyított csekély összege (4- 500.000,- Ft),
illetve mértéke (legfeljebb 20%).

Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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44.További jogok-tények bejegyzéséhez való hozzájárulás kéréshez induló
eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
-

kérelem

http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/e6/e5000/8_sz_kerelem_20200301.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/e6/e5000/9_sz_kerelem_20200301.pdf
-

a jogot, illetve tényt alapító szerződés, továbbá

-

képviselő útján való eljárás esetén meghatalmazás.

A haszonélvezeti jog korlátozza a tulajdonos rendelkezési jogát, ezért csak abban az esetben járul
hozzá a kormányhivatal a haszonélvezeti jog bejegyzéséhez, ha az a támogatott személy javára
történik. Ha a haszonélvezeti jog bejegyzése a támogatottak eredeti tulajdoni viszonyait is
megváltoztatja, akkor az a támogatás visszafizetésével is járhat. Bejegyeztethető továbbá
haszonélvezeti jog a támogatott egyeneságbeli rokona részére is abban az esetben, ha a haszonélvező
nyilatkozik, hogy egy esetleges végrehajtás során kiköltözik. A kormányhivatal nem járul hozzá kívülálló,
harmadik személy javára haszonélvezeti jog bejegyzéséhez.
A telki szolgalmi joghoz való hozzájáruláshoz a fentieken túl vázrajz is benyújtandó. Hozzájárul a
kormányhivatal, ha a lakáscélt és az állam jelzálogjogát érdemben nem érinti.
A vételi jog (opció) bejegyzéséhez a kormányhivatal az alapjául szolgáló szerződést, illetve a támogatott
lakáscélra és az állam jelzálogjogára való hatását vizsgálja. Hozzájárulást csak abban az esetben ad, ha
az opció beváltásának időpontja az állami igény jelzálogjoggal, illetve elidegenítési és terhelési
tilalommal biztosított időtartamán túli időpont.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.).
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Kérhetik a támogatott személyek a megállapodáson alapuló földhasználati jog, a haszonélvezeti jog, a
telki szolgalmi jog, az elő- és visszavásárlási, valamint a vételi jog, a tartási és életjáradéki jog, a tények
közül a telekalakítás bejegyzéséhez való hozzájárulást.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
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Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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45. Társasház vagy szövetkezet alapításához való hozzájárulás kiadásához
induló eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
-

kérelem,

http://www.kormanyhivatal.hu/download/b/e6/e5000/10 sz kerelem 20200301.pdf
-

az alapító okirat vagy szövetkezeti alapszabály, továbbá

-

képviselő útján való eljárás esetén meghatalmazás.

A kormányhivatal a társasházi alapító okiratot és a lakásszövetkezeti alapszabályt csak abból a
szempontból vizsgálja, hogy a támogatási szerződésben megjelölt lakáscél konkrét lakásra és
személyre azonosítható-e.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A kormányhivatal a társasházi alapító okiratot és a lakásszövetkezeti alapszabályt csak abból a
szempontból vizsgálja, hogy a támogatási szerződésben megjelölt lakáscél konkrét lakásra és
személyre azonosítható-e.
Alapvető eljárási szabályok:
A lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló PM/14664/2020 szakmai útmutató
Az ügyintézés határideje: a kérelem beérkezésétől számított 15 nap.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
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46. A támogatás visszafizetésének kötelezettsége felfüggesztésére, a bejegyzett
jelzálogjog törlésére, valamint jelzálogjog közvetlen átjegyzésére induló
eljárás
Hatáskörrel rendelkező hivatal:
A lakáscélú jelzáloghitel fedezetét képező lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei
kormányhivatal.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
http://www.kormanyhivatal.hu/download/0/f6/e5000/Beje 2 20200301.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/e6/e5000/11 sz kerelem 20200301.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/e6/e5000/12 sz kerelem 20200301.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/download/5/f6/e5000/Beje 7 20200301.pdf
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani (postai úton vagy
személyesen), illetve az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus módon nyújtható be a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.). http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
Elektronikus ügyintézés: lehetséges.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti
elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az
elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt.
Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően másik
lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét
építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig a kormányhivatal felfüggeszti. A
felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb 1 illetve 2 évvel meghosszabbítható. A visszafizetési
kötelezettség a lakás tulajdonosának a támogatott ingatlan elidegenítésének bejelentését

követő

legfeljebb 60 napon belül benyújtott kérelme alapján függeszthető fel, feltéve, hogy a támogatott
személy az igénybevett támogatás összegét a „10032000 -01501315 Kincstár lakáscélú kedvezmények
letéti számlára" előzetesen befizette. A felfüggesztés időtartamát az igénybevett támogatás összegének
kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani. Az eljárás illetékköteles.
Ha a lakás tulajdonosa a felfüggesztés határidejének lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt
érdemlően igazolja az adásvételi vagy csereszerződéssel, építés esetében a használatbavételi
engedély, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület
felépítésének bejelentése megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, értékbecsléssel,
továbbá igazolja, hogy a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt számlával vagy
szerződéssel az új lakás megszerzésére fordította, az állami igény a megszerzett ingatlant az eredeti
határidő lejártáig terheli. A korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel csökkenthető a
lakásértékesítésből származó bevétel után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi
jövedelemadó összegével, továbbá azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó
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bevételből az értékesített lakás építését, vásárlását, bővítését szolgáló, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 6. § (1) bekezdés 76. pontja szerinti lakáscélú
hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított, de legfeljebb akkora
összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybevett közvetlen támogatások
együttes összegének kétszeresét.
Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet szerint új lakás építéséhez vagy vásárlásához igénybe vett családi otthonteremtési
kedvezményre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követő öt éven belül az állami igényt
biztosító jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom csak abban az esetben jegyezhető át másik
lakóingatlanra, ha a támogatott személy a lakásigényét új lakás vásárlása, cseréje vagy építése útján
elégíti ki.
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás alapján az állami igényt biztosító jelzálogjog
2019. július1. napjától jegyezhető át használt lakásra. A preferált kistelepülésen használt lakás
vásárlásra és korszerűsítésére és/vagy bővítésére, meglévő használt lakás korszerűsítésére és/vagy
bővítésére igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetési kötelezettsége csak akkor
függeszthető fel, ha a támogatott vállalja, hogy lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti
ki.
A családi otthonteremtési kedvezmény esetén az állami igényt biztosító jelzálogjog teljes támogatási
összeg tekintetében történő átjegyzésének feltétele az is, hogy a lakásigény kielégítését szolgáló újabb
lakás hasznos alapterületének meg kell haladnia a családi otthonteremtési kedvezménnyel épített, illetve
vásárolt lakás hasznos alapterületét. Ha az újabb lakóingatlan hasznos alapterülete kisebb, mint az
értékesített támogatott (vagy egy korábbi átjegyzés következtében annak helyébe lépett) lakóingatlan, a
letétbe helyezett támogatás összegének arányos hányada visszafizetett támogatásnak minősül.
A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén (bejelentés7) a kormányhivatal
határozatban megállapítja a kincstári letéti számláról a tulajdonosnak kifizethető összeget, továbbá
intézkedik a terhek másik lakásra történő bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés
megszűntetéséről rendelkező döntés kézhezvételétől 5 napon belül átutalja a határozatban
megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára. Ha a tulajdonos a másik lakás
megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékű vagy hasznos
alapterületű lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak
az eladási és a vételár különbözetével, vagy hasznos alapterület különbözetével arányos része
visszafizetett támogatásnak minősül, amelynek központi költségvetés javára történő átvezetéséről a
határozat alapján a Kincstár intézkedik. A támogatott személy akkor is köteles a másik lakás építésére
vagy vásárlására vállalt kötelezettségének eleget tenni, ha a felfüggesztés időtartama alatt az
elidegenítési tilalomra irányadó időtartam lejár. A megelőlegező kölcsönt biztosító jelzálogjog újabb
ingatlanra történő átjegyezhetőségéről a hitelintézet dönt és intézkedik. A kormányhivatal intézkedik a
támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak az
ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való közvetlen átjegyzése iránt, ha a támogatott személy az
elidegenítés bejelentését követő legfeljebb 60 napon belül a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a
lakás elidegenítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki és az újabb lakás
megszerzését

adásvételi

szerződés,

csereszerződés

vagy

használatbavételi

engedély/

a

használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének
bejelentése megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával igazolja.
Közvetlen - a felfüggesztést mellőző - átjegyzés esetén átjegyzést elrendelő határozat csak a támogatott
személy tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően hozható. A határozat
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meghozatalához a támogatott személy tulajdonjogának csupán széljegyen való feltüntetése nem
elegendő. Az állami igény biztosítékai abban az esetben is közvetlenül átjegyezhetők, ha a támogatott
személy a támogatással megszerzett lakóingatlan elidegenítését legfeljebb 1 naptári évvel megelőzően
a lakásigényét másik lakás építése vagy vásárlása útján elégítette ki és az újabb lakás megszerzését
adásvételi szerződés vagy használatbavételi engedély/a használatbavétel tudomásulvételét vagy az
egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét igazoló hatósági
bizonyítvány bemutatásával igazolja. A közvetlen átjegyzés feltétele, hogy az elidegenítést 3
megelőzően vásárolt (épített) lakóingatlan vételára (építési költsége) - a bevételből jogszerűen
levonható tételekre is figyelemmel - elérje vagy meghaladja az eladottét, vagy ha a támogatott személy a
beforgatási kötelezettségének csak részben tesz eleget, akkor a támogatás arányos részét
visszafizesse. A kérelmezőnek a fenti esetekben is kétséget kizáróan bizonyítania kell, hogy az
eladásból származó bevételét - a jogszerűen csökkenthető tételek kivételével - a másik lakóingatlan
megszerzésére fordította. A felfüggesztés (11) és közvetlen átjegyzés (12) iránti kérelem, továbbá az
újabb ingatlan megszerzése bejelentését (7) szolgáló nyomtatványok a kormányhivatalok honlapjáról
letölthetők, az alkalmazásuk nem kötelező, ugyanakkor az ügyintézést jelentős mértékben
megkönnyítik. A visszafizetési kötelezettség felfüggesztése vagy a közvetlen átjegyzés a támogatott
ingatlan elidegenítése bejelentésével egyidejűleg is kezdeményezhető. A jogszabály kizárja az állami
igény biztosítékainak átjegyzését (a visszafizetési kötelezettség alóli mentesülést) arra az esetre, ha a
lakásigényét kielégítő újabb lakást a támogatott személy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozójától vagy
élettársától vásárolta. Az előbbiek irányadók arra a helyzetre is, amelyben a támogatott személy
tulajdonosa az eladó jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek, vagy egyéni vállalkozóként
önmagának, mint magánszemélynek értékesíti az újabb ingatlant.
Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni a lakáscélú állami támogatásokra vonatkozó ágazati jogszabályokban
foglalt eltérésekkel.
Az ügyintézés határideje:
A kérelem sommás vagy teljes eljárásban bírálható el:
-

sommás eljárásban nyolc nap

-

teljes eljárásban harminc illetve hatvan nap

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
12/2001. (I.31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról,
256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 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.
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.
Központi telefonszám: +36 36 521 571
E-mail: gyam@heves.gov.hu
KRID:657167145
Ügyfélfogadási idő:

hétfő-csütörtök: 7.30-16.30
péntek:

8.00-14.00

47. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a szociális és gyámügyi osztály folytatja le. Az engedélyes címe szerint illetékes működést
engedélyező szerv jár el.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti kérelméhez az Sznyr. 5. melléklet szerinti iratokat csatolja.
Az iratok a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles elektronikus dokumentum szabályai szerint
csatolhatóak. Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági
állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely
nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket elektronikus
úton nyújtja be a működést engedélyező szerv felé.
A fenntartó előzetes regisztrációt követően a https://mukeng.nrszh.hu/mukeng linken elérhető
elektronikus adatlap kitöltésével rögzítheti kérelmét és nyújthatja be.
Elektronikus ügyintézés:
A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket elektronikus
úton nyújtja be a működést engedélyező szerv felé.
A fenntartó előzetes regisztrációt követően a https://mukeng.nrszh.hu/mukeng linken elérhető
elektronikus adatlap kitöltésével rögzítheti kérelmét és nyújthatja be.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásába való felvétele tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárás tárgyánál fogva
illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A fenntartó a kérelmeket elektronikus úton nyújtja be a működést engedélyező szerv felé.
A fenntartó előzetes regisztrációt követően a https://mukeng.nrszh.hu/mukeng linken elérhető
elektronikus adatlap kitöltésével rögzítheti kérelmét és nyújthatja be.
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Ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok
alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél a kormányhivatal sommás eljárásban nyolc
napon belül hozza meg döntését.
Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a sommás eljárásra meghatározott bármely feltétele nem áll
fenn, a sommás eljárás feltételeit mellőzi és áttér a teljes eljárásra - amennyiben annak feltételei
fennállnak - elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő
túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai
szerint jár el. Ha a kérelem a jogszabályi követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a
tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel szükséges a kormányhivatal határidő
megjelölésével a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a
kérelmezőt.
A kormányhivatal az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik,
és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja. A hatóság az
eljárást megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét
visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek az ellenérdekű ügyféllel szemben, kérelemre indított
eljárásban hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható.
Az eljárás szünetel, ha azt az ügyfél kéri. Az eljárást az ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi
szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik.
A fenntartó kérelmére a miniszteri rendeletben meghatározott nem ágazati feltételek teljesítéséről és a
tárgyi feltételek teljesítéséről a kormányhivatal előzetes állásfoglalást ad ki. Ha a fenntartó az
engedélyes bejegyzése iránti eljárásban felhasználja az előzetes állásfoglalást, és - feltétel
meghatározása esetén - a fenntartó igazolja, hogy az előzetes állásfoglalásban megkövetelt feltételt
teljesítette, a kormányhivatal az előzetes állásfoglalás szerint teljesített feltételt nem vizsgálja. Az
előzetes állásfoglalásra egyebekben az előzetes szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni. Ennek hiányában az eljárás során a kormányhivatal vizsgálja a nem ágazati
feltételeknek minősülő szakkérdéseket.
A kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló kormányrendelet alapján az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben a
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzési eljárás során az engedélyesre vonatkozó létesítési,
használati

és

üzemeltetési tűzvédelmi előírások

érvényesítésére

vonatkozóan

a

hivatásos

katasztrófavédelmi szerv területi szerve, illetve a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató
tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás
szakkérdésére vonatkozóan a szociális és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter szakhatósági
állásfoglalását beszerzi.
A Kormányhivatal a tényállás tisztázására szemlét rendelhet el.
A Kormányhivatal az engedélyest bejegyzi a szolgáltatói nyilvántartásba, ha az megfelel a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A kormányhivatal az engedélyes bejegyzésének véglegessé válását követő nyolc napon belül a
szükséges számú példányban, hivatalból - tanúsítvány elnevezéssel - hatósági igazolványt állít ki a
fenntartó részére.
Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.
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Időszakos férőhely bővítés és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó
gyermekotthon esetén az ügyintézési határidő tíz nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél
mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

•

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

•

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet,
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

•

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet,
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,
•

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

•

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

szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet,
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,
•

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás 11. függelék.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://szocialisportal.hu/mukeng
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
https://mukeng.nrszh.hu
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48. Hatósági ellenőrzés: Szociális, gyermekjóléti
szolgáltatók, intézmények és hálózatok ellenőrzése

és

gyermekvédelmi

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az eljárást a szociális és gyámügyi osztály folytatja le. Az engedélyes címe szerint illetékes működést
engedélyező szerv jár el.
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A szolgáltató/intézmény működésével kapcsolatos, az 1993. évi III. törvény az 1997. évi XXXI. törvény
valamint az SzCsM. és NM. rendeletekben meghatározott dokumentumok, szabályzatok és
nyilvántartások.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Ákr. szabályai szerint.
Elektronikus ügyintézés:
Az Ákr. és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs
Az ügymenet leírása:
A kormányhivatal -a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A kormányhivatal mint működést
engedélyező szerv
a)

otthont nyújtó ellátás esetén a teljes körű ellátás, utógondozói ellátás esetén az utógondozás és a

szükség szerinti ellátás megvalósulását legalább évente hivatalból ellenőrzi, továbbá e szolgáltatások
esetén legalább kétévente,
b)

gyermekek napközbeni ellátása esetén kétévente,

c)

időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az

időszakos férőhelyek legalább három évre történő bejegyzése esetén legalább háromévente,
d)

az a)-c) pontban nem említett esetben - a szolgáltatások jellege és a korábbi ellenőrzések

tapasztalatai alapján - kockázatelemzéssel meghatározott időközönként, de legalább háromévente
hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban
foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).
A kormányhivatal - a fentieken túl - ellenőrzést tart, ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi,
tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek
fejlődését veszélyezteti, vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes működésére vonatkozó
jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat megsértették.
Ha az ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai
megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a működést engedélyező szerv a 20.
§-ban foglaltak szerint a Főigazgatóságot, a bölcsődei módszertani szervezetet, a TEF-et, illetve a
kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek. A működést engedélyező szerv a
szakértői vélemény másolatát megküldi a fenntartónak és az engedélyesnek.
A kormányhivatal erre irányuló felhívására az ügyfél köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges
adatokat. A kormányhivatal szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális
intézményi ellátás, az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha
az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes
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maga nyújtja, továbbá gyermekek napközbeni ellátása - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés
d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest -, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén - a rendes ellenőrzést megelőzően legalább
tizenöt nappal - ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi a népegészségügyi feladatkörében eljáró
járási hivatalt.
A kormányhivatal az engedélyesnél helyszíni ellenőrzést tart, melyről értesíti a fenntartót és az
engedélyest. A kormányhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a fenntartónak, az
engedélyesnek, költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel
működtetett, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka,
fejlesztő foglalkoztatás, Biztos Kezdet Gyerekház és krízisközpontként működő családok átmeneti
otthona esetén másolatban - elektronikus levélben - az igazgatóságnak.
Ha a kormányhivatal az ellenőrzés során jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást, vagy ha a feltárt
jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi. Ha a
kormányhivatal az ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, az ellenőrzés eredményéről az ügyfél
kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki.
A kormányhivatal az ellenőrzés során tett megállapítások alapján az Sznyr. 40. §-ában meghatározott
jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a
jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható.
Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Az ügyintézés határideje:
Nincs, éves ellenőrzési tervnek megfelelően.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

•

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

•

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24. ) Korm. rendelet,
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

•

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint

feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet,
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,
•

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

•

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.)

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

A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló

•

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet
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•

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet,

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás 11. függelék.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://szocialisportal.hu
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
http://szocialisportal.hu
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49. A települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban I. fokú hatóság) a
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben fellebbezés elbírálása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Nincs
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az Ákr. szabályai szerint.
Elektronikus ügyintézés:
Az Ákr. és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A gyámhatósági eljárásban a fellebbezés előterjesztése illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha
azt törvény kifejezetten megengedi. Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot
a)

- a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy

b)

rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.

Abban az ügyben, amelyben a határozat az (1) vagy (2) bekezdés alapján fellebbezéssel támadható, az
önálló jogorvoslattal támadható végzés ellen fellebbezésnek van helye.
Önálló jogorvoslatnak van helye:
a)

az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,

b)

az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező,

c)

a kérelmet visszautasító,

d)

az eljárást megszüntető,

e)

az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,

f)

az eljárási bírságot kiszabó,

g)

a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,

h)

a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító,

i)

az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, j) az iratbetekintési jog

korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint
k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet
elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló végzés ellen.
Az elsőfokú hatóság határozata, végzése elleni fellebbezést a sérelmezett döntést hozó első fokú
hatósághoz kell benyújtani. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal
közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre
hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni,
amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt
nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó
hatóságnál lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési
jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a
kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak.
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A fellebbezést - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a határozat (végzés) közlésétől számított
tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A határidőbe a közlés napja nem számít bele. Postán küldött
fellebbezés benyújtásának ideje a postára adás napja.
Képviselet:
Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,
•

helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott

•

továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

személy,
A gyámhatósági eljárásban, ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő eljárását
vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell
eljárnia, illetőleg személyesen kell nyilatkoznia.
A gyámhatósági eljárás során a jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a
tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni a
jegyzői hatáskörbe tartozó alábbi ügycsoportok tekintetében
•

a gyámhatósági eljárás megindítására irányuló kérelem és a jogorvoslati kérelem kivételével, af)

a b) pontban foglalt kivétellel a családi jogállással,
•

a jogorvoslati kérelem kivételével az örökbefogadással, a származás megismerésével és a
teljes hatályú apai elismeréssel,

összefüggő gyámhatósági eljárásban.
A személyes megjelenéshez nem kötött jognyilatkozatokat postai úton, elektronikus úton, személyesen
átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján vagy személyesen lehet előterjeszteni.
Életvitelszerűen külföldön tartózkodó ügyfél esetén személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni
a kép- és hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett jognyilatkozatot.
Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül. Az ellenérdekű ügyfelek
képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.
A hatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha
•

az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy

•

képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja.

A képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy
gondoskodjék a képviselet ellátására alkalmas képviselőről.
Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság - a
személyes megjelenésre szóló idézés kivételével - a képviselő részére küldi meg. A személyes
megjelenésre szóló idézésről a hatóság a képviselőt egyidejűleg értesíti.
A hatóság nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a képviselő vagy a
képviselők nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha az ügyfél
eltérően nem nyilatkozik, a hatóság a későbbi cselekményt, nyilatkozatot tekinti érvényesnek. A
természetes személy ügyfél részére, akinek nincs képviselője és
•

ismeretlen helyen tartózkodik, vagy

•

nem tud az ügyben eljárni,

az eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről.
Meghatalmazás:
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni
vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra
és cselekményre.
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Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél, illetve a meghatalmazott halála
miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben a hatóságnak való bejelentéstől, a többi ügyféllel
szemben a velük való közléstől hatályos.
Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy
visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a
hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak
megfelelően módosíthatja. Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a
fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy
összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel
megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során
nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy
jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti.
Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság
tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a
másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.
Jogorvoslat:
Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a másodfokú a véglegessé
vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat a Miskolci Törvényszéken. Fellebbezéssel támadható
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a
fellebbezést elbírálták.
Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Az ügyintézés határideje:
Az Ákr. szabályai szerint.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

•

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

•

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet, A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.
(II.28.) MvM utasítás 11. függelék

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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50. A települési önkormányzat jegyzőjének gyermekvédelmi és gyámhatósági
ügyeiben, és a járási hivatal szociális hatósági, valamint gyermekvédelmi és
gyámhatósági ügyeiben felügyeleti eljárás lefolytatása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Nincs
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az Ákr. szabályai szerint, hivatalból.
Elektronikus ügyintézés:
Az Ákr. és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény rendelkezései alapján.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
A gyámhatósági eljárásban a fellebbezés előterjesztése illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és
ennek alapján
•

megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve

•

gyakorolja a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört.

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben - a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a
büntetőügyben hozott határozat közlésétől számított egy éven belül, a (3) bekezdésben meghatározott
időtartamon túl is - azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot
új eljárásra utasítja.
A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha
•

azt a közigazgatási bíróság érdemben elbírálta,

•

semmisségi ok esetén a 123. §-ban foglalt idő eltelt,

•

semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, vagy

•

a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától, vagy, ha az hosszabb, a teljesítési
határidő utolsó napjától számított öt év eltelt.

Tájékoztatás az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályokról:
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján
kezdődik.
Az ügyintézési határidő:
•

automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

•

sommás eljárásban nyolc nap,

•

teljes eljárásban hatvan nap.

A teljes eljárásban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb
határidőt jogszabály állapíthat meg.
Az ügyintézési határidőbe nem számít be
•

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

•

az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
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Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem
rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon
belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza. Az ügyet
soron kívül kell elintézni, ha
•

a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja,

•

életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,

•

a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy

•

a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges.

Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell
elvégezni.
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja
•

az ügyfél, továbbá

•

a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője
(a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket
megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv:
•

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni.

•

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal,
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

•

Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A

•

A felügyeleti eljárásban hozott döntés közigazgatási bíróság előtt támadható meg.

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Jogorvoslat:
Az ügyfél - az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat a Miskolci Törvényszék előtt.
Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Az ügyintézés határideje: Az Ákr. szabályai szerint.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,

•

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

•

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

•

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet,

•

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,
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•

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

•

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás 11. függelék.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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51. Elsőfokú hatósági jogkörben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb
fogyatékossággal élő személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási
támogatásának megállapítása
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Heves Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: kormányhivatal)
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:
A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényét az alábbi dokumentumokkal
igazolhatja az ügyfél a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján:
•

a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás
alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,

•

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás (Igazolás
tartósan beteg és fogyatékos gyermekről)

•

a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott,
hatályos szakvélemény, mely igazolja a közlekedőképességében súlyosan akadályozottság
tényét; vagy

•

a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az Ákr. szabályai szerint.
Elektronikus ügyintézés: Az Ákr. és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: az eljárás illetékmentes.
Az ügymenet leírása:
A Heves megyében lakóhellyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, autista, látási
fogyatékos, hallási fogyatékos, valamint kromoszóma rendellenességgel élő személyek 2020. március
01. napjától a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményre való jogosultság
megállapítása iránti kérelmeiket a Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztályához nyújthatják be évente két alkalommal, minden év március 31-éig és
szeptember 30-áig. A kormányhivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév
június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig dönt a
jogosultságról a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által, minden
év május 15-éig meghatározott keretszám alapján. A beérkezett kérelmek, nyilatkozatok és a
jogosultsági

feltételeket

meghatározó

dokumentumok

ellenőrzése

után

szükség

esetén

a

kormányhivatal
•

hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet vagy

•

társhatóságokat keres meg adatszolgáltatásra,

•

illetve a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve az egyéb fogyatékosság tényét, ha erre vonatkozó
adatok a hivatal nyilvántartásában nem szerepelnek, általa nem beszerezhetőek és azokat a
kérelemhez sem mellékelték, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben rehabilitációs szakértői szervként
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kijelölt hivatal - a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok figyelembevételével - a
közlekedőképesség szakkérdését is vizsgálja.
A bizottság ülését a hivatal hívja össze szükség szerint. A bizottság tagja a MEOSZ elnöke és a
rehabilitációs szakértői szerv által meghatározott képviselő, valamint a hivatal által felkért személy.
A kormányhivatal a támogatást megállapító határozatát közli a miniszterrel, valamint a közreműködő
szervezettel is. Adásvételi szerződés keretében használható fel az új és újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzési támogatás a határozat véglegessé
válásától számított négy hónapon belül. Ha az adásvételi szerződés nem jön létre, a szerzési támogatás
nem folyósítható és ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő
összegben új jogosultat jelöl ki. Az adásvételi szerződés megkötésének napjától számított három éven
belül nem idegeníthető el a szerzési támogatással érintett személygépkocsi, amelynek forgalomba
helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban a
szerzési támogatás jogosultja jár el, és kezdeményezi az elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba
az állam javára történő bejegyzését. Segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű
jármű, vagy gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a támogatás felhasználása a hivatal által - a
súlyos mozgáskorlátozott személy nevére - kiállított utalvány vételárba, vagy az átalakítás költségébe
történő beszámításával történik.
•

A jármű illetve a kerekesszék csak az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.

•

Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.

•

Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel.

A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.
A jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles a közlekedési kedvezményt kamattal megemelt
összegben visszafizetni, melynek tényét a hivatal a tudomásszerzéstől számított három hónapon belül
állapítja meg, és a határozatot közli a miniszterrel.
A személygépkocsi szerzési támogatás:
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén az 5/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rendelet szerint új járműnek minősülő személygépkocsi VAGY
súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy újnak nem minősülő, de
legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, VAGY
súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három - vagy
négykerekű jármű, kivéve a quad, VAGY
súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék szerzésére használható fel.
A szerzési támogatás mértéke: új jármű esetén 1.000.000 Ft
egyéb esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 Ft.
Önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a
súlyos mozgáskorlátozott személy, aki segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű
jármű, kivéve a quad, vásárlásához kér támogatást, és három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár
vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy vezetést könnyítő átalakítás
kérelme esetén, a gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs
szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, és
nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
Szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy
személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító
érvényes vezetői engedéllyel rendelkező vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi
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nyilvántartásba bejegyzett élettárs, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő
személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek,
vagy testvér, a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy
személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti
önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet
vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
Az átalakítási támogatás
•

a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy

•

a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához. nyújtott hozzájárulás.

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint.
A jogosultsági feltételek fennállása estén a szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is
igényelhető.
A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki
•

kereső tevékenységet folytat vagy

•

tanulói, képzési jogviszonyban áll vagy

•

14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy

•

honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos

mozgáskorlátozottá.
Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Az ügyintézés határideje: Nincs határidő, folyamatos.
Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet,

•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás 11. függelék.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:
http://www.kormanyhivatal.hu (Heves megye)
http://www.lehetosegauto.hu
Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:
http://www.lehetosegauto.hu
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52. Elsőfokú (kizárás, örökbefogadással kapcsolatos ügyek) gyámügyi ügyek
ügyintézése
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A Gyer.-ben foglaltak szerint.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen, postai úton, elektronikusan.
A gyámhatósági eljárás során a jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a
tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni
•

a jogorvoslati kérelem kivételével az örökbefogadással, a származás megismerésével
összefüggő gyámhatósági eljárásban.

Elektronikus ügyintézés: Az Ákr. és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján.
Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: A gyámhatósági eljárás tárgyában indult
közigazgatási hatósági eljárás tárgyánál fogva illetékmentes. Az eljárási költséget az örökbefogadási
ügyekben az ügyfél viseli.
Az ügymenet leírása:
•

Eljárás megindítása: kérelemre, egyes, jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén,
hivatalból.

•

Eljárás felfüggesztésének lehetősége:

•

ha az örökbefogadás engedélyezése az apaság, illetve az anyaság előzetes megállapításától függ,
a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást az apaság, illetve az anyaság
megállapítása iránt folyamatban lévő per jogerős befejezéséig felfüggeszti.

•

Jogszabályban meghatározott személyek meghallgatása.

•

Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatok:

•

Az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatokat a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel
személyesen lehet megtenni. Személyesen, törvényes képviselője hozzájárulása nélkül teheti meg
a jognyilatkozatát a korlátozottan cselekvőképes kiskorú is.

•

A cselekvőképességében a családjogi jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott
személynek az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatához törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges.

•

A cselekvőképtelen személy helyett az örökbefogadással kapcsolatos jognyilatkozatokat törvényes
képviselője teheti meg, a tizennegyedik életévét be nem töltött, de ítélőképessége birtokában lévő
kiskorút a gyámhatóságnak meg kell hallgatnia.

•

Az örökbefogadás felbontásával kapcsolatban az örökbefogadó nem járhat el az örökbefogadott
törvényes képviselőjeként. Ebben az esetben a kiskorú örökbefogadott részére a gyámhatóság
eseti gyámot rendel.

•

A személyesen előterjesztett kérelem esetében jegyzőkönyv készítése az Ákr. és Gyer-ben
maghatározott kötelező tartalmi elemekkel.
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•

Ha a kérelem a jogszabályi követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás
tisztázása során felmerült új adatra tekintettel szükséges a kormányhivatal határidő megjelölésével
a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a
kérelmezőt.

•

A kormányhivatal az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem
nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja.

•

Vonatkozó jogszabályok által meghatározott dokumentumok hivatalból történő beszerzése, az
ügyfelek által becsatolt dokumentumok megvizsgálása.

•

Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárásban a megfelelő iratok átvizsgálása és beszerzését
követően a kiskorú kötelező gondozásba történő kihelyezése.

•

A tényállás kellő tisztázását követően döntés meghozatala, származás megismerésével
kapcsolatos eljárás esetében az eljárás eredményének ismertetése az ügyfél személyes
meghallgatás keretében.

•

Örökbefogadás engedélyezése ügyében külön határozatok meghozatala az egyéb kérdésekről az
örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat véglegesítését követően.

Alapvető eljárási szabályok:
A hatóság az Ákr. és a speciális ágazati jogszabályok előírásai szerint folytatja le az eljárást.
Ügyintézés határideje:
•

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 37. (2) soron kívül,

•

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128/B. § (2),
(2a), (2b) bekezdéseiben meghatározottak szerint,

•

teljes eljárásban hatvan nap.

•

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

•

az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

•

az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

•

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

•

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

•

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

•

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet,

•

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás 11. függelék.

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: --Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: ---
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