
 

 

 

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a 

közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények (2012.02.29.) 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény IX. 

fejezet tartalmazza az eljárási költség fogalmát, az eljárási költség viselésére vonatkozó szabályokat. 

Eljárási költség: 

1. eljárási illeték, 

2. igazgatási szolgáltatási díj, 

3. ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, 

4. anyanyelv használatával kapcsolatos költség, 

5. irat-betekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség, 

6. ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, 

7. tanú és a hatósági tanú költségtérítése, 

8. hatósági közvetítő költsége, továbbá a tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás, 

9. szakértői díj, ideértve a szakértő költségtérítését, 

10. fordítási költség a 11. § (2) bekezdésében szabályozott eseten kívül, 

11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, 

dokumentumtovábbítási költség, 

12. végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány, 

13. eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, 

14. helyszíni szemlével, valamint a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó 

kártalanítás összege, 

15. jogszabályban meghatározott, az 1-14. pont alá nem tartozó eljárási költség. 

 

A Szociális és Gyámhivatal első fokú hatósági tevékenysége vonatkozásában felmerülő költségek 

köre – (fentiekben vastag betűvel szedve) 

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 100.§ (2) 

bekezdés alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működési engedély 

kiadásával, módosításával és visszavonásával kapcsolatos eljárás illetékmentes;  

2. Igazgatási szolgáltatási díjak: 

 GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA, 

MÓDOSÍTÁSA: 

→ népegészségügyi szakhatósági szolgáltatási díj – 20.600,- Ft – 1/2009. (I. 30.) EüM 

rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1. számú melléklet XI.23. 

pont alapján. A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az 

intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, 
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belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézet házipénztárába befizetni. A díj 

megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.  
 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

 10044001-00302285-00000000 

 

 

→ építési szakhatóság igazgatási szolgáltatási díja – 20.000,- Ft – 24/2011. (VII. 21.) BM 

rendelet az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, 

továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási 

szolgáltatási díjról 2.§ (1) bekezdés aa) alpontja szerint. A díjat az engedélyező hatóság 

számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási 

megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével 

vagy igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg köteles megfizetni. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-20000002  
 

 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ/INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

→ népegészségügyi szakhatósági szolgáltatási díj – 20.900,- Ft – 1/2009. (I. 30.) EüM 

rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 

eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 1. számú melléklet XI.18. 

pont alapján. A díjat az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles az 

intézet 2. mellékletben feltüntetett számlájára átutalással, készpénzátutalási megbízással, 

belföldi postautalvány útján megfizetni vagy az intézet házipénztárába befizetni. A díj 

megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.  
 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

 10044001-00302285-00000000 

 
 

→ építési szakhatóság igazgatási szolgáltatási díja – 20.000,- Ft – 24/2011. (VII. 21.) BM 

rendelet az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, 

továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási 

szolgáltatási díjról 2.§ (1) bekezdés aa) alpontja szerint. A díjat az engedélyező hatóság 

számlájára átutalással, vagy az engedélyező hatóság által kiadott készpénz-átutalási 

megbízással „igazgatási szolgáltatási díj” jogcím megjelöléssel az alapeljárás illetékével vagy 

igazgatási szolgáltatási díjával egyidejűleg köteles megfizetni. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-20000002  

 

9. Szakértői díjak: 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 4.§ (3b) bekezdés alapján a fenntartó a Gyvt. 96. § (7)-(8a) bekezdés szerinti 

módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények és a gyermekvédelmi 

intézmények szakmai programjának - külön jogszabály alapján, szakértőként végzett - 

véleményezéséért szakértői díjat fizet, amelynek összege működési engedélyenként 

a) gyermekjóléti szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén 24 000 forint, 

c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy 

telephelyen történő működése esetén a b) pont szerinti összeg. 
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 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és 

feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának 

szakértői díjáról 4.§ (2) bekezdés alapján a módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, 

intézmények szakmai programjának - külön jogszabály alapján, szakértőként végzett - 

véleményezéséért a fenntartó szakértői díjat fizet, amelynek összege működési 

engedélyenként 

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint, 

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint, 

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történő működése esetén 

a b) pont szerinti összeg. 

A szakértő díját mindkét eljárási forma esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 10044001-00299695-20000002 számú letéti számlájára kell megfizetni. 
 

Másodfokú hatósági ügyek körében: 

1993. évi III. törvény 16.§ alapján a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.  

1997. évi XXXI. törvény 133/A.§ (1) bekezdés alapján a gyámhatósági eljárás költségeit - a (2)-(5) 

bekezdésben foglaltak kivételével - az eljáró szerv viseli. A gyermekvédelmi gondoskodással 

kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. 

(2) Ha az eljárást azért kellett megindítani, mert jogsértés történt, az eljárás költségeit az viseli, akinek 

a jogsértés felróható. 

(3) Az eljárás költségeit az ügyfél viseli 

a) az örökbefogadási ügyekben, 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó 

értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, 

c) a kapcsolattartási ügyekben. 

(4) A (3) bekezdés szerinti ügyekben szakértő kirendelése esetén a gyámhatóság az ügyfelet a 

szakértői díj megelőlegezésére kötelezheti. 

(5) Ha az eljárásban közreműködők hibájából merültek fel költségek, azokat az viseli, akinek a 

költségek felmerülése felróható. 

(6) A más szerv eljárásában történő képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok munkadíját és 

költségeit - a (11) bekezdésben foglaltak kivételével - a kirendelést kérelmező szerv fizeti meg. 

(7) A gyámhivatal által kiszabott, illetve megállapított eljárási költség és a kapcsolattartás 

meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek meg nem térült összegét adók módjára kell 

behajtani az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. 

(11) Az eseti gondnok munkadíját és költségeit a gyámhivatal fizeti meg, ha az 

a) hagyatéki eljárásban vagy 

b) bírósági végrehajtási eljárásban merült fel és e költség másra át nem hárítható. 

    

 

2012.10.27.       dr. Hozdik László 

        hivatalvezető sk. 


