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4. melléklet az 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R1. 2. melléklet A) cím 7. pontja a következő 7.6. alponttal egészül ki:

(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,)

„7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, 

parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a  közforgalom céljára átadott 

magánút egy részén);”

A Kormány 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat 
igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról

A Kormány a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012.  évi CXXVI.  törvény 53.  § 

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:

1. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény 81/A.  §-ában foglaltak tekintetében – adóhatóság, 

valamint a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történő adatszolgáltatás, továbbá 

a mezőgazdasági őstermelők adatainak országos nyilvántartása kivételével – a Kormány mezőgazdasági igazgatási 

szervként a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarát (a továbbiakban: NAK) jelöli ki.

2. §  A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 19/C. § 

(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági szakigazgatási szervként a NAK-ot jelöli ki.

3. § (1) A NAK agrárigazgatási hatósági feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) nyilvántartásba veszi a  mezőgazdasági őstermelőket, melynek keretében kiadja, érvényesíti és visszavonja 

az őstermelői igazolványt,

b) a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben, 

és az  annak végrehajtására kiadott jogszabályokban foglaltaknak megfelelően felméri a  mezőgazdasági 

káreseményt, és jogszabályokban valamint megállapodásban meghatározott adattartalommal 

jegyzőkönyvet állít ki,

c) közreműködik a  kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos 

jogszabályokban meghatározott feladatokban,

d) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeire és szabályaira 

kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően közreműködik a  meg nem munkált termőföldterületek 

felmérésében, amely során információt szolgáltat a földművelésügyi hatóság számára,

e) ellátja a  jogszabályban, illetve az  egyéb szervezetekkel kötött megállapodásban meghatározottak szerinti 

feladatokat.

 (2) A NAK egyéb agrárigazgatási feladatai körében a falugazdász-hálózat útján:

a) folyamatos tájékoztatást ad a  gazdálkodók részére a  mezőgazdaságot érintő agrárpolitikai és kormányzati 

döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről,

b) technikai közreműködőként segítséget nyújt az agrártámogatások igénybevételével összefüggő elektronikus 

ügyintézésben, valamint biztosítja a szükséges nyomtatványokat,

c) információ adásával, a  szükséges nyomtatványok, illetve elektronikai segítségnyújtás biztosításával segíti 

a gazdálkodók egyes adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését,

d) ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel összefüggő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)–d)  pontjaiban foglalt feladatok ellátásának biztosítására – a  jogszabályban nem rendezett 

kérdések tekintetében – a Vidékfejlesztési Minisztérium és a NAK megállapodást kötnek.
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4. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 

felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Hankook Tire Magyarország Kft. által megvalósításra kerülő 

Rácalmás város közigazgatási területén lévő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 053/9 helyrajzi számú földrészleten, 

illetve az  ebből a  földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken, 

gumiabroncs gyár létesítését eredményező beruházással függenek össze.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 

meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az  esetekben, amikor az  1.  mellékletben meghatározott eljárásfajtára vonatkozó jogszabály az  adott 

eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági 

ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 

rendelkező kormánymegbízottként a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Az építtetőnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 

a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 

azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés – a  környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást 

lezáró határozat, a  környezetvédelmi engedély és az  egységes környezethasználati engedély tárgyában hozott 

döntés kivételével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 

kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

3. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő, 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1.
Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója
A beruházás megvalósításával 

kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként 

gumiabroncs üzem és annak 

építményei 

Rácalmás város területén 

fekvő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti 

053/9 helyrajzi számú 

földrészlet, illetve az ebből 

a földrészletből telekalakítási 

eljárások jogerős befejezését 

követően kialakított 

földrészletek

általános építésügyi 

hatósági eljárások

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Építésügyi Hivatala

Fejér Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala

3.

örökségvédelmi hatósági 

eljárások, régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások (a további 

régészeti feladatellátás 

meghatározása kivételével)

Székesfehérvári Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi 

és Örökségvédelmi Hivatala,

régészet vonatkozásában:

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

4.

további régészeti 

feladatellátás 

meghatározása

Budapest Főváros 

Kormányhivatalának 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

nincs

5.

környezetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

6.

természetvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség 

7.
útügyi hatósági 

engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

8.
vízjogi engedélyezési eljárás Közép-dunántúli Vízügyi 

Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

9.

A Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalról 

és a területi mérésügyi 

és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 12. § (2) bekezdése 

és 13. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Mérésügyi 

és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal

10.
ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárás

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

11.
telekalakítási hatósági 

eljárás

Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala

12.
földmérési hatósági eljárás Dunaújvárosi Járási Hivatal 

Járási Földhivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala
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13.
hírközlési hatósági 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság elnöke

14.

szénhidrogén vezetékkel, 

valamint annak üzemben 

tartásához szükséges 

létesítményekkel 

kapcsolatos engedélyezésre 

irányuló hatósági eljárások

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

15.

bányahatósági 

engedélyezési eljárás

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal

16.

talajvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

17.

élelmiszerlánc-felügyeleti 

eljárás

Fejér Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

18.

vasúti hatósági 

engedélyezési eljárás

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési 

Hatóság Központ

19.

tűzvédelmi hatósági 

ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

20.

a jogszabályban, nemzeti 

szabványban teljes 

körűen nem szabályozott 

beépített tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárások

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

21.

beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárások

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

22.

a jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások

Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
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2. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben közreműködő 

szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2.
építésügy Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Építésügyi 

Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

3.

műemlékvédelem és régészet Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala,

régészet vonatkozásában:

Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4.
környezetvédelem és természetvédelem Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség

5. vízügy Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Országos Vízügyi Hatóság

6.
közúti közlekedés Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

7.
vasúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

8. légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ

9.
földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.
bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

11. rendészet Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság

12.
tűzvédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.
honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

vezetője

honvédelemért felelős miniszter

14.
katasztrófavédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.
talajvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16.
erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

17.
élelmiszerlánc-biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

18.
egészségügy Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

20.
műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 37/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013.  évi 

CCXXXVIII.  törvény 91. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 

vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § f )  pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Ezt a  rendeletet kell alkalmazni a  választási irodák országos és helyi népszavazás kezdeményezésével kapcsolatos 

feladatainak végrehajtására.

2. §  A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján, más választási iroda a helyben szokásos módon hozza 

nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

3. §  A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi 

a kezdeményezőnek.

4. §  A  választási iroda az  aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a  benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és 

biztonságos megőrzéséről. Az  átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az  aláírások benyújtójának az  aláírások 

számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

5. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a  hitelesítést megtagadó döntés esetén annak 

indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f ) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

 (2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján 

nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

6. §  Az  országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját az  1.  melléklet, a  helyi népszavazási 

kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 2. melléklet állapítja meg.

7. § (1) Ez a rendelet az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása kitűzésének napján lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti

a) a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.)  

BM rendelet

aa) 3.  § (1)  bekezdésében az „az európai parlamenti képviselők, az  országgyűlési képviselők, a  helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a  helyi és az  országos nemzetiségi 

önkormányzatok tagjainak általános választásához, továbbá az  országos népszavazás-

kezdeményezést és a  népi kezdeményezést aláírók adatainak hitelesítéséhez hivatalból, egyéb 

esetben” szövegrész,

ab) (2) bekezdésében az „a népi kezdeményezésben vagy” szövegrész,

ac) (3) bekezdésében „és népi kezdeményezéshez” szövegrész,

ad) (4) bekezdésében a „ , népi kezdeményezést” szövegrész,
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ae) (5) bekezdésében a „hivatalból, illetve igénybejelentés alapján” szövegrész, valamint

af ) 5. § (1) bekezdésének b) pontja,

b) a választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvény végrehajtásáról a  helyi népszavazáson és a  helyi népi 

kezdeményezésen című 29/2000. (X. 27.) BM rendelet 1. §-ában az „és helyi népi kezdeményezés” szövegrész, 

4. §-a és az azt megelőző alcím, II. Része, valamint 21. §-ának (2) bekezdése,

c) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 

5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet, valamint

d) a választási eljárásról szóló 1997.  évi C.  törvénynek az  országos népszavazási kezdeményezésen és 

az országos népi kezdeményezésen történő végrehajtásáról szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM rendelet.

  Dr. Navracsics Tibor s. k., 
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek 
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú 
miniszteri rendeletek módosításáról

A választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 346.  § a), e), f ) és j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 

miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 

12. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a választás pénzügyi feladat- és költségtervét.

 (2) A helyi választási iroda (a  továbbiakban: HVI), az  országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 

(a továbbiakban: OEVI) és a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, a külpolitikáért felelős miniszter 

által kijelölt szerv vezetője, továbbá a választások lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb 

szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint – szervezeti 

és működési szabályzatának megfelelően – felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására, valamint

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) Az országgyűlési képviselők választásán a  választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 

fedezetéül az 1. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének 

a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított 

költségvetési fedezet szolgálnak.

 (2) Az Európai Parlament tagjainak választásán a  választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi 

fedezetéül a 2. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének 

a külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított 

költségvetési fedezet szolgálnak.

 (3) Az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak azonos napon megtartott választásán a  választási 

feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül a 3. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, 

a  nem normatív kiadások tekintetében az  NVI elnökének a  külpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az  egyéb 

szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgálnak.

 (4) A pénzügyi fedezet számításánál

a) a választópolgárok számára vonatkozó adatokat a  központi névjegyzék szavazás napját megelőző 58. napi 

adatai,

b) a bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező polgárok számára 

(a  továbbiakban: lakosságszám) vonatkozó adatokat a  polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartás adatai alapul vételével, a választás évének január 1-jei állapota szerint

kell >gyelembe venni.

3. §  Az NVI elnöke a  választás lebonyolítására rendelkezésre álló összegből megállapodás alapján biztosítja 

a  külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, illetve az  egyéb szerv részére a  feladatai végrehajtásának 

pénzügyi fedezetét.

4. § (1) Az NVI a  választások pénzügyi fedezetének a  HVI-t, az  OEVI-t és a TVI-t megillető részét a TVI részére az  illetékes 

fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának >zetési számlájára folyósítja. A TVI a választások pénzügyi fedezetének 

a HVI-t és az OEVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal 

esetén a közös önkormányzati hivatal) >zetési számlájára folyósítja.

 (2) A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló normatívák szerinti összeg a  választás napját megelőző 

harmincadik napig előlegként kerül folyósításra a TVI részére. A TVI a választások pénzügyi fedezetének a HVI-t és 

az OEVI-t megillető részét a választás napját megelőző huszadik napig folyósítja.

 (3) A választás alábbi személyi juttatásainak folyósítására csak a  pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül sor 

az alábbiak szerint:

a) a HVI és OEVI vezetők személyi juttatásainak ki>zetéséről a  TVI vezetője a  HVI és az  OEVI pénzügyi 

elszámolásának elfogadásával dönt, és haladéktalanul intézkedik a folyósításról,
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b) a TVI vezetők és tagok, valamint a  külképviseleti választási irodák (a  továbbiakban: KÜVI) vezetői és tagjai 

személyi juttatásainak ki>zetéséről az NVI elnöke dönt.

 (4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi juttatások fedezetét az NVI a döntést követő 8 munkanapon 

belül folyósítja.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvényben és 

az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak 

>gyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra e rendelet szerinti normatívákat kell biztosítani.

 (2) Többlettámogatást különösen

a) az országgyűlési képviselők és az  Európai Parlament tagjainak választásán a  választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint a  választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról 

szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7/A. § (5) bekezdés b) pont szerinti, az informatikai 

rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása (terem biztosítása, technikai feltételek – hangosítás, 

kivetítő – biztosítása, ellátás),

b) a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok,

c) a jegyzőkönyvvezetők számának a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 

52. § (2) bekezdése alapján történő növekedése,

d) nem állami vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

e) a Ve. 15. § (1) bekezdése szerinti kiadások,

f ) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a  választási iroda által a  Ve. 66.  § (4a)  bekezdése alapján ellátott 

többletfeladatok

miatt lehet igényelni.

 (3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre 

a  feladatra biztosított, a  normatívák szerint számolt összeget, illetve – ha a  feladatelmaradás ismertté válása előtt 

indokolt ki>zetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványát vissza kell utalni.

 (4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a  téves adatszolgáltatásból származó 

különbözeteket.

 (5) A HVI, az  OEVI, illetve a  TVI többletkiadásainak és a  (3)  bekezdés szerinti indokolt ki>zetéseinek, illetve 

kötelezettségvállalásainak az  elszámolásban való érvényesítését a  TVI vezetője kezdeményezi az  NVI elnökénél. 

A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke dönt 3 munkanapon belül. Ha a kérelem elbírálására a határidőn belül nem 

kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

 (6) A külképviseleti szavazással kapcsolatban felmerült többletkiadásoknak és a  (3)  bekezdés szerinti indokolt 

ki>zetéseknek, illetve kötelezettségvállalásoknak az  elszámolásban való érvényesítését a  külpolitikáért felelős 

miniszter által kijelölt szerv vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. Az NVI elnöke dönt a kérelem elfogadásáról. 

Ha a kérelmet nem fogadja el, döntéséről 3 munkanapon belül értesíti a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt 

szerv vezetőjét. Ha a  kérelem elbírálására a  fenti határidőn belül nem kerül sor, a  határidő leteltét követő napon 

az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten – az  országgyűlési képviselők és 

az Európai Parlament tagjai azonos napon megtartott választása esetén együtt – kell kezelni.

 (2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról – 

feladatonként (jogcím) számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint, 

a  választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A  részletező nyilvántartásokban meg kell 

jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

 (3) A támogatásokról a részletező nyilvántartásokkal összhangban az NVI elnöke részére el kell számolni (feladattípusú 

elszámolás), melynek alapja a  tényleges ki>zetések összege. Az  elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról 

a kötelezettségvállalások alapján kell elszámolni.

 (4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez a  pénzügyi elszámolást segítő informatikai alkalmazást az  NVI elnöke 

utasítása szerint kell igénybe venni.

 (5) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, valamint az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes 

elszámolást készít. Az  elszámolást az  alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani. A  külképviseleti szavazással 

kapcsolatos elszámolást a külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervre és valamennyi KÜVI-re el kell készíteni.
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7. § (1) A HVI és az OEVI vezetője feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére a választás napját követő tizenöt 

napon belül.

 (2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére, a választás napját követő ötven napon belül

a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők, OEVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

 (3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv vezetője KÜVI-nkénti, illetve saját elszámolása alapján összesítő 

elszámolást készít az NVI elnöke részére a választás napját követő ötven napon belül.

 (4) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a választás napját követő ötven napon belül.

 (5) Az NVI az  (1)–(4)  bekezdésben foglalt elszámolások alapján, a  választás napját követő kilencven napon belül 

összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI és az OEVI tekintetében a támogatás felhasználását a TVI ellenőrzi a választás napját követő negyvenöt napon 

belül. A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

 (2) A TVI, a  külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv, továbbá az  egyéb szerv tekintetében a  támogatás 

felhasználását az NVI ellenőrzi.

 (3) A HVI, az OEVI és a TVI vezetője a támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.

 (4) A támogatás felhasználásának ellenőrzése során a költségvetési támogatás ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.

9. § (1) A HVI és az OEVI elszámolásának elfogadásáról a TVI vezetője dönt.

 (2) A TVI elszámolásának elfogadásáról az NVI elnöke dönt.

 (3) A külpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szerv és az egyéb szerv elszámolásának, továbbá a választás összesítő 

elszámolásának az elfogadásáról az NVI gazdasági elnökhelyettese előterjesztése alapján az NVI elnöke dönt.

 (4) A többletköltségek fedezetét az NVI az elszámolás elfogadását követő 8 munkanapon belül biztosítja a külpolitikáért 

felelős miniszter által kijelölt szerv, a  TVI és az  egyéb szerv részére. A  többletköltségek fedezetét a  TVI vezetője 

további 8 munkanapon belül folyósítja a HVI és az OEVI részére.

 (5) Az elszámolást készítő szerv vezetője az  elszámolásának elfogadását követő 8 munkanapon belül tesz eleget 

vissza>zetési kötelezettségének.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) Az 1–9. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a  választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint 

a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) a következő 4/A. alcímmel és 7/A. §-sal egészül ki:

„4/A. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladatai

7/A.  § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) a  választási feladatok ellátása 

érdekében a TVI, az OEVI, valamint a HVI vezetője számára biztosítja

a) a megfelelő számú, a  kormányhivatallal közszolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő választási iroda 

tagjává történő megbízásának lehetőségét, és

b) a választási iroda tagjának közreműködését a  választási feladatok ellátásában, a  választási iroda vezetőjének 

rendelkezése szerint.

(2) A kormányhivatal a TVI, az OEVI, illetve a HVI részére rendelkezésre bocsátja

a) az okmányhálózat kormányhivatalnál való elérését,

b) az okmányhálózat kormányhivatalnál való eléréséhez szükséges informatikai eszközöket,

c) a választási informatikai hálózat eléréséhez szükséges eszközöket, valamint

d) biztosítja az a)–c) pontokban foglaltakhoz szükséges kiemelt rendelkezésre állást.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti eszközök körének meghatározását az NVI és a kormányhivatal a szavazás napját 

megelőző hatvanadik napig írásos megállapodásban rögzíti.

(4) A  választási iroda tagjává történő megbízása esetén a  kormányhivatallal közszolgálati jogviszonyban álló 

kormánytisztviselő is a választási iroda tagjával megegyező díjazásra jogosult.

(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak különösen a következő állandó választási feladatok elvégzését szolgálhatják:

a) a választási informatikai rendszerekhez kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása,
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b) az informatikai rendszerekkel kapcsolatos oktatási feladatok támogatása.

(6) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak különösen a  következő időszakos választási feladatok elvégzését 

szolgálhatják:

a) ajánlóívek nyomtatása,

b) ajánlások ellenőrzése,

c) az egyéni jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatrögzítés,

d) közreműködés a szavazólap jóváhagyási folyamatában,

e) a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérők jegyzékének kinyomtatása,

f ) a szavazóköri jegyzőkönyvek adatainak rögzítése,

g) a választási eredményt megállapító jegyzőkönyv összeállításához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása,

h) a választások pénzügyi és logisztikai elszámolási feladatai informatikai támogatása.

(7) A kormányhivatal munkájának tervezhetősége érdekében az NVI elnöke legkésőbb a választás kitűzését követő 

ötödik napon utasítást ad ki a  többi választási iroda részére arról, hogy a  kormányhivataltól mely szolgáltatások 

vehetők igénybe. Az  NVI elnöke utasítását haladéktalanul megküldi a  kormányhivatalnak és a  választójogi és 

népszavazási szabályozásért felelős miniszternek.

(8) A  választási iroda vezetője az  NVI elnökének utasítása alapján legkésőbb a  választás kitűzését követő tizedik 

napon tájékoztatja az NVI elnökét az okmányhálózat kormányhivatalnál történő igénybe vétele iránti szándékáról, 

az  igénybe venni kívánt szolgáltatásokról. Az  NVI elnöke haladéktalanul tájékoztatja a  kormányhivatalt és 

a  választójogi és népszavazási szabályozásért felelős minisztert a  kormányhivataltól igénybe venni kívánt 

szolgáltatásokról.

(9) A  választási iroda és a  kormányhivatal együttműködik a  választási feladatok határidőre történő elvégzése 

érdekében. A  választási feladatok határidőre történő elvégzése elsőbbséget élvez a  fővárosi és megyei 

kormányhivatal egyéb feladataival szemben.”

12. §  A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NVI)

„g) az f ) pont szerinti be>zetések érdekében a választások hivatalos honlapján közzéteszi >zetési számlaszámát,”

13. §  A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 

(a továbbiakban: Kvhr.) 1. mellékletének 2. pontja a következő j) ponttal egészül ki:

[2. A  Ve. 277.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján a  szavazási levélcsomagot a  magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:]

„j) Magyarország Főkonzulátusa, Eszék”

14. §  A Kvhr. 1. melléklet 1. pontjának p) alpontjában a „Nyírábrány (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)” szövegrész helyébe 

a „Nyírábrány (Hajdú-Bihar Megye)” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti Kvhr. 1. melléklet 1. pontjának a), g), i) és u) alpontja.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

 

Tételek és normatívák az országgy lési képvisel k választásán 

Jogcím Normatíva  

Kód Név Egység Ft/egység 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK     
1. DOLOGI KIADÁSOK     
101 Kiadások a szavazás napját megel z en     
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kér k jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1 

10103 Választással összefügg  egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készül  nyomtatványok el állítása, papír költsége: eskütételi jegyz könyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó levelei, 
szavazóurnák, átadás-átvételi jegyz könyvek, visszautasítottak jegyzéke. SZSZB 
eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyz könyvek biztosítása megbízott SZSZB 
tagok részére. 

1 12 000     

102 Kiadások a szavazás napján.    
10201 A szavazókör kialakításával, m ködtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. 

Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerül  költségei. 
1 4 000     

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi m ködésével összefügg  telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000     

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótel irányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefügg  telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000     

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 8 000     

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK     
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.    
20101 Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkez  településen a HVB) 3 

választott tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 

20102 Egy szavazókörrel rendelkez  település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 20 000 

20103 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkez k szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság 3 választott tagjának többletdíja OEVK-nként, 
OEVK székhely településre. 
Legkés bb a szavazást követ  6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkez k szavazatainak megszámlálásával kapcsolatos feladatokat (Ve. 292. §). 

3 5 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzend  adminisztratív 
feladatok. 

1 20 000  

20204 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkez k szavazatainak megszámlálására kijelölt 
szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  többletdíja  
OEVK-nként, OEVK székhely településre.  
Legkés bb a szavazást követ  6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkez k szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB melletti adminisztratív 
feladatokat. 

1 5 000 
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203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda alábbi 
számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település lakosságszámához, összevont 
hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

20301             -   10 000 lakosig 4 30 000 
20302 10 001  -   50 000 lakosig 7 30 000 
20303 50 001  -  250 000 lakosig 11 30 000 

204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.    
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 

Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 f vel 
növekszik. 

1 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
301 Munkaadókat terhel  fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.    
30101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

településnél, hatályos jogszabályok szerint. 
   

30102 Választásnapi ellátás után fizetend  munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.    

 
ORSZÁGGY LÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
111 OEVI folyamatos m ködésével összefügg  kiadások    
11101 A választási eljárással összefügg  dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 

Az OEVI költségei a HVI-kel történ  kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyz könyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellen rzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, kapcsolattartás 
pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 100 000 

112 OEVB m ködtetésével kapcsolatos dologi kiadások    
11201 OEVB m ködtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére. 

Jelölt nyilvántartásba-vétel, ajánlóívek biztosítása, kifogások elbírálása, eredmény 
megállapítása, stb. kapcsán tartott ülések lebonyolításával összefügg  költségek. 
Hangosítás, jegyz könyv, telefon, fax és postaköltség. 

1 100 000 

113 Szavazással, eredmény-megállapítással összefügg  költségek    
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-nként. 

Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történ  kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

11302 Átjelentkezéssel, KÜVI szavazással, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI 
részére OEVK-nként. 
Külképviseleti szavazatok és átjelentkez k szavazatai megszámlálására kijelölt 
szavazókörök urnáinak rzése, az átjelentkez k szavazatainak továbbítása és fogadása, 
a KÜVI szavazatok fogadása és a levélszavazatok továbbítása. 

1 60 000 

11303 Szavazatszámlálással összefügg  kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak napközbeni ellátása. 

1 4 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
211 OEVB választott tagjának tiszteletdíja    
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 

A választási bizottság feladatait a kit zést l az eredmény megállapításáig a Ve. 
tartalmazza. 

3 40 000 

212 OEVI tagjának személyi normatívája.    
21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja tekintetében 

vehet  figyelembe. 
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kit zését l a választási 
eredmény joger re emelkedéséig tart.  

10 40 000 

21202 Ha az OEVI több OEVB mellett m ködik, úgy az OEVI-nek a normatíva tekintetében 
figyelembe vehet  tagjainak száma minden további OEVB után 5 f vel növekszik. 

5 40 000 
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3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

311 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

   

31101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

   

31102 Választásnapi ellátás után fizetend  munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint    

 
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK    

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

221 A külképviseleteken feladatot teljesít k személyi kiadásai.    
22101 A külképviseleti választási iroda vezet jének díja külképviseletenként. 1 30 000 

222 A külképviseleti és a határon túli szavazás el készítésével összefügg en jelentkez  
személyi kiadások KÜM-ben. 

   

22203 Munkaszerz dések, megbízási szerz dések a külpolitikáért felel s miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó * 5 f ). 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
321 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint. 
   

32101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felel s miniszter által kijelölt szervnél. 

   

32102 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

   

 
MEGYEI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
131 TVI választások el készítésével és folyamatos m ködésével összefügg  kiadások    
13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 

Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi használat, 
biztonsági rizet, értekezletek tartása HVI vezet k részére, technikai feltételek 
biztosítása. 

1 200 000 

13102 A TVI oktatással összefügg  kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezet k részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 20 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer m ködtetése. 

1 150 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése    
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 6 hónap 

figyelembevételével.  
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásb vítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

6 250 000 

133 Szavazással, eredmény-megállapítással összefügg  költségek    
13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 

A szavazásnapi ügyelet m ködési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 150 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
231 Helyi választási iroda vezet inek díja lakosságszám függvényében (Közös 

önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, m ködtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellen rzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyz könyvek ellen rzése. 

   

23101 -            10 000 lakosig HVI vezet i díj 1 50 000 
23102 10 001 -    50 000 lakosig HVI vezet i díj 1 75 000 

23103 50 001 -    250 000 lakosig HVI vezet i díj 1 100 000 

232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja     
23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja kapcsolt településenként. 

A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellen rzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 4 000 
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233 OEVI vezet  további díja OEVK székhely településen     

23301 OEVI vezet  további díja OEVK-nként. 1 20 000 

234 TVI tagok és vezet k díja    

23401 TVI vezet  díja. 1 400 000 

23402 TVI vezet  helyettesének díja. 1 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

331 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél. 

   

33101 
Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet  díja utáni fizetési kötelezettség nélkül. 

   

33102 
Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet i díj után. 

   

 
KÖZPONTI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
151 A választások el készítésével kapcsolatos költségek    

15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.    
1510302 Értesít kkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megel z  58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesít k megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történ  postázás költségeit), az átjelentkez k, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történ  kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 Szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések többletköltsége településenként, 
OEVI és kijelölt települések részére. 
A szavazást megel z  15. naptól legkés bb a szavazást megel z  2. napig, minden 
munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) bekezdés]. 

1 5 000 

15112 Közös önkormányzati hivatalok szavazási levélcsomag átvételre kijelölt csatolt 
települései többletköltsége településenként. 
Kijelölt települések ügyeleti költsége, esetleges terembérleti díja, villamos energia, 
f tés, takarítás költségei (a szavazást megel z  15. naptól legkés bb a szavazást 
megel z  2. napig, minden munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) b) bekezdés]. 

1 10 000     

15113 Ajánlással, ajánlásellen rzéssel összefügg  kiadások a feladatot ténylegesen ellátó 
OEVI részére, OEVK-nként, utólagos igénylés alapján. 
Ajánlóívek el állítása jelöltenként, ajánlásellen rzés, adatrögzítés, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. 

1 80 000 

15114 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15115 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés a) pont esetében ajánlóívek nyomtatása (laponként). 1 15 

15116 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 
kér k jegyzékének kinyomtatása (laponként). 

1 15 

155 NVI választásnapi m ködésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei.    

15503 
Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 
igényléssel. 

1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    

25301 
Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 
legfeljebb 2 f , továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 
A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)–(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint.  
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25303 
A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyz könyvvezet i díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden további 500 
átjelentkez  választópolgár után 1 f vel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

25401 25 001  -  50 000 lakosig  3 30 000 

25402 50 001  -  250 000 lakosig  4 30 000 

255 Kapacitás-kiegészítés OEVI részére     

25501 
Kapacitás-kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására legfeljebb 5 f , a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy f  
kapacitás egy havi díja. 

1 40 000 

256 TVI tagok díja    
25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 

tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint.  
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kit zését l 
a választási eredmény joger re emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, szervezési, 
logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 80 000 

257 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    
25701 Kapacitás- kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 f , a választás 

legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy f  
kapacitás egy havi díja.  

1 80 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   

25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 
külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 25 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
351 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál 
   

35101 Helyi feladatokkal összefügg  átadott járulék    

35102 OEVI feladatokkal összefügg  átadott járulék    

35103 Területi feladatokkal összefügg  átadott járulék    

35104 Külképviseleti feladatokkal összefügg  átadott járulék    
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2. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

 

Tételek és normatívák az Európai Parlament tagjainak választásán 

Jogcím 

Egység 
Normatíva 
(Ft/egység) 

Kód Név 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
101 Kiadások a szavazás napját megel z en    
10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kér k jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1 

10103 Választással összefügg  egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készül  nyomtatványok el állítása, papír költsége: eskütételi jegyz könyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó 
levelei, szavazóurnák átadás-átvételi jegyz könyvek, visszautasítottak jegyzéke. 
SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyz könyvek biztosítása megbízott 
SZSZB tagok részére. 

1 12 000 

102 Kiadások a szavazás napján    
10201 A szavazókör kialakításával, m ködtetésével kapcsolatos költségek, 

szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerül  költségei. 

1 4 000 

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi m ködésével összefügg  telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000 

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótel irányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefügg  telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000 

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 8 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja   

20101 Szavazatszámláló bizottságok ( egy szavazókörös településen a HVB ) 3 választott 
tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 20 000 

20102 Egy szavazókörrel rendelkez  település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 
díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 20 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzend  adminisztratív 
feladatok. 

1 20 000 

203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda 
alábbi számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település lakosságszámához, 
összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

  

20301             -   10 000 lakosig  4 30 000 
20302 10 001  -  50 000 lakosig  7 30 000 
20303 50 001  - 250 000 lakosig  11 30 000 
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204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében   

20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 
Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 f vel 
növekszik. 

1 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
301 Munkaadókat terhel  fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.   
30101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

településnél, hatályos jogszabályok szerint. 
  

30102 Választásnapi ellátás után fizetend  munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.   

 
ORSZÁGGY LÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK   

1. DOLOGI KIADÁSOK   
111 OEVI folyamatos m ködésével összefügg  kiadások   

11101 A választási eljárással összefügg  dologi kiadások OEVI-nként. 
Az OEVI költségei a HVI-kel történ  kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyz könyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellen rzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, 
kapcsolattartás pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 30 000 

113 Szavazással, eredmény megállapítással összefügg  költségek.   

11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI-nként. 
Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történ  kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
212 OEVI tagjának személyi normatívája.   
21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 5 tagja tekintetében 

vehet  figyelembe. 
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kit zését l a a választási 
eredmény joger re emelkedéséig tart. 

5 30 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
311 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 
  

31101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

  

 
KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK   

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
221 A külképviseleteken feladatot teljesít k személyi kiadásai   

22101 A külképviseleti választási iroda vezet jének díja. 1 30 000 
222 A külképviseleti és a határon túli szavazás el készítésével összefügg en jelentkez  

személyi kiadások KÜM-ben. 
  

22203 Munkaszerz dések, megbízási szerz dések a külpolitikáért felel s miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó * 5 f ) 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
321 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint. 
  

32101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felel s miniszter által kijelölt szervnél. 

  

32102 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

  

 
MEGYEI KIADÁSOK   

1. DOLOGI KIADÁSOK   
131 TVI választások el készítésével és folyamatos m ködésével összefügg  kiadások.   
13101 TVI dologi kiadásai megyénként. 

Kapcsolattartás a választási irodákkal, telefon, fax, gépkocsi-használat, biztonsági 
rizet, értekezletek tartása HVI vezet k részére, technikai feltételek biztosítása. 

1 600 000 
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13102 A TVI oktatással összefügg  kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezet k részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 10 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer m ködtetése. 

1 150 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése.   
13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 2 hónap 

figyelembevételével. 
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásb vítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

2 100 000 

133 Szavazással, eredmény-megállapítással összefügg  költségek   

13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 
A szavazásnapi ügyelet m ködési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 100 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
231 Helyi választási iroda vezet inek díja lakosságszám függvényében (Közös 

önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, m ködtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellen rzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyz könyvek ellen rzése. 

  

23101           -    10 000 lakosig HVI vezet i díj 1 50 000 
23102 10 001 -    50 000 lakosig HVI vezet i díj 1 75 000 
23103 50 001 -   250 000 lakosig HVI vezet i díj 1 100 000 
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja.   

23201 Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja kapcsolt településenként. 
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellen rzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 4 000 

233 OEVI vezet  további díja OEVK székhely településen.   
23301 OEVI vezet  további  díja  1 20 000 

234 TVI tagok és vezet k díja   
23401 TVI vezet  vezet  díja. 1 400 000 
23402 TVI vezet  helyettesének díja. 1 200 000 
3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
331 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabály szerint megyénél. 
  

33101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet  díja utáni fizetési kötelezettség 
nélkül. 

  

33102 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet i díj után. 

  

 
KÖZPONTI KIADÁSOK   

1. DOLOGI KIADÁSOK   
151 A választások el készítésével kapcsolatos költségek   
15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.   
1510302 Értesít kkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megel z  58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesít k megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történ  postázás költségeit), az átjelentkez k, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történ  kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15112 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 
kér k jegyzékének kinyomtatása (laponként). 

1 15 
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155 NVI választásnapi m ködésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei   

15503 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 
igényléssel. 

1 10 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK   
253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján.   
25301 Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 

legfeljebb 2 f , továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 20 000 

25302 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)–(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint. 

  

25303 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyz könyvvezet i díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden további 1000 
átjelentkez  választópolgár után 1 f vel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

  

25401 25 001  -   50 000 lakosig  3 30 000 
25402 50 001  - 250 000 lakosig  4 30 000 
255 Kapacitás kiegészítés OEVI részére    

25501 Kapacitás kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 f , a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
f  kapacitás egy havi díja. 

1 30 000 

256 TVI tagok díja   
25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 

tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. 
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kit zését l 
a választási  eredmény joger re emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, szervezési, 
logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 80 000 

257 Kapacitás kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    

25701 Kapacitás kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 f , a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
f  kapacitás egy havi díja. 

1 80 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   

25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 
külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 25 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG   
351 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál. 
  

35101 Helyi feladatokkal összefügg  átadott járulék   

35102 OEVI feladatokkal összefügg  átadott járulék   
35103 Területi feladatokkal összefügg  átadott járulék   
35104 Külképviseleti feladatokkal összefügg  átadott járulék    
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3. melléklet a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

 

Tételek és normatívák az országgy lési képvisel k és az Európai Parlament tagjainak azonos napon 

megtartott választásán 

Jogcím 

Egység 
Normatíva 
(Ft/egység) 

Kód Név 

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
101 Kiadások a szavazás napját megel z en    

10101 Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. 
Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök 
helye, címe, választás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása. 

1 3 000 

10102 Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. 
Névjegyzék, mozgóurnát kér k jegyzéke elkészítése dologi kiadásai, 
választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft. 

1 1,5 

10103 Választással összefügg  egyéb dologi kiadások szavazókörönként. 
Helyben készül  nyomtatványok el állítása, papír költsége: eskütételi jegyz könyvek, 
napközbeni jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízó 
levelei, szavazó urnák átadás-átvételi jegyz könyvek, visszautasítottak jegyzéke. 
SZSZB eskütételének szervezése. Szavazóköri jegyz könyvek biztosítása megbízott 
SZSZB tagok részére. 

1 12 600 

102 Kiadások a szavazás napján    
10201 A szavazókör kialakításával, m ködtetésével kapcsolatos költségek, 

szavazókörönként. 
Szavazókör telefon, fax kapcsán felmerül  költségei. 

1 4 000 

10202 A helyi választási irodák kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati 
hivatali székhelyeken. 
A hivatal szavazásnapi m ködésével összefügg  telefon, fax, gépkocsi használat 
kiadásai. 

1 20 000 

10203 Közös hivatalok csatolt települései utáni pótel irányzat kapcsolódó településenként. 
A hivatal és a csatolt települések szavazásnapi kapcsolattartással összefügg  telefon, 
fax, villamos energia, gépkocsi használat, takarítás, portaszolgálat kiadásai. 

1 4 000 

10204 Választásnapi ellátás költsége szavazókörönként. 
Szavazatszámláló bizottságok választott és megbízott tagjainak napközbeni ellátása, 
kávé, ásványvíz, pogácsa, szendvics, stb. 

1 9 600 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
201 A szavazatszámláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja.    
20101 Szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörrel rendelkez  településen a HVB) 3 

választott tagjának díja szavazókörökben. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

3 30 000     

20102 Egy szavazókörrel rendelkez  település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 
díja. 
A szavazás napján 05 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a 
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés. 

2 30 000 

20103 A külképviseleti szavazatoknak és az átjelentkez k szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság 3 választott tagjának többlet díja OEVK székhely 
településen. 
Legkés bb a szavazást követ  6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkez k szavazatainak megszámlálásával kapcsolatos feladatokat (Ve. 292. §). 

3 5 000 

202 A szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  díja. 
Szavazás napján 05 órától 24 óráig és a szavazatszámlálásra kijelölt szavazókörökben 
az SZSZB mellett elvégzend  adminisztratív feladatok. 

1 30 000  
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20204 A külképviseleti szavazatok és az átjelentkez k szavazatainak megszámlálására 
kijelölt szavazatszámláló bizottság mellett m köd  jegyz könyvvezet  többlet díja 
OEVK székhely településen. 
Legkés bb a szavazást követ  6. napon elvégzi a külképviseleti szavazatok és 
átjelentkez k szavazatainak megszámlálására kijelölt SZSZB melletti adminisztratív 
feladatokat. 

1 5 000 

203 A helyi választási iroda tagjának személyi normatívája. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E normatíva a helyi választási iroda 
alábbi számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település lakosságszámához, 
összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

20301             -    10 000 lakosig  4 45 000 

20302 10 001  -    50 000 lakosig  7 45 000 
20303 50 001  -  250 000 lakosig  11 45 000 
204 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében.    
20401 HVI tag személyi normatívája közös önkormányzati hivatalok esetében. 

Közös önkormányzati hivatalok esetében a helyi választási irodának a normatíva 
tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden kapcsolt település után 1 
f vel növekszik. 

1 45 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
301 Munkaadókat terhel  fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint.    

30101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
településnél, hatályos jogszabályok szerint. 

   

30102 Választásnapi ellátás után fizetend  munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint    

 
ORSZÁGGY LÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI KIADÁSOK    
1. DOLOGI KIADÁSOK    
111 OEVI folyamatos m ködésével összefügg  kiadások.    
11101 A választási eljárással összefügg  dologi kiadások OEVK-nként, OEVI részére. 

Az OEVI költségei a HVI-kel történ  kapcsolattartás, telefon, fax, sokszorosítás, 
gépkocsi használat, központi nyomtatványok (jegyz könyvek, szavazástechnikai 
eszközök) ellen rzése, továbbítása településeknek. Tájékoztatók tartása, 
kapcsolattartás pártokkal, médiával. Jogorvoslatok továbbítása NVB részére. 

1 120 000 

112 OEVB m ködtetésével kapcsolatos dologi kiadások.    
11201 OEVB m ködtetésével kapcsolatos dologi kiadások OEVB-nként, OEVI részére 

Jelölt nyilvántartásba-vétel, ajánló ívek biztosítása, kifogások elbírálása, eredmény 
megállapítása, stb. kapcsán tartott ülések lebonyolításával összefügg  költségek. 
Hangosítás, jegyz könyv, telefon, fax és postaköltség. 

1 100 000 

113 Szavazással, eredmény megállapítással összefügg  költségek    
11301 Szavazásnapi egyéb kiadások OEVI székhely településen, OEVK-ként. 

Szavazásnapi kiadások a választási irodák részére. A HVI-kel történ  kapcsolattartás, 
telefon, fax, gépkocsi használat költségei. 

1 30 000 

11302 Átjelentkezéssel, KÜVI szavazással, levélszavazással kapcsolatos költségek OEVI 
részére OEVK-nként. 
Külképviseleti szavazatok és átjelentkez k szavazatai megszámlálására kijelölt 
szavazókörök urnáinak rzése, az átjelentkez k szavazatainak továbbítása és 
fogadása, a KÜVI szavazatok fogadása és a levélszavazatok továbbítása. 

1 60 000 

11303 Szavazatszámlálással összefügg  kiadások, a külképviseleteken leadott szavazatok, az 
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására 
kijelölt szavazókörökben, OEVK-nként, OEVK székhely településre. 
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak napközbeni ellátása, kávé, ásványvíz, 
pogácsa, szendvics, stb. 

1 4 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    
211 OEVB választott tagjának tiszteletdíja.    
21101 OEVB választott tagjának tiszteletdíja. 

A választási bizottság feladatait a kit zést l az eredmény megállapításáig a Ve. 
tartalmazza. 

3 40 000 
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212 OEVI tagjának személyi normatívája.    

21201 OEVI tagjának személyi normatívája. E normatíva az OEVI 10 tagja tekintetében 
vehet  figyelembe  
Feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás kit zését l a választási 
eredmény joger re emelkedéséig tart. 

10 50 000 

21202 Amennyiben az OEVI több OEVB mellett m ködik, úgy az OEVI-nek a normatíva 
tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden további OEVB után 5 f vel 
növekszik. 

5 50 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
311 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 
   

31101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
OEVI-nél, hatályos jogszabály szerint. 

   

31102 Választásnapi ellátás után fizetend  munkáltatói teher hatályos jogszabály szerint.    

 KÜLKÉPVISELETI KIADÁSOK    
2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

221 A külképviseleteken feladatot teljesít k személyi kiadásai.    
22101 A külképviseleti választási iroda vezet jének díja külképviseletenként. 1 36 000 
222 A külképviseleti és a határon túli szavazás el készítésével összefügg en jelentkez  

személyi kiadások KÜM-ben. 
   

22203 Munkaszerz dések, megbízási szerz dések a külpolitikáért felel s miniszter által 
kijelölt szervnél kapacitás kiegészítésre (4 hó *  5 f ) 

20 200 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

321 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint. 

   

32101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint a külpolitikáért felel s miniszter által kijelölt szervnél. 

   

32102 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabályok szerint külképviseleteknél. 

   

 MEGYEI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
131 TVI választások el készítésével és folyamatos m ködésével összefügg  kiadások.    

13101 TVI dologi kiadásai OEVK-nként. 
Kapcsolattartás az OEVK székhely településekkel, telefon, fax, gépkocsi-használat, 
biztonsági rizet, értekezletek tartása HVI vezet k részére, technikai feltételek 
biztosítása. 

1 240 000 

13102 A TVI oktatással összefügg  kiadásai, HVI-nként. 
A TVI által a HVI vezet k részére személyes részvétellel szervezett oktatás költségei. 

1 24 000 

13103 Pénzügyi és logisztikai feladatok ellátása, megyénként. 
Települések pénzügyi és logisztikai feladatainak támogatása, az elszámoláshoz 
szükséges pénzügyi és logisztikai rendszer m ködtetése. 

1 180 000 

132 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítése    

13201 A TVI infrastrukturális feltételeihez kapacitás kiegészítés, megyénként 6 hónap 
figyelembevételével. 
A TVI infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében gépkocsi használat, 
irodahelyiség, nyomtatási kapacitásb vítés, szállítási kapacitás biztosítása, stb. 

6 275 000 

133 Szavazással, eredmény megállapítással összefügg  költségek    

13301 TVI szavazásnapi kiadásai megyénként. 
A szavazásnapi ügyelet m ködési feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás a 
településekkel (telefon, fax, papír), rendkívüli helyzetek kezelése. 

1 150 000 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

231 Helyi választási iroda vezet inek díja lakosságszám függvényében (Közös 
önkormányzati hivatal esetén a települések összlakosságszáma alapján.) 
Feladatai a választási iroda létrehozása, m ködtetése, választás szakmai felügyelete, 
választói névjegyzék tartalmának jogi ellen rzése. A választás lebonyolítása, 
szavazóköri jegyz könyvek ellen rzése. 

   

23101            -     10 000 lakosig HVI vezet i díj 1 75 000 
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23102 10 001 -     50 000 lakosig HVI vezet i díj 1 112 500 
23103 50 001 -   250 000 lakosig HVI vezet i díj 1 150 000 
232 Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja     

23201 
Közös önkormányzati hivatal HVI vezet jének plusz díja kapcsolt településenként. 
A kapcsolt települések választási feladatainak irányítása, ellen rzése. Az SZSZB-k 
munkájának támogatása. 

1 6 000 

233 OEVI vezet  plusz díja OEVK székhely településen.    
23301 OEVI vezet  plusz díja OEVB-nként. 1 30 000 
234 TVI tagok és vezet k díja.    
23401 TVI vezet  vezet  díja. 1 600 000 
23402 TVI vezet  helyettesének díja. 1 300 000 
3. MUNKAADÓT TERHEL  FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    

331 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél. 

   

33101 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet  díja utáni fizetési kötelezettség 
nélkül. 

   

33102 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 
hatályos jogszabály szerint megyénél TVI vezet i díj után. 

   

 KÖZPONTI KIADÁSOK    

1. DOLOGI KIADÁSOK    
151 A választások el készítésével kapcsolatos költségek    
15103 Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.    
1510302 Értesít kkel kapcsolatos feladatok, a választás napját megel z  58. nap után, HVI 

részére utólagos igénylés alapján, választópolgáronként. 
Értesít k megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei, 
választópolgáronként. A külképviseleteken szavazók (nem tartalmazza a külföldre 
történ  postázás költségeit), az átjelentkez k, stb. értesítése. 

1 130 

1510303 Külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatos értesítés elkészítése, megküldése 
külföldi címre történ  kézbesítés esetén, választópolgáronként (HVI részére utólagos 
igénylés alapján). 

1 300 

15111 Szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések többlet költsége településenként 
OEVI és kijelölt települések részére. 
A szavazást megel z  15. naptól legkés bb a szavazást megel z  2. napig, minden 
munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) bekezdés]. 

1 5 000 

15112 Közös önkormányzati hivatalok szavazási levélcsomag átvételre kijelölt csatolt 
települései többlet költsége településenként. 
Kijelölt települések ügyeleti költsége, esetleges terembérleti díja, villamos energia, 
f tés, takarítás költségei (a szavazást megel z  15. naptól legkés bb a szavazást 
megel z  2. napig, minden munkanapon 9 és 16 óra között [Ve. 277.§ (2) b) bekezdés]. 

1 10 000     

15113 Ajánlással, ajánlásellen rzéssel összefügg  kiadások a feladatot ténylegesen ellátó 
OEVI részére, OEVK-nként, utólagos igénylés alapján. 
Ajánlóívek el állítása jelöltenként, ajánlásellen rzés, adatrögzítés, papír és 
számítástechnikai segédanyagok biztosítása. 

1 80 000 

15114 A Vhr. 7/A. § (5) bekezdés a) pont esetében a választási informatikai rendszerekhez 
kapcsolódó helpdesk feladatok támogatása (kapcsolattartás településekkel, telefon, fax, 
költség, informatikai rendszerekkel kapcsolatos rendelkezésre állás) megyénként. 

1 250 000 

15115 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés a) pont esetében ajánlóívek nyomtatása (laponként). 1 15 

15116 A Vhr. 7/A. § (6) bekezdés e) pont esetében a szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát 
kér k jegyzékének kinyomtatása (laponként). 

1 15 

155 NVI választásnapi m ködésével kapcsolatos feltételek biztosításának költségei    

15503 Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos 
igényléssel. 

1 10 000 
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2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK    

253 A választási bizottsági tagok díjazása utólagos térítés alapján    
25301 A SZSZB szükség szerint bevont póttagjainak tiszteletdíja szavazókörönként 

legfeljebb 2 f , továbbá a Ve. 24. § (3) bekezdése szerinti számban utólagos 
igényléssel, a tényleges igénybevétel alapján. 

1 30 000 

25302 A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. § (1)-(2) bekezdés], utólagos 
igény szerint.  

  

25303 A Ve. 78. § szerint kijelölt szavazókörökben plusz jegyz könyvvezet i díj. 
A normatíva tekintetében figyelembe vehet  tagjainak száma minden további 500 
átjelentkez  választópolgár után 1 f vel növekszik. 

1 25 000 

254 A helyi választási iroda egy tagjának személyi normatívája, utólagos igényléssel, 
tényleges igénybevétel alapján. 
Az iroda feladatait a Ve. határozza meg, feladatuk a választás kit zését l a joger s 
jegyz könyvi eredmény megállapításáig tart. E többlet normatíva legfeljebb a helyi 
választási iroda alábbi számú tagjai tekintetében vehet  figyelembe (a település 
lakosságszámához, összevont hivatal esetén az összlakosságszámához viszonyítva): 

   

25401 25 001  -   50 000 lakosig  3 45 000 
25402 50 001  - 250 000 lakosig  4 45 000 
255 Kapacitás kiegészítés OEVI részére     

25501 Kapacitás kiegészítés az OEVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 f , a választás 
legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
f  kapacitás egy havi díja. 

1 50 000 

256 TVI tagok díja    

25601 A TVI tagjának személyi normatívája. E normatíva a TVI legfeljebb 10 tagja 
tekintetében, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. 
A választási iroda feladatait a Ve. határozza meg. Tevékenysége a választás 
kit zését l a választás eredményének joger re emelkedéséig tart. Jogi, igazgatási, 
szervezési, logisztikai, pénzügyi és informatikai feladatok elvégzésére. 

10 120 000 

257 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására    
25701 Kapacitás-kiegészítés a TVI feladatainak ellátására, legfeljebb 5 f , a választás 

legfeljebb 5 hónapjára, tényleges igénybevétel alapján, utólagos igénylés szerint. Egy 
f  kapacitás egy havi díja.  

1 300 000 

258 A KÜVI tagjának személyi normatívája   

25801 A külképviseleti választási irodák tagjainak díja tagonként. A tagok száma a 
külképviseletre jelentkezett választópolgárok száma alapján kerül az NVI elnöke által 
meghatározásra. A díj kifizetésére a tényleges igénybevétel alapján kerül sor. 

1 18 000 

3. MUNKAADÓT TERHEL FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG    
351 Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 

hatályos jogszabályok szerint, központnál. 
   

35101 Helyi feladatokkal összefügg  átadott járulék    

35102 OEVI feladatokkal összefügg  átadott járulék    
35103 Területi feladatokkal összefügg  átadott járulék    
35104 Külképviseleti feladatokkal összefügg  átadott járulék    
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelete
a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 

integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.  törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kormányablakok működésének személyi feltételei

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) járási (fővárosi kerületi) hivatalai 

(a  továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatán (a  továbbiakban: kormányablak) a  jogszabályok által 

meghatározott feladatok ellátásához igazodó létszámú, de legalább az  ügyfélfogadást végző munkahelyek 

számának megfelelő, a  Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének 

szabályairól szóló kormányrendelet szerint kiválasztott és képzett kormánytisztviselőt (a  továbbiakban: 

kormányablak ügyintéző) kell foglalkoztatni.

 (2) Amennyiben egy kormányablaknál az  (1)  bekezdésben előírt feltételek a  kormányablak személyi állományával 

bármely okból ideiglenesen nem biztosíthatóak, a járási hivatal vezetője köteles a szükséges létszám biztosításáról 

gondoskodni.

2. A kormányablakokhoz biztosított általános technikai feltételek

2. § (1) A  kormányablak feladatai ellátásához az  1.  melléklet szerinti eszközöket, illetve informatikai szolgáltatásokat kell 

biztosítani.

 (2) Az  1.  melléklet szerinti eszközökön kizárólag az  e-közigazgatásért felelős miniszter által meghatározott vagy 

jóváhagyott alkalmazások működtethetőek.

 (3) Az  1.  melléklet szerinti eszközökre kizárólag az  e-közigazgatásért felelős miniszter által jóváhagyott szolgáltató 

telepítheti a (2) bekezdés szerinti alkalmazásokat.

 (4) Az  1.  melléklet szerinti eszközöket rendeltetésszerűen és biztonságosan, a  rájuk vonatkozó használati utasítások 

szerint kell üzemeltetni.

3. Az okmánykiadással kapcsolatos nyilvántartási rendszerekhez való hozzáférés biztosítása

3. § (1) A  kormányablak ügyintéző számára a  kormányablakból elérhető okmánykiadással kapcsolatos nyilvántartási 

rendszerekhez történő hozzáférési jogosultságot a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 

Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) biztosítja.

 (2) A  kormányablak ügyintéző nevének, anyja nevének, születési helyének és idejének, valamint a  munkavégzés 

helyének (a  továbbiakban: természetes személyazonosító adatok) jogosultsági nyilvántartásba vétele érdekében 

a járási hivatal vezetője a kormányablak ügyintézői munkakör betöltésekor – a nyilvántartási rendszerekhez történő 

hozzáférés terjedelmének a megjelölésével – a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon értesíti a Hivatalt.

 (3) A (2) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni

a) az igénylő kormányablak megnevezését és címét,

b) a kormányablak ügyintéző természetes személyazonosító adatait,

c) a  kormányablak ügyintéző nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférésének az  igényelt terjedelmét 

nyilvántartási rendszerenként.

 (4) A  kormányablak ügyintéző e  jogviszonyának vagy munkakörének megszűnéséről, valamint nyilvántartási 

rendszerekhez történő hozzáférés terjedelmének a  megváltozásáról a  járási hivatal vezetője a  Hivatal által 

rendszeresített formanyomtatványon haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

 (5) A (4) bekezdés szerinti értesítésben meg kell jelölni

a) a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat,

b) a  kormányablak ügyintéző felhasználónevét és a  nyilvántartási rendszerekhez való hozzáférését biztosító 

kártya (a továbbiakban: SMART kártya) számát,

c) a kormányablak ügyintéző a nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférése visszavonása iránti igényt vagy 

a nyilvántartási rendszerekhez történő hozzáférés igényelt terjedelmét.
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 (6) A  kormányablak ügyintéző e  jogviszonyának vagy munkakörének megszűnéséről szóló értesítést a  járási hivatal 

vezetője a kormányablak ügyintézőtől bevont SMART kártyával együtt küldi meg a Hivatal részére.

4. § (1) A  Hivatal a  3.  § szerinti értesítés alapján 5 munkanapon belül gondoskodik a  hozzáférés igényelt terjedelemben 

történő biztosításáról vagy visszavonásáról és erről – új kormányablak ügyintéző esetén a  felhasználónév és 

a SMART kártya megküldésével – tájékoztatja a járási hivatal vezetőjét.

 (2) A járási hivatal vezetője nyilvántartást vezet azokról a kormányablak ügyintézőkről, akik hozzáféréssel rendelkeznek 

a  kormányablakból elérhető nyilvántartási rendszerekhez. Az  e  bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza 

a kormányablak ügyintéző:

a) természetes személyazonosító adatait,

b) felhasználói nevét,

c) a SMART kártya számát,

d) a felhasználói kártya átvételét igazoló aláírását,

e) hozzáférési jogosultságával érintett nyilvántartási rendszer megnevezését, a nyilvántartási rendszerhez való 

hozzáférési jogosultságot, a hozzáférési jogosultság kezdő időpontját és időtartamát, valamint a hozzáférési 

jogosultság módosításának, visszavonásának tényét és időpontját.

 (3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a hozzáférési jogosultság megszűnésétől számított 5 évig kell kezelni.

5. § (1) A kormányablak ügyintéző a SMART kártyát – a kirendelés és az átirányítás eseteit kivéve – a járási hivatalból nem 

viheti ki, azt a munkaidőn kívül biztonságos, jól elzárható és illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen helyen 

kell tárolnia. A kirendelés és átirányítás érdekében történő kártyamozgásokat megfelelően dokumentálni szükséges, 

illetve ezen esetekben a biztonságos tárolásról ugyancsak gondoskodni szükséges.

 (2) A  kormányablak ügyintéző a  SMART kártya használatát más személynek nem engedheti át, a  kártya és 

a  nyilvántartási rendszerek használatát biztosító adatokat más személynek nem hozhatja tudomására. Ez  alól 

kivételt képeznek a  kormányablak technikai eszközein és az  általa használt hálózaton keresztül a  választásokkal 

összefüggésben végzett adatkezelési feladatok. Ezek ellátása érdekében az  erre – a  járási hivatal vezetője által  – 

kijelölt személyek jogosultak a  fenti azonosítók megismerésére. Utóbbi esetben a  kártyahasználat ideiglenes 

átadását jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és a  választási feladatok befejeztével a  korábbi azonosítókat lehetőség 

szerint rögtön meg kell változtatni.

 (3) A  kormányablak ügyintéző a  kártya elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, illetéktelen birtokába 

kerülését haladéktalanul köteles bejelenteni a járási hivatal vezetőjének.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a járási hivatal vezetője haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzés 

napját követő munkanapon a  Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon köteles tájékoztatni a  Hivatalt 

a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében.

 (5) A Hivatal a SMART kártya pótlását 5 munkanapon belül biztosítja.

 (6) A kormányablak ügyintéző a kártyát a hozzáférési jogosultsága megszűnésekor, az utolsó kormányablak ügyintézői 

munkakörben töltött munkanapján, valamint új kártya kibocsátása esetén köteles leadni a járási hivatal vezetőjének, 

aki az átvételt írásban igazolja, és a 3. § (6) bekezdése szerint jár el.

4. Az okmánykiadáshoz biztosított további technikai feltételek

6. § (1) A kormányablak okmánykiadási feladatai ellátásához a 2. melléklet szerinti eszközöket kell biztosítani.

 (2) A  2.  melléklet szerinti eszközökön kizárólag a  külön jogszabályban kijelölt, kijelölés hiányában a  Hivatal, vagy 

általa jóváhagyott szolgáltató által telepített, a  Hivatal által meghatározott vagy jóváhagyott alkalmazások 

működtethetőek.

 (3) A  2.  melléklet szerinti eszközöket rendeltetésszerűen és biztonságosan, a  rájuk vonatkozó használati utasítások 

szerint kell üzemeltetni.

 (4) A  Hivatal a  2.  melléklet szerinti eszközök üzemeltetésére vonatkozóan szakmai elvárásokat fogalmaz meg 

az eszközök mindenkori üzemeltetőjének.

7. § (1) A  járási hivatal vezetője köteles biztosítani a  Hivatal által rendelkezésére bocsátott biankó okmányok, tartozékok, 

rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, illetve szigorú elszámolási rend szerinti 

nyilvántartását.
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 (2) A  biankó okmányok, tartozékok, rendszámok és kellékek központi ellátásának rendjét és az  elszámolás szabályait 

e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

8. § (1) A  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően nyújtott szolgáltatásokról 

szóló kormányrendelet szerinti elektronikus >zetési és elszámolási rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott, 

okmánykiadási feladatot ellátó kormányablakban a  Hivatal a  kártyatranzakció helyén a  készpénz nélküli forgalom 

lebonyolításának eszközéül szolgáló pénztárba épített vagy különálló elektronikus berendezést (a  továbbiakban: 

POS terminál) biztosít.

 (2) A  POS terminál okmánykiadáshoz kapcsolódó használatának szabályait a  Hivatal által jóváhagyott külön 

szabályzatban kell rögzíteni.

5. Az okmánykiadó és egyéb célú munkahelyek közötti átalakítás szabályai

9. § (1) Az általános munkahely okmánykiadásra felkészített munkahellyé történő átalakításánál a munkaállomásról minden 

adatot törölni kell, és arra csak az okmánykiadással összefüggő programok helyezhetők el.

 (2) A gépet csak az átalakítás után szabad az okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba áthelyezni.

 (3) A  géphez – amennyiben ezek tárolása elkülönítetten történt – okmánykiadással összefüggő perifériákat 

csatlakoztatni kell.

10. § (1) Az okmánykiadásra felkészített munkahely általános munkahellyé történő átalakításánál minden adatot törölni kell 

a munkaállomásról, és arra az általános szolgáltatáshoz kapcsolódó programok helyezendők el.

 (2) A  munkaállomást a  törlések elvégzését követően szabad csak az  általános kormányhivatali virtuális hálózatba 

áthelyezni.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) A  kormányablaknak a  rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelést a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott 

kivételekkel legkésőbb 2014. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

 (2) A kormányablaknak legkésőbb 2014. december 31-re kell teljesítenie az alábbi követelményeknek való megfelelést:

a) 1. melléklet 1. f ) pontban előírtak

b) 1. melléklet 5. b) pontban előírtak

c) 1. melléklet 6. b) pontban előírtak

d) 1. melléklet 6. c) pontban előírtak

e) 1. melléklet 6. g) pontban előírtak

 (3) A kormányablaknak legkésőbb 2015. december 31-re kell teljesítenie az alábbi követelményeknek való megfelelést:

a) 1. melléklet 6. g) pontban előírtak

b) 1. melléklet 7. c) pontban előírtak

12. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89167

1. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

A kormányablakok általános működéséhez biztosított eszközök

 1. Munkahelyenként ügyfélfogadási munkahelyen:

a) 1 darab asztali PC (min. dual core processor, CINT2006 Rates baseline min. 60 pont, CFP2006 Rates baseline 

min. 70 pont, minimum 4 GB memória, minimum 250 GB HDD vagy ezzel egyenértékű háttértár, DVD olvasó),

b) MS Windows XP vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer,

c) 1 darab nagyméretű LCD monitor (minimum 26”),

d) 1 darab legalább 9.5”-os táblaszámítógép (több pro>lt kezelni képes szabad felhasználású operációs rendszer 

– min. Android v4.2, gyárilag beépített NFC chip – támogassa az NFC read/write módot, lopás elleni rögzítés),

e) IVÜSZ szolgáltatáshoz web-kamera és headset.

 2. Munkahelyenként háttérfeldolgozó munkahelyen (ha van ilyen):

a) 1 darab asztali PC (min. dual core processor, CINT2006 Rates baseline min. 60 pont, CFP2006 Rates baseline 

min. 70 pont, minimum 4 GB memória, minimum 250 GB HDD vagy ezzel egyenértékű háttértár, DVD olvasó),

b) MS Windows XP vagy későbbi verzió, vagy LINUX operációs rendszer.

 3. Munkahely páronként:

a) legalább minden két munkahelyhez scannelést biztosító multifunkciós nyomtató (másolás, adf, duplex 

nyomtatás, hálózati nyomtatás, maximális méretek, szélesség x mélység: 50 cm x 50 cm, MS Windows és 

LINUX operációs rendszer támogatás).

 4. A kormányablak irodára:

a) NTG hálózati elérés,

b) helyi LAN hálózat (UTP/FTP ETHERNET) minimum CAT5e minőségi fokozat,

c) min. 10/100/ Mb/sec PoE vagy PoE+ lehetőséggel ellátott switch,

d) a switch portok külön-külön VPN-be szervezhetők és menedzselhetőek legyenek,

e) NTG hálózaton belüli zárt, IP telefon rendszer és készülékek,

f ) védett WIFI hálózat legalább az  ügyfélfogadást végző munkahelyeket lefedve (beleértve a  potenciálisan 

ügyfélfogadásra bevont helyeket is),

g) legalább 1 darab A3 formátumot előállítani képes nagy teljesítményű színes hálózati multifunkciós nyomtató, 

MS Windows és LINUX operációs rendszer támogatással,

h) ügyfélhívó rendszer (a legalább 5 kiszolgáló munkahellyel rendelkező kormányablak esetében).

 5. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba kötött gépek 

kivételével minden munkaállomáson és táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:

a) internet elérés kereső szolgáltatás használatához,

b) egységes kormányhivatali iratkezelő, illetve munkafolyamat kezelőrendszer elérése,

c) tudástár,

d) ügyfélhívó,

e) központi időpontfoglaló.

 6. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését az  okmánykiadással összefüggő virtuális hálózatba kötött gépek 

kivételével minden munkaállomáson elérhetővé kell tenni:

a) internet elérés egyes szakrendszeri funkciók eléréséhez és kereső szolgáltatás használatához,

b) kormányhivatali egységes levelező rendszer,

c) kormányhivatali csoportmunka támogató rendszer,

d) kormányhivatali intranet (ha van),

e) irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő),

f ) ügyintézői felület,

g) interaktív virtuális ügyfélszolgálat (IVÜSZ) szolgáltatás.

 7. Informatikai szolgáltatások, amelyek elérését a munkaállomáshoz tartozó táblaszámítógépen elérhetővé kell tenni:

a) irat megtekintési, AVDH irathitelesítési és ügyfélkapus feltöltési szolgáltatás elérése (csak ügyintézői 

munkaállomás felől kezdeményezhető módon),

b) ügyfél-elégedettség mérés,

c) elektronikus >zetés.
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2. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

Az okmánykiadáshoz biztosított speciális eszközök

 1. Photoshop munkahelyre (az általános munkahelyre biztosított hálózati lehetőségeken felül):

a) számítógép: minimum Intel Core i5 vagy ezzel egyenértékű, 4 Gb RAM; 250 GB HDD,

b) minimum 19” (TFT, LED) ügyintézői monitor,

c) minimum 19” (TFT, LED) ügyfél monitor,

d) A4-es lapszkenner,

e) digitális képfelvételező eszköz (minimum pixelszám: 795x596; színmélység: RGB 24 Bit),

f ) ujjnyomat-szkenner,

g) okmányolvasó (biometrikus útlevélhez),

h) A4-es lézernyomtató,

i) HW alapú autentikációhoz kártyaolvasó.

 2. Okmánykiadó munkahelyre (az általános munkahelyre biztosított eszközökön – beleértve hálózati eléréshez 

szükséges eszközöket – felül):

a) laminálógép,

b) bárkódolvasó,

c) biztonsági nyomtatók (biztonsági elemekkel ellátott tintasugaras és lézernyomtatók, biztonsági festékkel 

töltött tintapatronok és biztonsági adalékot tartalmazó nyomtatóegységek),

d) 1 darab POS terminál + PIN pad,

e) HW alapú autentikációhoz kártyaolvasó.

 3. Okmánykiadó munkahelyekről elérhetően:

a) asztali UV lámpa,

b) papírvágó (asztali).

 4. A kormányablak irodára:

a) páncélszekrény (biankó okmányok, egyéb biztonságos tárolást igénylő tárgyak részére).

3. melléklet a 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelethez

A biankó okmányok, tartozékok, rendszámok és kellékek központi ellátásának rendje és az elszámolás 

szabályai

 1. Megrendelés

A járási hivatal vezetője által az  okmányok és a  rendszámok kezelésére kijelölt kormányablak ügyintéző köteles 

>gyelemmel kísérni a  biankó okmányok, a  tartozékok, rendszámok és kellékek okmányirodai készletét, és köteles 

elkészíteni a szükséges megrendeléseket az erre szolgáló informatikai rendszerben.

A Hivatal

a) a helyi kiállítású biankó okmányokat és tartozékait az  általa megállapított ellátmány mértékéig havi 

rendszerességgel, illetve a kormányablak rendkívüli megrendelése alapján,

b) a rendszámokat a kormányablak havi rendszeres, illetve rendkívüli megrendelése alapján,

c) a kellékeket a kormányablak negyedéves rendszeres, illetve rendkívüli megrendelése alapján

biztosítja.

 2. Biankó okmányok bevételezése

2.1. A  Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmány küldeményt, iktatókönyvben történő (gyűjtőszámon) 

érkeztetés után a  küldeményhez mellékelt kísérőjegyzék, valamint a  központi okmánynyilvántartás alapján 

ellenőrizni kell:

a) típus,

b) tartomány (első és utolsó nyomtatvány azonosítójának ellenőrzése),

c) darabszám (a csomag leszámlálása és legalább szúrópróba szerinti ellenőrzése)

 alapján.
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2.2. Az  ellenőrzés alapján feltárt eltérésekről (hiány vagy többlet) jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, 

aminek első példányát haladéktalanul meg kell küldeni a  Hivatalnak, második példányát irattározni kell. 

Az eltérések rendezésére a Hivatal intézkedik.

 3. Biankó okmányok felhasználása

3.1. Ügyintézői vételezés

 A kormányablak ügyintéző munkakezdéskor a napi feladatokhoz szükséges mennyiségben biankó okmányt 

vételez. A vételezett biankó okmányokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza:

a) a kormányablak székhelyét,

b) a kormányablak ügyintéző nevét,

c) az okmány

ca) típusát,

cb) kezdő azonosítóját,

cc) utolsó azonosítóját,

cd) darabszámát,

d) a kiadás dátumát,

e) a kormányablak ügyintéző aláírását,

f ) a kiadó aláírását.

 Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a  bejegyzést rész-intervallumonként kell megtenni. 

A  vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az  ügyintézőnek, mind pedig a  biankóokmányok kezelésre 

kijelölt személynek alá kell írnia. Abban az  esetben, ha a  vételezett okmánykontingens a  nap folyamán 

kevésnek bizonyul, pótvételezést kell eszközölni a fentiekkel azonos módon.

3.2. Ügyintézői napi elszámolás

 A kormányablak ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó okmányokkal. Az  elszámolásról 

jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza

a) a kormányablak székhelyét,

b) a kormányablak ügyintéző nevét,

c) az okmány típusát,

d) a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok

da) kezdő azonosítóját,

db) utolsó azonosítóját,

dc) darabszámát,

e) a nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányok azonosítóját,

f ) a fel nem használt biankó okmányok

fa) kezdő azonosítóját,

fb) utolsó azonosítóját,

fc) darabszámát,

g) az elszámolás dátumát,

h) a kormányablak ügyintéző aláírását,

i) a visszavételező aláírását.

 4. Hibás, selejtes okmányok kezelése

4.1. Okmányok érvénytelenítése

 A hibás, selejtes okmányokat áthúzással, pecsételéssel vagy átlyukasztással érvényteleníteni kell.

4.2. A Hivatalhoz felterjesztendő okmányok kezelése

 Abban az  esetben, ha a  nyomtatvány a  gyártás során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, 

az esetleges okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve

a) a kormányablak székhelyét,

b) a kormányablak ügyintéző nevét,

c) a pontos időpontot,

d) az okmány típusát és azonosítóját.

 A nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányokról jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyhez mellékelni kell 

az  okmányokat (illetve az  azt helyettesítő borítékot) és azokat fajtánként és nyomdai hibás/gyártási hibás 

bontásban a  Hivatalhoz történő visszaküldésig tárolni kell. A  jegyzőkönyvnek a  borítékon is feltüntetett 

adatokat kell tartalmaznia. A  Hivatalhoz felterjesztendő okmányokat érvénytelenítés után, típusonként 



89170 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

elkülönítve, tételes kísérőjegyzékkel, a  számítógépes rendszeren történő átvezetést követően, az  Állami 

Futárszolgálat útján kell továbbítani.

 5. Okmányok tárolása

Az okmányokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tűzvédelmi szempontokból is megfelelő 

helyen kell tárolni.

A nemzetgazdasági miniszter 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a pénzügyi ágazati szabályozott szakmákról, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal 
összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó 
miniszteri rendeletek módosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói 

közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 228. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § c) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító 

engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás 

vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló  

26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása

1. §  Az adótanácsadói, az  adószakértői és az  okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek 

kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban 

szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a  továbbiakban: Anyr.) 2.  § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, az adópolitikáért felelős miniszter 

(a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) a kérelmező részére az engedélyt, valamint adótanácsadók 

esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértők esetében a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértők 

esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és a kérelmezőt az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 175/E.  § (1)  bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles 

adószakértői nyilvántartásba felveszi.”

2. §  Az Anyr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az  engedélykiadás Art. 175/B.  § (1)  bekezdése szerinti büntetlen előéletre és a  foglalkozástól való eltiltás 

kizárására vonatkozó feltétele teljesülését igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a  kérelmező másik, a  2.  § 

(1)  bekezdése szerint kiadott engedély kiállításához már benyújtott vagy az  eljáró hatóság beszerzett hatósági 

erkölcsi bizonyítványt, és az az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.”

3. §  Az Anyr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  kérelmező az  Art. 175/E.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást 

az  adatváltozást követő 30 napon belül a  4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal köteles 

bejelenteni a  nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, mellékelve az  igazolvány másolatát, illetve ha 

az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, akkor magát az igazolványt is. A beküldött igazolványt 

a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. 

Amennyiben a  nyilvántartásba vételt végző szervezet az  adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának 

tényéről tudomást szerez, akkor a  nyilvántartásban szereplő személyt felszólítja az  adatváltozás bejelentésének 

pótlására, amelyre a  nyilvántartásban szereplő személynek a  felszólítás kézhezvételétől számított 8 nap áll 

rendelkezésére.”
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4. §  Az Anyr. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A 9. §-ban meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség 

arányos részén – a 10. § (2) és (3) bekezdése alapján – évenként 20 kreditpontot kell érteni.”

5. § (1) Az Anyr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a  (4)  bekezdés szerinti továbbképzésben 

való részvétellel – összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább 

három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen. A  10.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti ugyanazon 

továbbképzési program teljesítése – ide értve annak elektronikus változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.”

 (2) Az Anyr. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A továbbképzési programok szervezésére és lebonyolítására a nyilvántartásba vételt végző szervezet pályázati 

felhívása alapján pályázatot (kreditpont-minősítési kérelmet) nyújthatnak be az  adótanácsadói, az  adószakértői, 

illetve az okleveles adószakértői szakterületen (a továbbiakban: szakterület)

a) a  létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési oktatásszervezési 

tevékenységet folytató szervezetek, amelyek megfelelnek a (10a) bekezdésben foglalt feltételeknek,

b) a  honos joga alapján létrejött olyan szakmai egyesületek, amelyeket a  pályázat benyújtása évének első napja 

előtt legalább két évvel nyilvántartásba vettek, és a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői 

szakképesítés, vagy az adószakértői engedély,

c) jogszabály szerint létrejött szakmai köztestületek, amelyekben a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles 

adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői engedély.”

 (3) Az Anyr. 10. §-a a következő (10a)–(10e) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet akkor nyújthat be pályázatot, ha:

a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési vagy 

továbbképzési gyakorlattal,

b) rendelkezik a  tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az  adott 

továbbképzési évet megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási 

gyakorlattal és az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatói kapacitással,

c) rendelkezik a  továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az  oktatással 

kapcsolatos nyilvántartási rendszert is,

d) rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési rendszerrel, 

valamint

e) megfelel a (11a) és (11b) bekezdésben meghatározott követelménynek.

(10b) A  (10)  bekezdés szerinti pályázatot 3 példányban a  nyilvántartásba vételt végző szervezet egységes 

Kormányzati Portálon közzétett címére kell benyújtani.

(10c) A (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezetnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell:

a) a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységéről szóló írásbeli nyilatkozatot,

b) a  szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az  oktatók 

szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát (a  szaknak 

megfelelő szakmai és oktatási gyakorlatot feltüntetve), valamint az  oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 

a  kérelemben feltüntetett adataiknak – a  pályázati feltételek fennállásának ellenőrzése érdekében – a  szervezet 

és a  nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a  szervezetnél 

oktatást vállalnak,

c) a (10a) bekezdés e) pontjában foglaltakról szóló írásbeli nyilatkozatot.

(10d) A  (10)  bekezdés b)  pontja szerinti szakmai egyesületnek a  pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell 

az egyesület hatályos alapszabályának hitelesített másolatát.

(10e) A (10) bekezdés c) pontja szerinti szakmai köztestületnek a pályázat benyújtásakor kérelméhez csatolnia kell 

a köztestület hatályos létesítő okiratának hitelesített másolatát.”

 (4) Az Anyr. 10. §-a a következő (11a) és (11b) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) E rendelet alkalmazásában nem nyújthat be pályázatot az a (10) bekezdés a) pontja szerinti szervezet, amely 

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

a) nem az  Európai Unió, az  Európai Gazdasági Térség vagy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) tagállamban, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás 

elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
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b) az (1) bekezdés szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban megszerzett jövedelme 

az  EU-, EGT- tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a  jövedelemre 

ki>zetett végleges, adó-visszatérítések után ki>zetett adót >gyelembe véve), mint ahogy a  gazdasági szereplő 

az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna, vagy

c) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a  pénzmosás és a  terrorizmus >nanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa 

nem megismerhető.

(11b) E  rendelet alkalmazásában nem nyújthat be (10)  bekezdés szerinti pályázatot az  a  gazdasági szereplő, 

amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik 

olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében a  (11a)  bekezdésben 

meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a  több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal 

rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell 

a (11a) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.”

 (5) Az Anyr. 10. § (12) és (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(12) A  nyilvántartásba vételt végző szervezet a  (10)  bekezdés szerinti pályázati eljárással kapcsolatos 

döntés-előkészítési feladatok ellátása érdekében szakértői bizottságot hoz létre.

(13) A  (12)  bekezdés szerinti bizottság 7 tagból áll, amelyből 5 főt, köztük a  bizottság elnökét, a  nyilvántartásba 

vételt végző szervezet saját hatáskörben, 2 főt a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke ajánlása alapján 

megbízólevéllel bíz meg. A  bizottság ügyrendjét, amely tartalmazza a  (7)  bekezdésben meghatározott pályázati 

minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását, maga állapítja meg, azt a  nyilvántartásba vételt 

végző szervezet hagyja jóvá, és teszi közzé az egységes Kormányzati Portálon.”

6. §  Az Anyr. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A 10. § (10) bekezdése szerinti pályázatban foglalt továbbképzési program megvalósulhat elektronikus 

képzés formájában is.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek 

tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el a  képzésben résztvevőhöz, akinek a  képzésben való 

részvétele során kifejtett tevékenysége ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg.”

7. §  Az Anyr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti díjat a  Nemzetgazdasági Minisztérium 10032000-01460658-00000000 számú 

számlájára, az e célból rendszeresített >zetési számlára történő készpénzbe>zetési megbízással vagy >zetési számlák 

közötti átutalással kell meg>zetni.”

8. §  Az Anyr.

  1. 4.  § (1)  bekezdésében és 6.  §-ában a „pénzügyminiszternél” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt 

végző szervezetnél” szöveg,

  2. 4.  § (1)  bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett külön közleményében” szövegrész 

helyébe az „ , az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban” szöveg,

  3. 4. § (2) bekezdés b) pontjában, a 4. számú melléklet 5. pont a), b), c) és f ) alpontjában a „cm-es,” szövegrész 

helyébe a „cm méretű, jó minőségű (fotópapíron vagy elektronikus úton, „JPEG” formátumban) benyújtott,” 

szöveg,

  4. 6. §-ában a „közleményben” szövegrész helyébe a „tájékoztatóban” szöveg,

  5. 7.  § (2)  bekezdésében, 8.  § (5)  bekezdésében, 10.  § (9)  bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrészek 

helyébe a „nyilvántartásba vételt végző szervezet” szöveg,

  6. 7. § (2) bekezdésében, a 10. § (9) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium honlapján” szövegrész helyébe 

az „az egységes Kormányzati Portálon” szöveg,

  7. 8. § (1) bekezdés d) pontjában a „felhívásban” szövegrész helyébe a „hiánypótlási felhívásban” szöveg,

  8. 8. § (1) bekezdés g) pontjában a „cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság” szövegrész helyébe 

a „cselekvőképességet érintő gondnokság” szöveg,

  9. 8.  § (2) és (4)  bekezdésében a „pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt végző 

szervezetnek” szöveg,

10. 8. § (5) bekezdésében a „pénzügyminisztert” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba vételt végző szervezetet” 

szöveg,
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11. 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „(11) bekezdés” szövegrész helyébe a „(12) bekezdés” szöveg,

12. 10. § (4) bekezdés a) pontjában a „(8) bekezdés” szövegrész helyébe a „(9) bekezdés” szöveg,

13. 10.  § (4)  bekezdés c)  pontjában, (5)  bekezdés c)  pontjában, valamint (6)  bekezdés c)  pontjában az  „a 

pénzügyminiszter ágazatába” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért, az  államháztartásért, a  pénz-, tőke- 

és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a  számviteli szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe 

(korábban: pénzügyminiszter ágazatába)” szöveg,

14. 10. § (5) bekezdés a) pontjában a „(9) bekezdés” szövegrész helyébe a „(10) bekezdés” szöveg,

15.  10. § (14) bekezdésben a „(11) bekezdés szerinti bizottságoknak” szövegrész helyébe a „(12) bekezdés szerinti 

bizottságnak” szöveg,

16.  10.  § (14)  bekezdésben a  „(9)  bekezdés szerinti pályázat” szövegrész helyébe a  „(10)  bekezdés szerinti 

pályázat” szöveg,

17.  11. § (5) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium” szöveg,

18. 1–3. számú mellékletében a „Pénzügyminisztérium” szövegrészek helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” 

szöveg,

19. 1–3. számú mellékletében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszter” szöveg,

20. 4. számú melléklet 3.  pont b)  alpontjában az „az a), c) és f )  pontokban szereplő” szövegrész helyébe az   

„az adatlap 2. pont a) és g) pontjaiban szereplő, valamint az adatlap 3. pont c) pontjában a kérelmező által 

megjelölt” szöveg,

21. 4. számú melléklet 3.  pont b)  alpontjában az „az Art. 175.  § (19)  bekezdése” szövegrész helyébe az „az Art. 

175/E. § (3) bekezdése” szöveg,

22. 4. számú melléklet 3. pont c) alpontjában a „levelezési cím” szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az Anyr.

1. 15. § (4) és (5) bekezdése,

2. 5. számú melléklete.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok 

módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek 

akkreditációs eljárásáért %zetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj meg%zetésének részletes 

szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

10. §  A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a  nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, 

valamint a  nyilvántartásból való törlésért, továbbá a  továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért >zetendő 

igazgatási szolgáltatási díjról és a  díj meg>zetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet 

(a továbbiakban: Díjr.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A  hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak az  eljáró hatóság általi beszerzése esetén – a  (2)  bekezdéstől 

eltérően – az engedélyezési eljárás díja 10000 Ft.”

11. §  A Díjr.

1. 1. § a) pontjában a „módosítását, valamint” szövegrész helyébe a „módosítását (ideértve a nyilvántartásban 

szereplő szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint” szöveg,

2. 1. § b) pontjában a „lebonyolítására jelentkezik” szövegrész helyébe a „lebonyolítására irányuló akkreditációs 

eljárás lefolytatását kérelmezi” szöveg,

3. 1.  § c)  pontjában az  „aki a  számviteli törvény” szövegrész helyébe az  „aki a  számvitelről szóló 2000.  évi  

C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)” szöveg,

4. 2.  § (2)  bekezdésében az  „adatmódosítás díja” szövegrész helyébe az  „adatmódosítás (ideértve 

a nyilvántartásban szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja” szöveg

lép.

12. §  Hatályát veszti a Díjr. 4. § (4) bekezdésében a „ , a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat” szövegrész.
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3. A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 

28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet módosítása

13. § (1) A könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról szóló 28/2013. (VI. 29.) 

NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

 (2) A 10. §–12. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

 (3) A 13. § (2) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

15. §  A rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §  A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

 1. A Rendelet 3.  mellékletében foglalt 13. táblázat 13.17. sor 3. oszlopában az „a PSZÁF-nak” szövegrész helyébe az   

„az MNB-nek” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a Rendelet 3. mellékletében foglalt 4. táblázat 4. 01. sor 3. oszlopában a „PSZÁF,” szövegrész.

2. melléklet a 70/2013. (XII. 30.) NGM rendelethez

A Rendelet 3. mellékletében foglalt

 1. 1. táblázat 1. 04. sor 3. oszlopában a „Gt. 42. § (1)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (2) bekezdés” szöveg,

 2. 1. táblázat 1. 04. sor 3. oszlopában a „Gt. 42. § (3)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (1) bekezdés” szöveg,

 3. 1. táblázat 1. 04. sor 4. oszlopában a „GT. 42. § (1), (3)” szövegrész helyébe a „Ptk. 3:130. § (1) és (2) bekezdés” szöveg

lép
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A nemzetgazdasági miniszter 71/2013. (XII. 30.) NGM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti 
rendszere alapján �zetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes 

miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 

73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek 

rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A.  § A  gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az  1991. július 1. napja előtt bekövetkezett 

káreseményekkel kapcsolatban az  államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési 

járadékok, valamint a  forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2014. január 1-jétől 

kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a  2013. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti 

összeghez képest 2,4 százalékkal emelkednek.”

2. §  A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján <zetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 

12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A.  § Az  1.  §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a  költségpótló baleseti 

kártérítési járadékok 2014. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a  2013. 

december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez képest 2,4 százalékkal emelkednek.”

3. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi 
megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a  nemzetközi adóügyi 

megfelelés előmozdításáról és a  FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás (a  továbbiakban: 

Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Megállapodás és a  belső jog összhangjának megteremtéséhez 

szükséges, külön előterjesztésben jóváhagyásra kerülő törvénymódosítások a  Megállapodás kihirdetéséről szóló 

törvénytervezet részeként kerüljenek benyújtásra az Országgyűlés részére;

 5.  elfogadja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és – a  4.  pontban meghatározottak szerint – 

elrendeli a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak az  Országgyűléshez történő 

benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő 
kormányzati feladatok meghatározásáról

 1.  A Kormány felhívja

a) a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy felügyeleti jogkörében gondoskodjon arról, hogy 

a  kétévente közzétett „A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon” című kiadványban alkalmazott 

mutatókészlet fejlesztése, felülvizsgálata során a  Központi Statisztikai Hivatal vegye <gyelembe a  Nemzeti 

Fenntartható Fejlődés Keretstratégia (a továbbiakban: Keretstratégia) célkitűzéseit és működjön együtt más 

intézményekkel és kutatóműhelyekkel a  fenntartható fejlődést mérő mutatók megállapítása, kiszámítása és 

értékelése során,

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: folyamatos

b) a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az  érintett miniszterek bevonásával az  ország számára 

mindenkor rendelkezésre álló fejlesztési források felhasználásának tervezésekor, illetve a  jelenleg és 

a  későbbiekben rendelkezésre álló nemzetközi, uniós és hazai támogatási alapokból rendelkezésre álló 

fejlesztési források elosztásakor érvényesítse a Keretstratégia elveit és javaslatait, valamint az erre vonatkozó 
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európai uniós jogalkotási javaslatokra tekintettel különítsen el ezen pénzalapokból a  fenntarthatóság 

kialakítását szolgáló pilot-projektekre (fenntartható településmodellek),

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

nemzetgazdasági miniszter 

vidékfejlesztési miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

belügyminiszter 

külügyminiszter 

honvédelmi miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

bevonásával

Határidő: folyamatos

c) a vidékfejlesztési minisztert, hogy az  érintett miniszterek bevonásával készítsen kétévente összefoglaló 

tájékoztatást a  Keretstratégia megvalósítását szolgáló kormányzati intézkedésekről a  Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Tanácson keresztül az Országgyűlés számára.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 

nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

belügyminiszter 

külügyminiszter 

honvédelmi miniszter 

emberi erőforrások minisztere 

bevonásával

Határidő: kétévente, először 2015. március 30.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 3.  A  Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat „A  közigazgatási államtitkári értekezlet” alcíme 

a következő 56/A. ponttal egészül ki:

„56/A. A  közigazgatási államtitkári értekezlet ellátja a  Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 

18/2013. (III. 28.) OGY határozat 3. pontjában foglalt, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia érvényesítését, 

megvalósítását elősegítő, a  fenntartható fejlődés ügyét érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos koordinációs 

feladatokat.”

 4.  A Kormány

a) a  fenntartható fejlődési stratégia kidolgozásának tartalmi és szervezeti kereteiről szóló 2053/2005. (IV. 8.) 

Korm. határozatát, valamint

b) a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia elfogadásáról szóló 1054/2007. (VII. 9.) Korm. határozatát,

visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2038/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 2.  pont a)  alpontjának helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(A kormánybiztos)

„a) felel a hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kormányzati stratégia (a továbbiakban: 

Stratégia) kialakításáért, valamint annak végrehajtásáért,”

 2. A Határozat 1. pontjában hatályát veszti a „2013. december 31. napjáig terjedő időszakra” szövegrész.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány

 1. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  kormányablak-

tudástár (a továbbiakban: tudástár) kialakítása érdekében.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

 2. egyetért azzal, hogy a  tudástár kezdő adatbázisa a  mellékletben meghatározott feladat- és hatásköröket 

tartalmazza.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

 3. felhívja a  tudástárban szereplő ügykörök tekintetében felelős minisztereket, hogy gondoskodjanak az  egyes 

ügykörök hatályosításáról.

Felelős: érintett miniszterek

Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet a 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A kormányablak-tudástárban szereplő ügykörök

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a  bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 

(lakcímbejelentés)
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5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét 

és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése

7. Címjogosult és posta<ók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a  cím (címhely vagy 

posta<ók ) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

12. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, költözéssel nem járó 

lakcímváltozás (házszám, épület, lépcsőház, ajtó, emelet) esetén

13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása 

a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

39. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

40. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

41. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

42. Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

43. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

44. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

45. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

46. Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

47. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele

48. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba 

vétele

49. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem
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50. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

51. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása 

az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

52. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

53. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

54. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

55. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

56. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

57. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

58. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

59. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

60. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

61. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

62. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

63. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

64. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)

65. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)

66. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

67. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

68. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, 

ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

69. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és 

forgalmi engedély kiadásával)

70. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

71. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

72. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

73. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

74. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

75. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

76. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

77. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

78. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

79. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

80. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

81. Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap kiállítására irányuló kérelem

82. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

83. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

84. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

85. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

86. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

87. Építési engedély kiadása iránti kérelem

88. Bontási engedély kiadása iránti kérelem

89. Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

90. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

91. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

92. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

93. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

94. Bontás tudomásulvétele iránti kérelem

95. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

96. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

97. Használatbavételi engedély iránti kérelem
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98. Építésügyi hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

99. Összevont telepítési eljárás iránti kérelem

100. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

101. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

102. Műemlékre kiterjedő, a Magyar Államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

103. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

104. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

105. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

106. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

107. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 22.  § (4)  bekezdés 

b) pontja szerinti panasz

108. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

109. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem

110. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

111. Születés bejelentése és anyakönyvezése

112. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

113. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

114. Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

115. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

116. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

117. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

118. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

119. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

120. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem özvegy részére

121. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

122. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

123. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

124. Óvodáztatási támogatás iránti kérelem

125. Törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem az  egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok 

rendezésével kapcsolatban

126. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

127. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a  támogatásra való jogosultság 

feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

128. Lakáscélú állami támogatás vissza<zetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

129. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az  ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári 

szerződésnek

130. Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az  állami támogatás vissza<zetésére kötelezettek (kivéve 

önkormányzatok, egyházi és nem állami fenntartók) <zetési könnyítés iránti kérelme

131. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

132. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

133. Annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben 

tudja részesíteni

134. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

135. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

136. Fogyatékosságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

137. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

138. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

139. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

140. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

141. Táppénz, gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj megállapítása 

iránti méltányossági kérelem

142. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

143. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
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144. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a  táborozásban résztvevők személyének 

bejelentése

145. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

146. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem

147. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

148. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok 

kirendelése iránti kérelem

149. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

150. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

151. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

152. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, 

meghosszabbítása iránti kérelem

153. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való 

jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

154. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

155. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

156. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

157. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

158. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

159. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

160. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. szerinti panasz, kivéve az állami adó- és 

vámhatóság elleni panaszokat

161. A panaszokról és a  közérdekű bejelentésekről szóló 2013.  évi CLXV.  törvény szerinti közérdekű bejelentés, 

kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

162. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás

163. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba 

vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

164. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem

165. Mezőgazdasági őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése

166. Mezőgazdasági őstermelő azonosító adataiban, illetve közös igazolvány esetén az érintett családtagok saját 

gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

167. Állatmenhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

168. Állatpanzió létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem

169. Természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése

170. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

171. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

172. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

173. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

174. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

175. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

176. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

177. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

178. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

179. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

180. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

181. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

182. Szálloda szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

183. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése

184. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

185. Panzió szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

186. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése

187. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

188. Kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

189. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése
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190. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

191. Üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

192. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése

193. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

194. Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

195. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

196. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

197. Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

198. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése

199. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

200. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

201. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

202. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

203. Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységi engedély visszavonása és a nyilvántartásból való törlés iránti 

kérelem

204. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 

termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

205. Veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról szóló bejelentés

206. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

207. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

208. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

209. Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

210. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

211. Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

212. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

213. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

214. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport 

engedélykérelem

215. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

216. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

217. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

218. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

219. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

220. Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem

221. Gyermekgondozási díj iránti kérelem

222. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

223. Baleseti táppénz iránti kérelem

224. A közlekedőképességre vonatkozó szakértői vélemény kiadása iránti kérelem

225. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem

226. Táppénz iránti kérelem

227. Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

228. Közgyógyellátás (gyógyszerkeret) felülvizsgálatára irányuló kérelem

229. Adósságkezelési szolgáltatás jogszabályi feltételeiről és azon településekről szóló tájékoztatás, ahol 

a szolgáltatás elérhető

230. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében

231. Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

232. Gyermektartásdíj elrendelése iránti kérelem

233. Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem

234. Gyermek és a  szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozása iránti 

kérelem

235. Bíróság, valamint a járási gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelem

236. Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

237. Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

238. Lakhatási támogatás iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)
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239. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

240. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem a  szociális 

biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló 883/04/EK és a végrehajtására kiadott 

987/09. EK rendelet alapján

241. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

242. EU Kártya kiállítása iránti kérelem

243. Külszolgálatos köztisztviselő részére kiállítható EU Kártya kiállítása iránti kérelem

244. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, 

E109)

245. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

246. Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

247. Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

248. Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

249. Polgármesterek közszolgálati járadékának megállapítása iránti kérelem

250. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

251. Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

252. Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti 

kérelem

253. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

254. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

255. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

256. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

257. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

258. Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

259. Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

260. Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

261. Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás 

megtérülése esetén

262. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

263. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

264. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

265. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

266. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

267. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

268. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

269. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben

270. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben megállapított baleseti járadék feléledésének 

a megállapítása iránti kérelem

271. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

272. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

273. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

274. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

275. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

276. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

277. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

278. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

279. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

280. Külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére megállapított baleseti járadék feléledésének megállapítása 

iránti kérelem

281. Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem

282. Kivételes özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

283. Kivételes árvaellátás iránti kérelem

284. Kivételes árvaellátás meghosszabbítása iránti kérelem
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285. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított öregségi nyugdíjban részesülő személy adataiban 

bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

286. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban 

részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

287. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított özvegyi nyugdíjban részesülő személy adataiban 

bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

288. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított szülői nyugdíjban részesülő személy adataiban 

bekövetkezett változás iránti kérelem

289. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított árvaellátásban részesülő személy adataiban 

bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

290. Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem

291. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

292. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

293. Kérelem a  tanköteles gyermek művészeti tevékenység keretében történő foglalkoztatásának 

engedélyezésére

294. Kérelem a tanköteles gyermek sport tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

295. Kérelem a tanköteles gyermek modell tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

296. Kérelem a tanköteles gyermek hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának engedélyezésére

297. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan átruházására irányuló 

jognyilatkozat jóváhagyására

298. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlan megterhelésére irányuló 

jognyilatkozat jóváhagyására

299. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában álló ingatlanon az  építtető részére 

tulajdonszerzést jelentő építési beruházás engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyásáról

300. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonában lévő ingatlanon álló felépítmény 

bontásának engedélyezésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

301. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakásbérleti szerződésének közös megegyezéssel 

történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

302. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy lakáscseréjéhez történő hozzájárulás megszerzésére 

irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

303. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési 

támogatáshoz

304. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési 

kamattámogatáshoz

305. Keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési járadék iránti kérelem

306. Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

307. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

308. Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

309. Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

310. Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és 

eljárási bírság meg<zetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

311. Rokkantsági ellátás megszüntetése iránti kérelem

312. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti 

kérelem

313. Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához

314. Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

315. Munkavállalónak a  munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére 

vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására 

vonatkozó bejelentése

316. Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése

317. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 22.  §-a szerinti adatszolgáltatás 

iránti kérelem

318. Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

319. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem
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320. Külföldinek minősülő biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

321. Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy kérelme az egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultságot igazoló okmány kiadása iránt

322. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és 

zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107, E 001/S009, S016, S017, S018, S019, 

S044, S045, S071)

323. Igazolás iránti kérelem az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, 

E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

324. Igazolás az  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány  

(E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

325. Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós 

rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

326. Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

327. Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

328. Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

329. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

330. Adókedvezmény megállapításához szükséges fogyatékossági támogatással kapcsolatos hatósági igazolvány 

kiadása iránti kérelem

331. Egybefüggően három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás bejelentése fogyatékossági támogatás 

ügyében

332. Vakok személyi járadékában részesített személy részéről a  lakcímében bekövetkezett változás, illetőleg 

a járadék folyósításának megszüntetését előidéző ok bejelentése

333. Időskorúak járadékára vagy ápolási díjra jogosult személy kérelme az ügyben keletkezett iratok megküldése 

iránt lakcímváltozás esetén

334. Rehabilitációs ellátás folyósításának szüneteltetésére irányuló bejelentés

335. Rehabilitációs ellátás újbóli folyósítása iránti kérelem

336. Rehabilitációs ellátás megszüntetése iránti kérelem

337. Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos 

eljárásban

338. Megváltozott munkaképességű személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba 

történő bejegyzésére irányuló kérelem

339. Egészségkárosodott személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő 

bejegyzésére irányuló kérelem

340. Harmadik állam területén igénybe vett egészségügyi szolgáltatás és sürgősségi betegszállítás költségének 

megtérítésére vonatkozó kérelem

341. Ha a  biztosított az  Európai Gazdasági Térség területén ellátást nem a  rendeletek szerint vesz igénybe, 

a költségek megtérítése iránti kérelem

342. Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

343. Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező 

nyugdíjas részére (E121)

344. Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási 

megbetegedés esetén (E123)

345. Tájékoztatás iránti kérelem belföldi költségmértékről (E126)

346. Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén 

(E106, E109)

347. Időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem

348. Időskorúak járadékának felülvizsgálata iránti kérelem

349. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

350. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem benyújtása a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével

351. Nyugellátás vissza<zetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén 

méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg <zetési halasztás vagy részlet<zetés 

iránti kérelem

352. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének csökkentése iránti kérelem
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353. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének elengedése iránti kérelem

354. Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése összegének részletekben történő meg<zetése iránti 

kérelem

355. Családtámogatási ellátások kapcsán az  ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra 

vonatkozó bejelentés

356. Keresetkiegészítés megállapítása iránti kérelem

357. Kifogás benyújtása diákhitelhez nyújtott célzott állami kamattámogatással kapcsolatban

358. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

359. Köznevelési hatósági ügy kivizsgálására irányuló kérelem, illetve közérdekű bejelentés, panasz

360. Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme

361. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

362. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

363. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi napközi és a  hálózatban 

működtetett családi napközi szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

364. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

365. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

366. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett családi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

367. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

368. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

369. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett házi gyermekfelügyelet szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

370. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

371. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

372. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

373. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

374. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

375. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett önálló helyettes szülői ellátás és a helyettes szülői 

hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

376. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

377. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

378. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett gyermekek átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

379. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

380. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

381. A gyermekek átmeneti gondozása keretében működtetett családok átmeneti otthona szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

382. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem
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383. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

384. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való 

törlése iránti kérelem

385. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem

386. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

387. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 

iránti kérelem

388. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzése iránti kérelem

389. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban 

szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

390. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett speciális gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való 

törlése iránti kérelem

391. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba 

történő bejegyzése iránti kérelem

392. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban 

szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

393. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett különleges gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból 

való törlése iránti kérelem

394. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése 

iránti kérelem

395. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

396. Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett lakásotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 

kérelem

397. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem

398. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

399. Az utógondozói ellátás keretében működtetett gyermekotthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 

iránti kérelem

400. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem

401. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

402. Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon szolgáltatói nyilvántartásból való törlése 

iránti kérelem

403. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

404. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

405. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

406. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránti kérelem

407. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő 

adatainak módosítása iránti kérelem

408. Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 

kérelem

409. Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából 

jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

410. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

411. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
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412. Étkeztetés alapszolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

413. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

414. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

415. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

416. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

417. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

418. Házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

419. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

420. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

421. Családsegítés szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

422. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

423. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

424. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

425. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

426. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

427. Támogató szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

428. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

429. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

430. Utcai szociális munka szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

431. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

432. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

433. Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

434. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

435. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

436. Szenvedélybetegek közösségi alapellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

437. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

438. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

439. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

440. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

441. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

442. Időskorúak nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

443. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

444. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

445. Pszichiátriai betegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

446. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

447. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

448. Szenvedélybetegek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

449. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

450. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

451. Fogyatékos személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

452. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

453. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

454. Hajléktalan személyek nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

455. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

456. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem
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457. Időskorúak gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

458. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

459. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

460. Fogyatékos személyek gondozóháza szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

461. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

462. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

463. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

464. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

465. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

466. Szenvedélybetegek átmeneti otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

467. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

468. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

469. Éjjeli menedékhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

470. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

471. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

472. Hajléktalan személyek átmeneti szállása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

473. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

474. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

475. Idősek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

476. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

477. Fogyatékos személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

478. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

479. Pszichiátriai betegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

480. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

481. Szenvedélybetegek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

482. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

483. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

484. Hajléktalan személyek otthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

485. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem

486. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem

487. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

488. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

489. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

490. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

491. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

492. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

493. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

494. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem

495. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása 

iránti kérelem

496. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti

497. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem

498. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem
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499. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

500. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem

501. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti 

kérelem

502. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem

503. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem

504. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

505. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

kérelem

506. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem

507. Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

508. Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása, törlése iránti kérelem

509. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

510. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

511. Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

512. Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem

513. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

514. Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről 

rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

515. Kiskorú gyermek vagy gondokolt vonatkozásában a  külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének 

visszautasításra irányuló törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

516. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés 

jóváhagyására

517. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező ingó vagyont érintő 

jognyilatkozat jóváhagyására

518. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő 

jognyilatkozat jóváhagyására

519. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni értékű jogát érintő jognyilatkozat 

jóváhagyására

520. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy tulajdonát képező értékpapírt, üzletrészt, részvényt 

érintő jogügyletre vonatkozó jognyilatkozat jóváhagyására

521. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy beszolgáltatott vagyonára irányuló jognyilatkozat 

jóváhagyására

522. Kérelem a  gyermek, gondnokság alá helyezett személy részére ígért vagy adott ajándék visszautasítására 

irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

523. Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy ingatlantulajdonát érintő közös tulajdon átruházással 

történő megszüntetésére irányuló jognyilatkozat jóváhagyására

524. Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

525. Családba fogadáshoz való hozzájárulás iránti kérelem

526. Gyermek végleges külföldre távozásra vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyására irányuló 

kérelem

527. Kérelem a szülői ház elhagyásának engedélyezésére

528. Kérelem a szülők által kijelölt tartózkodási hely elhagyásának engedélyezésre

529. Gyám, hivatásos gyám, családbafogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

530. Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

531. Kérelem a  gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy <zetési 

számlán történő elhelyezésére

532. Kérelem a  gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy <zetési 

számlán elhelyezett pénz felhasználása, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag 
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garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb 

tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

533. Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez 

szükséges jóváhagyása iránt

534. Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

535. Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

536. Utógondozás elrendelése iránti kérelem

537. Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem

538. Kérelem a művi meddővé tétel elvégzéséhez történő hozzájáruláshoz

539. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés iránti kérelem az  ideiglenes hatályú 

elhelyezés iránti kérelem kivételével

540. Teljes képzési díj és képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelem hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

541. A képzés időtartamára keresetpótló juttatás megállapítása iránti kérelem hátrányos helyzetűek 

foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

542. Hozzájárulás iránti kérelem a  képzés időtartama alatt igénybevett gyermekfelügyelet, illetve hozzátartozó 

ápolásával, gondozásával kapcsolatos költségeihez hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 

érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

543. Aktív korúak ellátásának igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

544. Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

545. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem családi napközi, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzésével, a  szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával 

kapcsolatban

546. Ütemterv jóváhagyására irányuló kérelem a fürdővíz-mintavételek kapcsán

547. Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

548. Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem

549. Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló 

bejelentés

550. Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés

551. Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés

552. Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezésére irányuló kérelem

553. Egynapos sebészeti ellátás keretében egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 

működési engedély kiadása iránti kérelem

554. Kúraszerű ellátás keretében nyújtott egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges 

működési engedély kiadása iránti kérelem

555. Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység megkezdéséhez szükséges működési engedély kiadása iránti 

kérelem

556. Egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó Központi Statisztikai Hivatal törzsszámának bejelentése

557. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szakmát vagy szolgáltatást érintő – 

módosítása iránti kérelem (helyszíni szemle nélkül)

558. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedély – szolgáltatást érintő – módosítása 

iránti kérelem (helyszíni szemle lefolytatásával)

559. Egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit vagy a  működési engedélyében 

szereplő adatokat érintő változás bejelentése

560. Egészségügyi szolgáltató új vagy módosított szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés bejelentése

561. Egészségügyi szolgáltatásra jogosító működési engedély kiadása iránti kérelem átmeneti működési engedély 

megléte esetén

562. Egészségügyi szolgáltatás szüneteltetésének bejelentése

563. Háziorvos, a  házi gyermekorvos, a  fogorvos által önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító 

praxisengedély kiadása iránti kérelem

564. Természetgyógyászati tevékenység engedélyezése iránti kérelem

565. Helyettesítésnek abban a rendelőben történő ellátására irányuló kérelem, amelyben a helyettesítő egyébként 

is a tevékenységét végzi

566. Gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére irányuló kérelem
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567. Családvédelmi szolgálat működésének engedélyezése iránti kérelem

568. Gyógykezelés engedélyezése iránti kérelem egy másik tagállamban; egészségügyi ellátás biztosítása egy más 

tagállamban élő, passzív jogon pénzbeli ellátásra jogosult személy esetén (E112)

569. Tételes egészségügyi költségek elszámolása iránti kérelem (E125)

570. Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó kérelme

571. Az ügyfél vagy az  adatkérő személyes, illetve egészségügyi adatokra vonatkozó bejelentése jogosulatlan 

adatkezelés észlelése esetén

572. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

573. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

574. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

575. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

576. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

577. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

578. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

579. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

580. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

581. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

582. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

583. A magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

a megállapítása iránti kérelem

584. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

585. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

586. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

587. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény 

alapján

588. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

589. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

590. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

591. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

592. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

593. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

594. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

595. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

596. A magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

597. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

598. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

599. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

600. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

601. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

602. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

603. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

604. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

605. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

606. A magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

607. A magyar-kanadai szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

608. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

609. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

610. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
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611. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény 

alapján

612. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény 

alapján

613. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

614. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

615. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

616. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

617. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

618. A magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

619. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

620. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

621. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

622. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

623. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

624. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

625. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

626. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

627. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

628. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

629. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

630. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

631. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

632. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

633. A magyar-koreai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

634. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

635. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján

636. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági 

egyezmény alapján

637. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági 

egyezmény alapján

638. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

639. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

640. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

641. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján

642. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján

643. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján

644. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

645. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

646. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

647. A magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

648. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
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649. Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

650. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján

651. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján

652. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

653. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

654. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

655. Baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján

656. Baleseti árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

657. Baleseti szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján

658. Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

659. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított baleseti járadék feléledésének 

megállapítása iránti kérelem

660. A magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

661. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

662. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

663. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti 

kérelem

664. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján balettművészeti életjáradék megállapítása iránti 

kérelem

665. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

666. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján árvaellátás megállapítása iránti kérelem

667. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

668. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

669. A magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján adategyeztetési eljárás iránti kérelem

670. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

671. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény 

alapján

672. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény 

alapján

673. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

674. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

675. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

676. A magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem, amennyiben 

az igénylő lakóhelye nem Magyarországon van

677. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

678. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

679. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

680. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a  magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény 

alapján

681. Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

682. Árvaellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

683. Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

684. A magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugdíj esetében a  saját jogú 

nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

685. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a magyar-indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

686. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó ügyekben
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687. Hozzátartozói ellátások iránti kérelem, abban az  esetben, ha az  elhunyt részére a  koordinációs rendeletek 

rendelkezései alapján nyugellátás még nem, de a  nemzeti jog vagy kétoldalú szociálpolitikai vagy szociális 

biztonsági egyezmény alapján már került megállapításra, illetve az elhunyt részére a koordinációs rendeletek 

rendelkezései alapján ellátás már megállapításra került, de ezt követően valamely tagállamban további, 

a nyugellátás kiszámításánál <gyelembe vehető szolgálati időt szerzett

688. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

689. Balettművészeti életjáradék megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

690. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

691. Társadalombiztosítási öregségi résznyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében 

megállapodás kötése iránti kérelem a  Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek 

esetében

692. Társadalombiztosítási öregségi teljes nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében 

megállapodás kötése iránti kérelem a  Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek 

esetében

693. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem saját jogon

694. Kiváló és érdemes művészi járadék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon

695. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon

696. Világbajnokokat megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi jogon

697. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a  nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk 

elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem saját jogon

698. Tudományos, sport, művészeti vagy más, a  nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk 

elismeréseként kitüntetésben részesült személyeket megillető pótlék megállapítása iránti kérelem özvegyi 

jogon

699. Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

700. Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

701. Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

702. A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása

703. Kérelem a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt 

egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben 

történő eljárásra

704. Ismeretlen személy általi örökbefogadáshoz hozzájáruló nyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

705. Nem az  állami intézményfenntartó központ, települési önkormányzat és nemzetiségi önkormányzat által 

fenntartott köznevelési intézmény működési engedély, működési engedély módosítása, visszavonása iránti 

kérelme

706. A szakképzésekkel kapcsolatos szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély iránti kérelem

707. A szakképzésekkel kapcsolatos vizsgaszervezői nyilvántartásban szereplő adatok módosítására, illetve 

nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

708. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén

709. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni 

vállalkozó esetén

710. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas 

vállalkozó esetén

711. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a  díjazás 

ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén

712. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi 

személy esetén

713. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

mezőgazdasági őstermelő esetén

714. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, 

gyermekágyi segélyben gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén

715. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, 

illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén
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716. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

gyermekgondozási segély esetén

717. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

gyermeknevelési támogatás esetén

718. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak 

ellátásában részesülők esetén

719. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve 

hallgató esetén

720. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén

721. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén

722. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes 

gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén

723. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan 

rászorult személy esetén

724. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi 

szolgáltatási járulék <zetésére kötelezett személy esetén

725. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan 

személy esetén

726. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a  korhatár 

előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén

727. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem 

a balettművészeti életjáradékban részesülő személy esetén

728. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nemzetközi 

egyezmény szerint jogosult személy esetén

729. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

730. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

731. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett kiskorú részére

732. Költségmentesség iránti kérelem a  Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány 

másodlat kiadásával összefüggésben

733. A középfokú nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató külföldi személy 

kérelme Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

734. Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme 

a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

735. Igényérvényesítéshez szükséges Társadalombiztosítási Azonosító Jel igazolása iránti kérelem közszolgálati 

vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló, tartósan harmadik államban foglalkoztatott személy és vele ott 

tartózkodó házastársa, élettársa, gyermeke esetében

736. Ki<zetőhely létesítésére irányuló kérelem

737. Ki<zetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

738. Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

739. Balettművészeti életjáradék iránti kérelem

740. Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

741. Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

742. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem öregségi nyugdíjban részesülő személy részére

743. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem rehabilitációs járadékban részesülő személy részére

744. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem özvegyi nyugdíjban, illetve özvegyi járadékban részesülő 

személy részére

745. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem árvaellátásban részesülő személy részére

746. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem szülői nyugdíjban részesülő személy részére

747. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy részére

748. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

749. Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokra és jövedelmekre, keresetekre vonatkozó, a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetésére irányuló hatósági eljárás megindítása iránti kérelem
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750. Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás 

iránti kérelem

751. Vándortábor jellegű tábor bejelentése

752. Gyermek- és iWúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, 

táborozásának bejelentése

753. Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló 

kérelem

754. Természetes gyógytényező megnevezés használatához szükséges gyógyhatást igazoló orvosi meg<gyelések 

engedélyezésére irányuló kérelem

755. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények előállítása során, az  előállítás 

közegészségügyi-járványügyi feltételei biztosítottságának igazolására irányuló kérelem

756. Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

757. Foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által kezdeményezett, egészségügyi dolgozók munkaköri 

alkalmassági vizsgálatának kezdeményezése

758. Rendelőintézet engedélyezésére irányuló kérelem

759. Emberen végzett orvostudományi kutatás engedélyezése iránti kérelem

760. Emberen végzett orvostudományi kutatási engedély módosítása iránti kérelem

761. Fekvőbeteg-szakellátást és a  rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) katasztrófavédelmi 

tervének jóváhagyása iránti kérelem

762. Fekvőbeteg-szakellátást és a  rendelőintézeti szakrendelők (egészségügyi szolgáltatók) módosított 

katasztrófavédelmi tervének jóváhagyása iránti kérelem

763. Gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

764. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

765. A gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

766. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

767. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

768. A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, hetes bölcsőde szolgáltatói 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

769. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

770. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

771. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez, házasságkötéséhez bemutatott 

külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása iránti kérelem

772. Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

773. Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

774. Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

775. Házastársnak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

776. Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

777. Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés 

iránti kérelem

778. Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

779. Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

780. Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem

781. Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem

782. Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem

783. Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem

784. A szabaduló utógondozás keretében történő segítségnyújtás iránti kérelme

785. Személyes úton igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos eljárás

786. Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

787. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt

788. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt
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789. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak felelős őrzésre történő birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

790. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

791. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt 

vagyon zárolásának elrendelése iránt

792. Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a  leltárba felvett vagyon, a  vagyon meghatározott része vagy egyes 

vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

793. Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

794. Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése 

iránt

795. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

796. Magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelem

797. Honosítási kérelem

798. Visszahonosítási kérelem

799. Állampolgárság megszerzésére irányuló eljárás, vagy állampolgárság igazolására irányuló eljárás 

kezdeményezésekor hazai anyakönyvezés iránti kérelem

800. Név megváltoztatása iránti kérelem

801. Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek megkülönböztetésére szolgáló betűjelzés bejegyzése 

iránti kérelem (illetve egyéb kijavítási kérelmek)

802. Bűncselekmények áldozatainak okmánypótlásához hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

803. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem arról, hogy a kérelmező bűncselekmény áldozata

804. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg meg<zetésével szemben benyújtott 

halasztás iránti kérelem

805. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg meg<zetésével szemben benyújtott 

részlet<zetés iránti kérelem

806. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő mérséklése 

iránti kérelem

807. Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg méltányosságból történő elengedése 

iránti kérelem

808. Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem

809. Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

810. Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti 

kérelem

811. A sértett, a  magánvádló, a  magánfél és az  egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet 

engedélyezése iránti kérelem

812. Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás vissza<zetése kapcsán részlet<zetés, halasztás engedélyezése 

iránti kérelem

813. Pártfogó ügyvéd kirendelése iránti kérelem

814. Pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti kérelem

815. Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli 

mentesítés iránti kérelem

816. Jogi segítői díj ki<zetése iránti kérelem

817. Jogi segítségnyújtási támogatás visszatérítésének kötelezettsége esetén méltányosság iránti kérelem

818. Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

819. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek juttatásának megállapítására irányuló szakértői 

vélemény kiadása iránti kérelem

820. Kisajátítási tervek záradékolása iránti kérelem

821. Örökbefogadás felbontása iránti kérelem

822. Tizennegyedik (14) életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

823. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

824. Kisajátítási eljárás iránti kérelem

825. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet meg<zetésére irányuló kérelem

826. Csereingatlannal történő kártalanítás esetén <zetés elhalasztása iránti kérelem
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827. Kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet esetén kamat<zetés alóli mentesítés iránti kérelem

828. Kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző szerv együttes kérelme előmunkálati engedély iránt

829. Útlejegyzésre vonatkozó kérelem

830. A találó igénybejelentése a  személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára 

vonatkozóan

831. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a  választott eljárástípus lefolytatására 

hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről 

való tájékoztatás

832. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről 

való tájékoztatás

833. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a  kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről 

szóló tájékoztatás

834. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az  egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási 

szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

835. Magyar állampolgár által örökbe fogadott nem magyar állampolgár külföldön történt születésének 

anyakönyvezése iránti kérelem

836. Magyarországon lakó hontalan személyek külföldön történt anyakönyvi eseményeinek anyakönyvezése iránti 

kérelem

837. Külföldön született nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, amennyiben 

magyar bíróság nyilvánította holtnak

838. Magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezése iránti kérelem, akinek a halála tényét a bíróság állapította 

meg, és a haláleset helye külföldön van

839. Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

840. 96 órán túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

841. Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

842. Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

843. Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

844. Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

845. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy oktatási-nevelési 

költségek, valamint a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése iránti kérelme

846. Menekült, oltalmazott, illetve menedékes beiskolázási támogatás iránti kérelme

847. Módosított építési engedély kiadása iránti kérelem

848. Fennmaradási és továbbépítési engedély kiadása iránti kérelem

849. Felvonók és mozgólépcsők építményekbe való állandó jellegű beépítésének engedélyezése iránti kérelem

850. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem

851. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem

852. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti 

kérelem

853. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

854. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem

855. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemlék-e

856. Információ kérése arról, hogy az adott építmény műemléki jelentőségű területen fekszik-e

857. Információ kérése arról, hogy az  adott telek régészetileg érintett-e, illetve nyilvántartott régészeti lelőhely 

érinti-e a telket

858. Információ kérése arról, hogy a  nem építési engedély köteles tevékenység végzéséhez örökségvédelmi 

hatósági engedély szükséges-e

859. Egyéb információ, illetve adatszolgáltatás kérése az Országos Örökségvédelmi Nyilvántartás adataiból

860. Információ, illetve adatszolgáltatás kérése arról, hogy az  építményen tervezett építési tevékenységhez 

szükséges-e örökségvédelmi engedély

861. Építésügyi és építésfelügyeleti bírság be<zetésére irányuló halasztási vagy egyéb <zetési kedvezményre 

vonatkozó kérelem

862. Mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld kialakított építési teleknek vagy építési területnek 

minősüléséről szóló igazolás iránti kérelem
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863. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy lakhatási 

támogatás, redszeres létfenntartási támogatás, valamint lakáscélú támogatás iránti kérelme

864. Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának 

igazolását célzó meghívólevél iránti kérelem

865. Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

866. Menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

867. Oltalmazottként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

868. Menedékesként elismert személyek úti okmánnyal történő ellátása iránti kérelem

869. Elismerését kérő kérelme az oktatásával összefüggésben felmerült, a nevelési-oktatási intézménybe irányuló 

helyi, vagy helyközi utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségének, továbbá a  nevelési-

oktatási intézményben igénybe vett étkezése költségének, és a  diákotthoni, kollégiumi elhelyezés díjának 

megtérítése iránt

870. Ország végleges elhagyása céljából menetjegy költségének, utazással összefüggő egyéb költségek 

biztosítása iránti kérelem

871. Korlátozott vagy megvont befogadási feltételek újból biztosítása iránti kérelem

872. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy ellátás, illetve 

támogatás iránti kérelme

873. Menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő személy beiskolázási 

támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, okmányok fordítási költségeinek megtérítése, ország 

végleges elhagyásának támogatása iránti kérelme

874. Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

875. Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja 

úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, 

megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

876. A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, 

eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

877. Építésjogi korlátozások miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

878. Régészeti emlék, lelet bejelentése

879. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 

mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

880. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 

mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

881. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 

mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

882. A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII.  törvény 54.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli 

mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

883. Elhagyott robbanótest, illetve annak tűnő tárgy találásának bejelentése

884. Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

885. Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

886. Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

887. Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

888. Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

889. Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

890. Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

891. Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése

892. Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

893. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem a régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, műemléket, 

műemléki területet vagy világörökségi területet érintő ügyben
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894. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen végzett, építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem 

kötött tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

895. Védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintő, más hatósági engedélyhez nem 

kötött tevékenység engedélyezése iránti kérelem

896. Történeti kertben vagy műemlék telkén végzett építési vagy kertépítészeti munkák (építmény, kertépítészeti 

alkotóelemek építése) elvégzésének engedélyezése iránti kérelem

897. Történeti kertben vagy műemlék telkén lévő parkban fás szárú növényzet telepítésének és eltávolításának 

engedélyezése iránti kérelem

898. További régészeti feladatellátásra irányuló kérelem nagyberuházások esetén

899. A mentési munkák alóli mentesítés iránti kérelem

900. Régészeti lelőhely ideiglenes védetté nyilvánítás iránti kérelem

901. Feltárási engedély iránti kérelem

902. Műemléki védelemre javasolt ingatlan (építmény vagy terület), illetve a listára vett műemléki érték ideiglenes 

védelem alá helyezése iránti kérelem

903. Térségi területfelhasználási engedélykérelem pontosításhoz, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

904. Térségi területfelhasználási engedélykérelem kivételes eltéréshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti 

kérelem

905. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beillesztéshez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

906. Térségi területfelhasználási engedélykérelem beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez, illetve ennek 

meghosszabbítása iránti kérelem

907. Térségi területfelhasználási engedélykérelem országos jelentőségű elem beillesztéséhez, illetve ennek 

meghosszabbítása iránti kérelem

908. Térségi területfelhasználási engedélykérelem területcseréhez, illetve ennek meghosszabbítása iránti kérelem

909. Térségi területfelhasználási engedélykérelem összhang igazolásához, illetve ennek meghosszabbítása iránti 

kérelem

910. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

911. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása 

a rendszám típusától függően–OT, SP, V , DT, CK, CD)

912. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

913. Sajátszámlás személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

914. Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

915. Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem

916. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

917. Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

918. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

919. Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

920. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

921. Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti 

kérelem

922. Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

923. Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem

924. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli 

állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

925. Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz

926. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény 

megállapítása iránti kérelem

927. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a  felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat 

megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

928. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

929. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére 

irányuló kérelem

930. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  fogyasztásmérő 

berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett
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931. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  földgázelosztási 

szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

932. A földgázelosztó által a  felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a  felhasználói 

berendezés ellenőrzése végett

933. Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem

934. Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)

935. Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

936. A Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és 

az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény szerinti 

biztonsági bizonyítványok és okmányok kiállítása iránti kérelem

937. Nemzetközi Merülésvonal Egyezményben előírt szemle lebonyolítása és a  tengeri hajókra vonatkozó 

merülésvonal bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

938. Üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem úszó létesítmények részére a vízi közlekedési korlátozás alá eső 

vízterületekre

939. Hajózási tevékenység korlátozásának engedélyezése iránti kérelem

940. Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem

941. Veszélyes anyag hajóból hajóba való átrakásának engedélyezése iránti kérelem

942. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

943. Vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezés alóli felmentés iránti kérelem

944. Vízi repülőtér és vízi sportpályák létesítésének engedélyezése iránti kérelem

945. Vízi repülőtér és vízi sportpályák használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

946. Vízi repülőtér és vízi sportpályák fennmaradásának engedélyezése iránti kérelem

947. Vízi repülőtér és vízi sportpályák megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

948. Vízi repülőtér és vízi sportpályák üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem

949. Kabotázsengedély kiadása iránti kérelem

950. Vízi munkavégzési engedély iránti kérelem

951. Személyszállítást végző hajóval mellé vett, tolt, vontatott alakzatban történő közlekedés engedélyezése iránti 

kérelem

952. Hajóhíd létesítésének engedélyezése iránti kérelem

953. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem

954. Munkát végző úszólétesítmény jelzéseinek viselése alóli felmentés kiadása iránti kérelem

955. Áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő jelzéseinek engedélyezése iránti kérelem

956. Vízi úton munkát végző menetben lévő hajó részére kiegészítő jelzés viselésének engedélyezése iránti 

kérelem

957. Könnyűbúvár tevékenység engedélyezése iránti kérelem vízi úton

958. Hajózási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

959. Hajózási engedély meghosszabbítása iránti kérelem

960. Egyedi hajózási engedély kiadása iránti kérelem

961. Hajózási engedély módosítása iránti kérelem

962. Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadása iránti kérelem

963. Hajózási kísérlet engedélyezése iránti kérelem

964. Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem

965. Vízi úthasználati engedély kiadása iránti kérelem nemzeti vízi útra idegen állam lobogója alatt közlekedő 

úszólétesítmény részére

966. Hajózási képesítés megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyása iránti kérelem

967. Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, 

gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem

968. A hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi egyezményben és az ahhoz csatolt 1978. évi 

jegyzőkönyvben előírt bizonyítványok kiadása iránti kérelem tengeri hajókra

969. Tengeri nagyhajó hajóokmányainak kiadása iránti kérelem

970. Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és 

vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem
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971. Úszólétesítmény időszakos üzemképességi vizsgálata iránti kérelem (nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó 

munkagépek, önjáró kompok, kompok a köteles komp kivételével, kereskedelmi, szolgáltató úszóművek és 

a veszélyes áru szállítására szolgáló hajók, kishajók a belvízi kishajók kivételével)

972. Hajólajstromba vétel iránti kérelem

973. Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

974. Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem

975. Hajólajstromból való törlés iránti kérelem

976. Szállítótartályok típusjóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

977. Szállítótartályok üzembe helyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

978. Szállítótartályok időszakos vizsgálata iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

979. Szállítótartályok gyártó- és javítóüzemek, próbaállomások jóváhagyása iránti kérelem (hajózási hatósági 

engedélyezés)

980. Szállítótartályok műszaki felügyelete (próbája, ellenőrzése, jóváhagyása) iránti kérelem

981. Belvízi hajók köbözése iránti kérelem

982. Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

983. Úszólétesítmények hivatalos hajószámának kiadása iránti kérelem

984. Úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálata iránti kérelem

985. Veszélyes, vagy szennyező áru szállítására, tárolására szolgáló úszólétesítmény jóváhagyása, illetve 

alkalmasságát tanúsító bizonyítvány kiadása iránti kérelem (veszélyes áru szállítására szolgáló hajók és 

úszóművek)

986. Különleges szállítás engedélyezése iránti kérelem (hajózási hatósági engedélyezés)

987. Motor- és környezetvédelmi napló, felszerelési jegyzék kiadása és hitelesítése iránti kérelem

988. Úszólétesítmények, azok berendezéseinek, felszereléseinek típusjóváhagyása iránti kérelem

989. A hajóradar-berendezések üzembe helyezés előtti és időszakos vizsgálata iránti kérelem

990. Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

991. Idegen lobogójú hajók üzembe helyezése és az üzemképességet tanúsító hajóokmány kiadása iránti kérelem

992. Nyilvántartásba vett úszólétesítmény meghatározottnál kisebb létszámú, vagy eltérő képesítésű 

személyzettel történő üzemeltetésének ideiglenes engedélyezése iránti kérelem

993. Hajózási létesítmények létesítésének engedélyezése iránti kérelem

994. Hajózási létesítmények használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

995. Hajózási létesítmények üzemben tartásának engedélyezése iránti kérelem

996. Hajózási létesítmények üzemben tartásának meghosszabbítása iránti kérelem

997. Hajózási létesítmények megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

998. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) átalakítása 

műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

999. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) használatba 

vétele műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1000. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) fennmaradása 

műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1001. Különleges vasutak (nem bányászati célú sikló és függőpálya, valamint sífelvonó és tartozékai) 

megszüntetése műszaki engedélyezési feladatainak ellátása iránti kérelem

1002. Vasúti járművek javítását végző személyek és szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1003. Vasúti járművek, vasúti járművek közlekedésbiztonsági berendezései, vasúti járművekre szerelt, vasútüzemi 

célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények gyártását, javítását, vizsgálatát végző személyek és 

szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1004. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók alapképzését végző 

szervezetek alapképzési engedély iránti kérelme

1005. Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

1006. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

engedély meghosszabbítása iránti kérelem

1007. Engedélyhez kötött légiközlekedési és légi közlekedéssel összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

engedély kiadása iránti kérelem

1008. Légi járművek típus-alkalmassági bizonyítványa iránti kérelem

1009. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának kiadása iránti kérelem



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89205

1010. Lajstromozásra kötelezett légijármű légialkalmassági bizonyítványának időbeli hatályának meghosszabbítása 

iránti kérelem

1011. Repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem

1012. Repülőtér üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1013. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések létesítésének engedélyezése iránti 

kérelem

1014. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megváltoztatásának engedélyezése 

iránti kérelem

1015. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések üzemben tartásának engedélyezése 

iránti kérelem

1016. Légi közlekedéssel kapcsolatos létesítmények és földi berendezések megszüntetésének engedélyezése iránti 

kérelem

1017. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

1018. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

1019. Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1020. Légiközlekedési szakszemélyzet szakképzéséhez szükséges tantervek és vizsgakövetelmények jóváhagyása 

iránti kérelem

1021. Légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülés engedélyezése iránti 

kérelem

1022. Légitársaság üzletszabályzatának és üzletszabályzata módosításának jóváhagyása iránti kérelem

1023. Repülőtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hitelesítése iránti kérelem

1024. Fedélzeti és földi rádiótávközlő berendezés üzemben tartási engedélye iránti kérelem

1025. Légi járművek zajbizonyítványának kiadása iránti kérelem

1026. Repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése iránti kérelem

1027. Légi járműből történő tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése iránti kérelem

1028. Egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező légi jármű egyszeri átrepülésének engedélyezése iránti 

kérelem

1029. Látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése iránti kérelem

1030. Légi jármű üzemben tartási engedélyének kiadása iránti kérelem

1031. Légi jármű üzemben tartási engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

1032. Repülésbiztonság-irányítási Rendszer elfogadása iránti kérelem

1033. Földi kiszolgáláshoz szükséges engedély kiadása iránti kérelem

1034. Repülőtér üzembentartója által a  különleges intézkedéseket megalapozó korlátozások felszámolása 

érdekében készített intézkedési terv jóváhagyása iránti kérelem

1035. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi programjának és azon alapuló belső 

minőségbiztosítási rendszerének jóváhagyása iránti kérelem

1036. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi képzési tervének jóváhagyása iránti kérelem

1037. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének jóváhagyása 

iránti kérelem

1038. Légiközlekedés-védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek működtetésének jóváhagyása iránti 

kérelem

1039. Légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet légiközlekedés védelmi tisztje kijelölésének 

jóváhagyása iránti kérelem

1040. Légiközlekedés védelmi személyek, oktatók tanúsítása iránti kérelem a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés 

Védelmi Képzési Program, valamint a 300/2008/EK rendelet alapján

1041. Repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadása iránti kérelem

1042. Légitársaság kérelme repülőszemélyzeti azonosító kártya kiadásának engedélyezése iránt

1043. Légijármű típusalkalmassági vizsgálata iránti kérelem

1044. Légialkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1045. Légtér eseti és egyéb célú igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

1046. Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem

1047. Közúti járművezetők képzésével kapcsolatos vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység 

engedélyezése iránti kérelem
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1048. Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti 

kérelem

1049. Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

1050. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1051. Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti 

kérelem

1052. Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a  vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező 

autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1053. Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1054. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást 

végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1055. 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző 

tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1056. Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1057. Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1058. Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli 

pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1059. Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1060. Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1061. Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1062. A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság 

megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

1063. Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti 

kérelem

1064. Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

1065. Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek 

kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

1066. A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti 

kérelem

1067. Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

1068. Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti 

kérelem

1069. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem

1070. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

1071. A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 

szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

1072. A Magyar Köztársaság tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 

3821/85/EGK tanácsi rendelet alapján a  menetíró készülék, az  adatrögzítő lap, valamint a  tachográf-kártya 

jóváhagyása iránti kérelem

1073. Muzeális jellegű járművek karbantartásához az  előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező 

termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1074. Közúti járművek, járműalkatrészek, járműtulajdonságok típusbizonyítványainak, általános forgalomba 

helyezési engedélye iránti kérelem

1075. Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1076. Típusvizsgálati tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1077. Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem

1078. Vizsga nélküli „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján történő forgalomba helyezési engedély iránti kérelem

1079. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt 

alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme
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1080. Gépjárműfenntartó szervezet sorozat átalakítási engedély iránti kérelme

1081. Sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezet átalakítással érintett szerkezeti elemek 

átvizsgálására való feljogosítása iránti kérelem

1082. Járműalkatrészekre, járműtartozékokra és járműtulajdonságokra vonatkozó ENSZ-EGB jóváhagyási jel 

engedélyezése iránti kérelem

1083. Jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező járműalkatrészek, tartozékok és jármű 

tulajdonságok alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

1084. Egyes pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálata, illetve annak alapján vagy annak mellőzésével 

minősítő jel használatának engedélyezése iránti kérelem

1085. Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba 

helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1086. Tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezése iránti kérelem

1087. Kísérleti és egyéb járművek esetében a  jogszabályi követelmények alól való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem

1088. Jogszabályi előírás alóli felmentés iránti kérelem rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, 

valamint a csak külső erővel működő kormányberendezés esetében

1089. Jármű megváltoztatásához alkalmazási engedély kiadása iránti kérelem

1090. Jármű megváltoztatása engedély nélkül megvalósíthatónak minősítése iránti kérelem

1091. Nem közúti mozgógépekbe építendő belső égésű motorok típusjóváhagyása iránti kérelem

1092. Nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozása alóli felmentésekre vonatkozó engedély iránti kérelem

1093. Tachográfgyártók hazai képviselőjének elismerése iránti kérelem

1094. Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

1095. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

1096. Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

1097. Gyorsforgalmi út létesítése, forgalomba helyezése iránti kérelem

1098. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a  közúti határátkelőhelyek közlekedési 

építményei és műtárgyai, továbbá útépítési engedélyezési eljáráshoz nem köthető, önálló beruházásként 

megvalósuló 30 m szabadnyílást meghaladó híd építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, 

fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése

1099. Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó utak építéséhez szükséges ideiglenes 

forgalomszabályozási tervek jóváhagyása iránti kérelem

1100. Az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével vasúti átjáró létesítésének, áthelyezésének és 

megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi 

rendjének engedélyezése iránti kérelem

1101. Közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés engedélyezése iránti kérelem

1102. Az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és a  közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint 

a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása iránti kérelem

1103. Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1104. Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1105. Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

1106. Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

1107. Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem

1108. Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontatóról, tehergépjárműről, autóbuszról 

hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

1109. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

1110. Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

1111. Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1112. Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

1113. Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem

1114. Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

1115. Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

1116. Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására 

irányuló kérelem
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1117. Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló 

kérelem

1118. Átminősítésre irányuló kérelem (lassú járműnek minősítése olyan járműnek, amely képes önerejéből sík úton 

25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült)

1119. Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1120. Nyílt területen, a  talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes 

bejelentése

1121. Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás, és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem

1122. Bányatelek-megállapítást követően az  ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti 

kérelem

1123. Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1124. Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

1125. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

1126. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem

1127. Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti 

kérelem

1128. Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

1129. Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1130. Zárt területen a  geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények 

megépítésének engedélyezése iránti kérelem

1131. Zárt területen a  geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények 

használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1132. Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem

1133. Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

1134. Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem

1135. Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének 

engedélyezése iránti kérelem

1136. Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

1137. Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának 

engedélyezése iránti kérelem

1138. Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve 

nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése 

érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1139. Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

1140. Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy 

az  attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a  jóváhagyása 

iránti kérelem

1141. Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti 

kérelem

1142. Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

1143. Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

1144. Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az  energetikai és ipari eredetű 

szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

1145. Bányatelek megállapítása iránti kérelem

1146. Bányatelek módosítása iránti kérelem

1147. Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 

5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

1148. Építési és telekalakítási tilalom elrendelése kezdeményezhető a  bányatelekkel fedett ingatlanokra 

a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint

1149. Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

1150. Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1151. Bányavállalkozóknak a  területek egyesítésében és a  kitermelési feltételekben történő megállapodásának 

jóváhagyása iránti kérelem
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1152. Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a  szüneteltetés engedélyezése iránti 

kérelem

1153. Védőpillér kijelölése iránti kérelem

1154. Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

1155. Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

1156. A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv 

engedélyezése iránti kérelem

1157. Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

1158. Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

1159. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1160. Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

1161. Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

1162. Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

1163. Bányatelek megállapítása és a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

1164. Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1165. Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

1166. A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

1167. Pinceveszély-elhárítási munkát végző kivitelezőről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

1168. Jelölt terméknek a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti 

osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1169. Jelölt terméknek a  Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) 

szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1170. Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

1171. Nukleáris létesítmények és radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és 

tervezéséhez szükséges egyes kutatási fázisokat megalapozó földtani kutatási tervek és a kutatási fázisokat 

lezáró földtani kutatási zárójelentések jóváhagyása iránti kérelem

1172. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 

a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1173. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 

a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1174. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 

a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1175. A bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 1.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti létesítmények, továbbá 

a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1176. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 

létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1177. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 

használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1178. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 

felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

1179. Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei 

elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1180. Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló 

kérelem

1181. Nyílt területen a  geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése 

iránti kérelem

1182. A földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény alapján szállítási rendszerüzemeltetési, földgázelosztási és 

földgáztárolási működési engedéllyel rendelkező szervezet bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény 

hatálya alá tartozó gázüzemi tevékenységei egyes elemeinek más személy általi végzésének engedélyezésére 

irányuló kérelem

1183. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az  előmunkálati jog engedélyezésére irányuló 

kérelem

1184. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem
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1185. Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a  használati jog engedélyezésére irányuló 

kérelem

1186. Vezetékjog megszűnésének bejelentése

1187. Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

1188. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti 

szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 

forgalmazására irányuló bejelentés

1189. Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó 

létesítmény engedélyezése iránti kérelem

1190. Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti 

kérelem

1191. Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

1192. Bányászati tevékenységek elvégzésére a  bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó 

igénybevételének bejelentése

1193. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti 

kérelem

1194. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1195. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

1196. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

1197. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1198. A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

1199. Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a  propán-, butángázok és ezek elegyeinek 

vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés 

megadása iránti kérelem

1200. Pébégáz töltőtelepek és a  töltőtelepen lévő, a  gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, 

a  nyomáspróbázás és a  szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének 

engedélyezése iránti kérelem

1201. Pébégáz töltőtelepek és a  töltőtelepen lévő, a  gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, 

a  nyomáspróbázás és a  szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének 

engedélyezése iránti kérelem

1202. Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

1203. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés 

engedélyezése iránti kérelem

1204. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti 

kérelem

1205. A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti 

kérelem

1206. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti 

kérelem

1207. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti 

kérelem

1208. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

1209. A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

1210. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3.  mellékletében felsorolt, sajátos építmények 

tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

1211. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3.  mellékletében felsorolt, sajátos építmények 

tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

1212. Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra 

irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás 

kiadása iránti kérelem

1213. Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem
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1214. Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

1215. Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem

1216. Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

1217. Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1218. Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem

1219. Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti 

kérelem

1220. Magyar Állami Földtani, Geo<zikai és Bányászati Adattárból és a  mélyfúrási magminta gyűjteményből 

adatkérés (betekintésre)

1221. Magyar Állami Földtani, Geo<zikai és Bányászati Adattárból és a  mélyfúrási magminta gyűjteményből 

adatszolgáltatás díj ellenében

1222. Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

1223. Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

1224. Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

1225. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

1226. Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

1227. Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló 

kérelem

1228. Az üzemeltető és a  szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a  szén-dioxid kibocsátójának együttműködési 

megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

1229. A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

1230. Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése

1231. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

1232. Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem

1233. Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi 

biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

1234. Felszín alatti vasút-létesítési jog miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

1235. Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

1236. Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1237. Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1238. Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1239. Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

1240. Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

1241. Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem

1242. Sugárvédelmi szolgálat által elkészített munkahelyi sugárvédelmi szabályzat jóváhagyására irányuló kérelem

1243. Radioaktív anyagok, valamint az  ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések tulajdonjoga 

átruházására irányuló szerződés jóváhagyására irányuló kérelem

1244. Radioaktív anyagok egy megyén belüli közúti szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

1245. Alapfokú sugárvédelmi képzés és továbbképzés tematikájának, valamint a  vizsgakövetelmények 

jóváhagyására irányuló kérelem

1246. Radioaktív anyagot szállító gépjármű használatának sugárvédelmi szempontból történő engedélyezésére 

irányuló kérelem

1247. Sugárvédelmi szempontból a  radioaktív anyagot szállító gépjármű használatára vonatkozó engedély 

meghosszabbítására irányuló kérelem

1248. Radioaktív anyagok tárolásának, használatának, felhasználásának, átalakításának engedélyezésére irányuló 

kérelem

1249. Radioaktív anyagok tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény, 

berendezés létesítésének, előállításának, üzemeltetésének – ideértve a  karbantartást is –, üzembe 

helyezésének, átalakításának, javításának, üzemeltetése megszüntetésének, leszerelésének engedélyezésére 

irányuló kérelem

1250. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállításának, átalakításának, üzemeltetésének – ideértve 

a karbantartást is –, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1251. Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésének, 

üzemeltetésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezésére irányuló kérelem
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1252. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM rendelet 17.  § (1)  bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények sugárvédelmi és 

sugárbiztonsági terveinek elbírálására irányuló kérelem

1253. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM rendelet 17. § (1) bekezdésben fel nem sorolt nem nukleáris létesítmények létesítésének, valamint 

üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló kérelem

1254. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM rendelet 14. § (1) bekezdésben felsorolt engedélyek visszavonására irányuló kérelem

1255. Az atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI.  8.) EüM rendelet 14.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti létesítmény, illetve területek hasznosíthatóvá 

(inaktívvá) nyilvánítása iránti kérelem

1256. Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1257. Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1258. Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

1259. Felvonók és mozgólépcsők létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1260. Felvonók és mozgólépcsők áthelyezésének engedélyezése iránti kérelem

1261. Felvonók és mozgólépcsők főbb műszaki adataik megváltoztatásával járó átalakításának engedélyezése iránti 

kérelem

1262. Felvonók és mozgólépcsők használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1263. Felvonók és mozgólépcsők lebontásának engedélyezése iránti kérelem

1264. Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a  vizsgáló állomással a  hatósági szerződés megkötése iránti 

kérelem

1265. Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem

1266. A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 

helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem

1267. Földmérési munkák bejelentése

1268. Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem

1269. Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

1270. Használat jogának bejegyzése iránti kérelem

1271. Használat jogának törlése iránti kérelem

1272. Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem

1273. Földhasználati jog törlése iránti kérelem

1274. Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem

1275. Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

1276. Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem

1277. Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem

1278. Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem

1279. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog bejegyzése iránti kérelem

1280. Elő- és visszavásárlási jog, valamint vételi jog törlése iránti kérelem

1281. Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem

1282. Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem

1283. Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

1284. Jelzálogjog törlése iránti kérelem

1285. Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem

1286. Önálló zálogjog törlése iránti kérelem

1287. Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem

1288. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem

1289. Elidegenítési és terhelési tilalom tényének törlése iránti kérelem

1290. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének feljegyzése iránti kérelem

1291. Tulajdonjog fenntartással történt eladása tényének törlése iránti kérelem

1292. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének feljegyzése iránti kérelem

1293. Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem

1294. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem

1295. Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem
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1296. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem

1297. Jelzálogjog ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem

1298. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem

1299. Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem

1300. Ingatlan jogi jelleg tényének feljegyzése iránti kérelem

1301. Ingatlan jogi jelleg tényének törlése iránti kérelem

1302. Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem

1303. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti 

kérelem

1304. Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése

1305. Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése

1306. Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése

1307. Telekalakítási engedély iránti kérelem

1308. Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

1309. Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

1310. Földmérési és térképészeti adatszolgáltatás iránti kérelem

1311. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

1312. Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem

1313. Külföldi állampolgárok és jogi személyek magyarországi ingatlanszerzése iránti kérelem

1314. Bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint 

e létesítmények építésének, fennmaradásának, átalakításának, első- és másodfokú engedélyezési eljárásában 

előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1315. Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1316. Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

1317. Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 

kérelem

1318. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

1319. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

1320. Ingatlan címadataiban történt változás átvezetése iránti kérelem

1321. Ingatlan-nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

1322. Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítésére vonatkozó egyezség létrehozására irányuló 

kárbecslési eljárás lefolytatása iránti kérelem

1323. Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, 

növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására 

vonatkozó bejelentés

1324. Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

1325. Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

1326. Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

1327. Ideiglenes menazséria úti napló leadása

1328. Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

1329. Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem

1330. Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

1331. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén 

a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

1332. Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

1333. Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, 

felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

1334. Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának 

engedélyezése iránti kérelem

1335. Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények 

nyilvántartásba vétele iránti kérelem

1336. Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

1337. Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához
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1338. Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű 

élelmiszer előállítás bejelentése

1339. Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

1340. Húsvizsgálat iránti kérelem

1341. Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1342. Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1343. Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

1344. Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

1345. Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

1346. Földhasználati bejelentés

1347. Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

1348. Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

1349. Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

1350. Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és 

átvétele iránti kérelem

1351. Elvi vízjogi engedély kiadása iránti kérelem

1352. Elvi vízjogi engedély módosítása iránti kérelem

1353. Elvi vízjogi engedély visszavonása iránti kérelem

1354. Vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelem

1355. Vízjogi létesítési engedély módosítása iránti kérelem

1356. Vízjogi létesítési engedély visszavonása iránti kérelem

1357. Vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem

1358. Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása iránti kérelem

1359. Vízjogi üzemeltetési engedély visszavonása iránti kérelem

1360. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése iránti kérelem

1361. Fennmaradási engedély kiadása iránti kérelem

1362. Fennmaradási engedély módosítása iránti kérelem

1363. Fennmaradási engedély visszavonása iránti kérelem

1364. Vízvezetési szolgalom alapítása iránti kérelem

1365. Vízhasználati szolgalmi jog engedélyezése iránti kérelem

1366. Vízvezetési szolgalmi megállapodás jóváhagyása iránti kérelem

1367. Víziközművek elosztóhálózatának bővítésére irányuló bejelentés

1368. Vízbázis védőidom kijelölése iránti kérelem

1369. Vízbázis védőterület kijelölése iránti kérelem

1370. Vízbázis védősáv kijelölés iránti kérelem

1371. Partvonal megállapítása iránti kérelem

1372. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a  szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez elvi vízjogi 

engedély kiadása iránti kérelem

1373. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a  szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi létesítési 

engedély kiadása iránti kérelem

1374. Víziközműbe való önálló bekötés esetén a szennyvíz előtisztító berendezés telepítéséhez vízjogi üzemeltetési 

engedély kiadása iránti kérelem

1375. Parti sávok és hullámterek használatának engedélyezése iránti kérelem

1376. Természetes fürdőhelyektől ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságok módosítására irányuló kérelem

1377. Bányató hasznosításának, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

1378. Kárelhárítási terv jóváhagyása iránti kérelem

1379. Szennyező anyag elhelyezésének, földtani közegbe történő bevezetésének, a  felszín alatti vízbe való 

közvetlen, illetve közvetett bevezetésének engedélyezése iránti kérelem

1380. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély módosítása iránti kérelem

1381. Szennyező anyagok elhelyezésére és bevezetésére vonatkozó engedély visszavonása iránti kérelem

1382. Tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1383. Tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1384. Beavatkozási terv elfogadása iránti kérelem

1385. Beavatkozási tervtől való eltérés engedélyezése iránti kérelem



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89215

1386. Beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1387. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1388. Felszíni víz kármentesítés tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1389. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

1390. Felszíni víz kármentesítés beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1391. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

1392. Szennyvízkibocsátásra vonatkozó külön engedély visszavonása iránti kérelem

1393. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározottak szerinti önellenőrzési terv jóváhagyása iránti kérelem

1394. Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

1395. Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem

1396. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

1397. Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem

1398. Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem

1399. Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem

1400. Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem

1401. Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem

1402. Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem

1403. Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

1404. Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

1405. Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

1406. Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

1407. Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem

1408. Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem

1409. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti 

kérelem

1410. Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának 

megváltoztatása iránti kérelem

1411. Védett természeti területen az  erdőről és az  erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

1412. Védett természeti területen az  erdőről és az  erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

1413. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem

1414. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

1415. Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem

1416. Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem

1417. Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem

1418. Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a  talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

1419. Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

1420. Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai 

jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

1421. Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

1422. Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem

1423. Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem

1424. Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti 

kérelem

1425. Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem

1426. Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem

1427. Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem

1428. Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem

1429. Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

1430. Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem

1431. Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem
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1432. Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem

1433. Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

1434. Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

1435. Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem

1436. Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem

1437. Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem

1438. Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

1439. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti 

kérelem

1440. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem

1441. Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

1442. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

eltávolítása iránti kérelem

1443. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

elpusztítása iránti kérelem

1444. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

megszerzése iránti kérelem

1445. Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem

1446. Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem

1447. Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem

1448. Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem

1449. Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem

1450. Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem

1451. Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem

1452. Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem

1453. Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem

1454. Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem

1455. Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem

1456. Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti 

kérelem

1457. Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

1458. Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem

1459. Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

1460. Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem

1461. Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

1462. Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

1463. Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

1464. Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem

1465. Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem

1466. Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

1467. Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem

1468. Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem

1469. Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

1470. Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás 

átvezetése iránti kérelem

1471. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

1472. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem

1473. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló 

létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem

1474. Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

1475. Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

1476. Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem
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1477. Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem

1478. Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem

1479. Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem

1480. Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

1481. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem

1482. Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem

1483. Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

1484. Barlangi búvármerülés iránti kérelem

1485. Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem

1486. Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem

1487. Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem

1488. Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem

1489. Barlangban <lmforgatás iránti kérelem

1490. Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem

1491. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem

1492. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem

1493. Barlangban védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem

1494. Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem

1495. Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem

1496. Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem

1497. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat tartása iránti kérelem

1498. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat szaporítása iránti kérelem

1499. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 

veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

1500. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

1501. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

1502. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1503. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

1504. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

1505. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

1506. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

1507. Gyep feltörése iránti kérelem

1508. Gyep felülvetése iránti kérelem

1509. Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem

1510. Terület helyreállítására irányuló kérelem

1511. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

1512. Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

1513. Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint 

a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

1514. Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

1515. Éti csiga hasznosítása iránti kérelem

1516. Felmentés engedélyezése iránti kérelem védett víziállatokkal kapcsolatban

1517. Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

1518. Közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

1519. Közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem
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1520. Közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

1521. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) megszerzésének a bejelentése

1522. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

1523. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának a bejelentése

1524. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének a bejelentése

1525. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) elidegenítésének a bejelentése

1526. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

1527. A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 

1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint 

a  tanácsi rendelet B.  mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: 

bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

1528. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi 

és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti 

eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

1529. Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

1530. Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti 

területen

1531. Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

1532. Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti 

területen

1533. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

1534. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

1535. Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt 

természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

1536. Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

1537. Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem

1538. Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

1539. Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem

1540. Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem

1541. Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1542. Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1543. Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

1544. Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti 

kérelem
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1545. Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti 

kérelem

1546. Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti 

kérelem

1547. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése 

iránti kérelem

1548. Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1549. Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1550. Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1551. Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem

1552. Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

1553. Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem

1554. Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

1555. Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem

1556. Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem

1557. Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

1558. Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem

1559. Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

1560. Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem

1561. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem

1562. Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

1563. Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem

1564. Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének 

engedélyezése iránti kérelem

1565. Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

1566. Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

1567. Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem

1568. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

1569. Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem

1570. Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem

1571. Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1572. Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

1573. Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése 

iránti kérelem

1574. Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem

1575. Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása 

iránti kérelem

1576. Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre

1577. Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem

1578. Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

1579. Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az  egységes környezethasználati 

engedély megadása iránti kérelem

1580. Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

1581. Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem

1582. Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a  tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély 

megadása) iránti kérelem

1583. Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

1584. Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve 

megváltozásának megállapítása iránti kérelem

1585. Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1586. Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

1587. Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1588. Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem
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1589. Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal 

való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

1590. Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

1591. Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1592. Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

1593. Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

1594. Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

1595. Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

1596. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

1597. Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése 

iránti kérelem

1598. Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

1599. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása 

iránti kérelem

1600. Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása 

iránti kérelem

1601. Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

1602. Kibocsátás-csökkentési terv készítésének engedélyezése iránti kérelem

1603. Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

1604. Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

1605. Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

1606. A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

1607. Üvegházhatású gázkibocsátási engedély iránti kérelem

1608. Együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1609. Üvegházhatású gázok kibocsátásának nyomonkövetését célzó nyomonkövetési terv jóváhagyása iránti 

kérelem

1610. Természetvédelmi célú gazdálkodás üzemtervének jóváhagyása iránti kérelem

1611. NATURA 2000 gyepterületeken tervezett kaszálás tervezett időpontjának bejelentése

1612. Polgári természetőrnek jelölt vagy megbízott személy részéről az  arra vonatkozó bejelentés, hogy vele 

szemben nem áll fenn törvényi kizáró ok

1613. Elhullott, elejtett védett állat megtalálásáról szóló bejelentés

1614. Barlang, barlangszakasz felfedezéséről szóló bejelentés

1615. Bányászati tevékenység során feltárt védett ásványokról, ősmaradványokról szóló bejelentés

1616. Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1617. Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem

1618. Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem

1619. Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

1620. Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

1621. Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem

1622. Barom< Információs Rendszer, Számviteli Információs Rendszer, Országos Ló Információ Rendszer bizonylat 

kiállítása iránti kérelem

1623. Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem

1624. Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem

1625. Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások 

hitelesítésére irányuló kérelem

1626. Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem

1627. Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem

1628. Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1629. Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

1630. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

1631. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat) kibocsátására 

vonatkozó kérelem

1632. Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó 

kérelem
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1633. Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

1634. Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlatról szóló igazolás iránti kérelem

1635. Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

1636. Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

1637. Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

1638. Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1639. Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

1640. Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése

1641. Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

1642. Harmadik országból az  Európai Unióba behozni és ökológiai jelöléssel forgalomba hozni kívánt ökológiai 

termékek egyedi importengedély kérelme

1643. Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem

1644. Juh indítás bejelentés

1645. Juh indítás adatainak módosítása iránti kérelem

1646. Juh indítás törlése iránti kérelem

1647. Kecske indítás bejelentés

1648. Kecske indítás adatainak módosítása iránti kérelem

1649. Kecske indítás törlése iránti kérelem

1650. Juh beérkezés bejelentése

1651. Hitelkérelemhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem juh- és kecskefélék egyedeinek 

nyilvántartásával kapcsolatos eljárásban

1652. Juh beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem

1653. Juh beérkezés adatainak törlése iránti kérelem

1654. Kecske beérkezés bejelentése

1655. Kecske beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem

1656. Kecske beérkezés adatainak törlése iránti kérelem

1657. Juh eltérés bejelentése

1658. Kecske eltérés bejelentése

1659. Külföldről beérkezett juhok csoportos bejelentése

1660. Külföldről beérkezett kecskék csoportos bejelentése

1661. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentése

1662. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1663. Külföldről beérkezett juhok egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1664. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentése

1665. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1666. Külföldről beérkezett kecskék egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1667. Hazai juhok jelölésének csoportos bejelentése

1668. Hazai kecskék jelölésének csoportos bejelentése

1669. Hazai juhok jelölésének egyedi bejelentése

1670. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1671. Hazai juhok jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1672. Hazai kecskék jelölésének egyedi bejelentése

1673. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1674. Hazai kecskék jelölése egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1675. Juh kiesés csoportos bejelentése

1676. Kecske kiesés csoportos bejelentése

1677. Juh kiesés egyedi bejelentése

1678. Juh kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1679. Juh kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1680. Kecske kiesés egyedi bejelentése

1681. Kecske kiesés egyedi bejelentésének módosítása iránti kérelem

1682. Kecske kiesés egyedi bejelentésének törlése iránti kérelem

1683. Juh jelölőeszköz és segédeszköz megrendelése iránti kérelem

1684. Kecske jelölőeszköz és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem
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1685. Juh jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem

1686. Kecske jelölőeszköz átadásának, illetve átvételének bejelentése iránti kérelem

1687. Juh jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése

1688. Kecske jelölőeszköz letiltásának, illetve feloldásának bejelentése

1689. Sertés füljelző és segédeszköz megrendelése (2621)

1690. Sertés füljelző megrendelés törlése (2622)

1691. Sertés füljelző átadásának bejelentése (2624)

1692. Sertés füljelző letiltásának bejelentése (2625)

1693. Sertés füljelző feloldásának bejelentése (2625)

1694. Sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerével (Sertés ENAR) kapcsolatos nyomtatvány 

igénylésének bejelentése (2626)

1695. Sertés eltérés bejelentése (2634)

1696. Import sertés beérkezés bejelentése (2636)

1697. Import sertés beérkezés adatainak módosítása iráni kérelem (2636)

1698. Import sertés beérkezés adatainak törlése iráni kérelem (2636)

1699. Sertés kiszállítás bejelentése (2638)

1700. Sertés kiszállítás adatainak módosítása iránti kérelem (2638)

1701. Sertés kiszállítás adatainak törlése iránti kérelem (2638)

1702. Sertés beérkezés bejelentése (2639)

1703. Sertés beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2639)

1704. Sertés beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2639)

1705. Sertés szállítólevél gyűjtő adatainak módosítása iránti kérelem (2640)

1706. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelése (2035)

1707. Szarvasmarha füljelző pótlás megrendelése (2036)

1708. Szarvasmarha füljelző átadás, illetve átvétel bejelentése (2037)

1709. Szarvasmarha füljelző letiltásának bejelentése (2038)

1710. Szarvasmarha füljelző feloldásának bejelentése (2038)

1711. Szarvasmarha füljelző és segédeszköz megrendelésének törlése iránti kérelem (2039)

1712. Szarvasmarha-egyed jelölésének bejelentése (2011)

1713. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerrel (ENAR) kapcsolatos adatváltozás bejelentése 

(2011)

1714. Szarvasmarha Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerben (ENAR) szereplő adatok törlése iránti 

kérelem (2011)

1715. Szarvasmarha EU beszállítás bejelentése (2011)

1716. Szarvasmarha igazolólap kérés (bekerülés) (2014)

1717. Szarvasmarha bekerülés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)

1718. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés érvénytelenítése iránti kérelem (2014)

1719. Szarvasmarha bekerülés módosítása iránti kérelem (2014)

1720. Szarvasmarha vágás, export, megsemmisítés bejelentése (2014)

1721. Külföldről visszaérkezett szarvasmarha bejelentése (2014)

1722. Szarvasmarha kikerülések bejelentése (2021)

1723. Szarvasmarha kikerülések érvénytelenítése iránti kérelem (2021)

1724. Szarvasmarha kikerülések módosítása iránti kérelem (2021)

1725. Szarvasmarha útlevél igénylése (2929)

1726. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése (2930)

1727. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának módosítása iránti kérelem (2931)

1728. Szarvasmarha lezárt tartózkodásának törlése iránti kérelem (2931)

1729. Külföldről beérkezett házityúk bejelentése (2741)

1730. Külföldről beérkezett házityúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1731. Külföldről beérkezett házityúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1732. Külföldről beérkezett pulyka bejelentése (2741)

1733. Külföldről beérkezett pulyka adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1734. Külföldről beérkezett pulyka adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1735. Külföldről beérkezett kacsa bejelentése (2741)
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1736. Külföldről beérkezett kacsa adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1737. Külföldről beérkezett kacsa adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1738. Külföldről beérkezett lúd bejelentése (2741)

1739. Külföldről beérkezett lúd adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1740. Külföldről beérkezett lúd adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1741. Külföldről beérkezett gyöngytyúk bejelentése (2741)

1742. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1743. Külföldről beérkezett gyöngytyúk adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1744. Külföldről beérkezett strucc bejelentése (2741)

1745. Külföldről beérkezett strucc adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1746. Külföldről beérkezett strucc adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1747. Külföldről beérkezett emu bejelentése (2741)

1748. Külföldről beérkezett emu adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1749. Külföldről beérkezett emu adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1750. Külföldről beérkezett házityúktojások bejelentése (2741)

1751. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1752. Külföldről beérkezett házityúktojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1753. Külföldről beérkezett pulykatojások bejelentése (2741)

1754. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1755. Külföldről beérkezett pulykatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1756. Külföldről beérkezett kacsatojások bejelentése (2741)

1757. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1758. Külföldről beérkezett kacsatojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1759. Külföldről beérkezett lúdtojások bejelentése (2741)

1760. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1761. Külföldről beérkezett lúdtojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1762. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások bejelentése (2741)

1763. Külföldről beérkezett gyöngytyúktojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1764. Külföldről beérkezett gyöngytyúk tojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1765. Külföldről beérkezett strucctojások bejelentése (2741)

1766. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1767. Külföldről beérkezett strucctojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1768. Külföldről beérkezett emutojások bejelentése (2741)

1769. Külföldről beérkezett emutojások adatainak módosítása iránti kérelem (2741)

1770. Külföldről beérkezett emutojások adatainak törlése iránti kérelem (2741)

1771. Házityúk indítás bejelentése (2744)

1772. Házityúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1773. Házityúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1774. Pulyka indítás bejelentése (2744)

1775. Pulyka indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1776. Pulyka indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1777. Kacsa indítás bejelentése (2744)

1778. Kacsa indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1779. Kacsa indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1780. Lúd indítás bejelentése (2744)

1781. Lúd indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1782. Lúd indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1783. Gyöngytyúk indítás bejelentése (2744)

1784. Gyöngytyúk indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1785. Gyöngytyúk indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1786. Strucc indítás bejelentése (2744)

1787. Strucc indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1788. Strucc indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1789. Emu indítás bejelentése (2744)
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1790. Emu indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1791. Emu indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1792. Házityúktojás indítás bejelentése (2744)

1793. Házityúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1794. Házityúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1795. Pulykatojás indítás bejelentése (2744)

1796. Pulykatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1797. Pulykatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1798. Kacsatojás indítás bejelentése (2744)

1799. Kacsatojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1800. Kacsatojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1801. Lúdtojás indítás bejelentése (2744)

1802. Lúdtojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1803. Lúdtojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1804. Gyöngytyúktojás indítás bejelentése (2744)

1805. Gyöngytyúktojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1806. Gyöngytyúktojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1807. Strucctojás indítás bejelentése (2744)

1808. Strucctojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1809. Strucctojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1810. Emutojás indítás bejelentése (2744)

1811. Emutojás indítás adatainak módosítása iránti kérelem (2744)

1812. Emutojás indítás adatainak törlése iránti kérelem (2744)

1813. Házityúk beérkezés bejelentése (2745)

1814. Házityúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1815. Házityúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1816. Pulyka beérkezés bejelentése (2745)

1817. Pulyka beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1818. Pulyka beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1819. Kacsa beérkezés bejelentése (2745)

1820. Kacsa beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1821. Kacsa beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1822. Lúd beérkezés bejelentése (2745)

1823. Lúd beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1824. Lúd beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1825. Gyöngytyúk beérkezés bejelentése (2745)

1826. Gyöngytyúk beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1827. Gyöngytyúk beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1828. Strucc beérkezés bejelentése (2745)

1829. Strucc beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1830. Strucc beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1831. Emu beérkezés bejelentése (2745)

1832. Emu beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1833. Emu beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1834. Házityúktojás beérkezés bejelentése (2745)

1835. Házityúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1836. Házityúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1837. Pulykatojás beérkezés bejelentése (2745)

1838. Pulykatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1839. Pulykatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1840. Kacsatojás beérkezés bejelentése (2745)

1841. Kacsatojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1842. Kacsatojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1843. Lúdtojás beérkezés bejelentése (2745)
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1844. Lúdtojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1845. Lúdtojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1846. Gyöngytyúktojás beérkezés bejelentése (2745)

1847. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1848. Gyöngytyúktojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1849. Strucctojás beérkezés bejelentése (2745)

1850. Strucctojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1851. Strucctojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1852. Emutojás beérkezés bejelentése (2745)

1853. Emutojás beérkezés adatainak módosítása iránti kérelem (2745)

1854. Emutojás beérkezés adatainak törlése iránti kérelem (2745)

1855. Barom<keltetés bejelentése (2746)

1856. Barom<keltetés adatainak módosítása iránti kérelem (2747)

1857. Barom<keltetés adatainak törlése iránti kérelem (2747)

1858. A Barom< Termék Tanács részére az  Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés 

benyújtása (2962)

1859. A Barom< Termék Tanács részére az  Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés 

visszavonásának benyújtása (2962)

1860. Barom< törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés

1861. Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem

1862. Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem

1863. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

1864. Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem

1865. Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

1866. Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem

1867. Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem

1868. Marhalevél megsemmisítésre, illetőleg nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása

1869. Marhalevél pótlása iránti kérelem

1870. Marhalevél kiigazítása iránti kérelem

1871. Az állatok védelméről és kíméletérő szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6-8. §-a megsértésének bejelentése

1872. Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

1873. Méhek kiszállításának bejelentése

1874. Méhek beszállításának bejelentése

1875. Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

1876. Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése

1877. Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

1878. Fásszárú növény élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágásának bejelentése

1879. Bejelentés állat veszélyessé nyilvánítása érdekében

1880. Veszélyes állat tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

1881. Veszélyes állat szaporításának engedélyezése iránti kérelem

1882. Veszélyes állat országba való behozatalához szükséges tartási engedély kiadása iránti kérelem

1883. Veszélyes állat elidegenítésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

1884. Veszélyes állat felügyeletének átengedésére vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

1885. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat eltűnésére vonatkozó bejelentése

1886. Veszélyes állat tartójának a veszélyes állat elhullására vonatkozó bejelentése

1887. Október 31. és április 23. között történő legeltetés engedélyezése iránti kérelem

1888. Védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszak alatti fakitermelés engedélyezése iránti kérelem

1889. Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapota megváltoztatásának, 

kivágásának engedélyezése iránti kérelem

1890. Földre vonatkozó adás-vételi, illetve haszonbérleti szerződés közzétételére irányuló kérelem megküldése 

a Polgári Törvénykönyv, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

alapján fennálló elővásárlási (előhaszonbérleti) jog esetén

1891. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésének engedélyezése iránti 

kérelem
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1892. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti 

kérelem

1893. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

1894. Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti 

kérelem

1895. Kút létesítésének engedélyezése iránti kérelem

1896. Kút használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

1897. Kút megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

1898. Szomszédos ingatlanok tulajdonosai között a települések belterületén a vizek természetes áramlása, lefolyása 

önkényes megváltoztatása folytán felmerült vita eldöntése iránti kérelem

1899. Igazolás kiadása iránti kérelem magánszemélyek közműfejlesztése során a  jogosult részére, ha 

a közműfejlesztés helye és a lakóhely nem azonos

1900. Közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára történő rendszeres igénybevételéhez való 

hozzájárulás iránti kérelem

1901. A víziközmű-szolgáltató közszolgáltatási feladatai ellátásához a  közterületen lévő tűzcsapról vízvételezés 

igénybevételéhez való hozzájárulás iránti kérelem

1902. Víziközmű-szolgáltatónak a  tűzcsap, illetve a  közkifolyó áthelyezéséhez vagy megszüntetéséhez történő 

előzetes hozzájárulás iránti kérelme

1903. Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

1904. Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

1905. Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem

1906. Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

1907. Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti 

kérelem

1908. Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

1909. Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

1910. I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító 

igazolványok kiadása iránti kérelem

1911. A lejárt felhasználhatósági idejű, forgalmazásra vagy felhasználásra szánt engedélyköteles termékek 

minőségének bevizsgálására irányuló kérelem

1912. Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem

1913. Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán 

kártalanítás iránti kérelem

1914. Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

1915. Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

1916. Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem

1917. Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

1918. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem

1919. Talajjavítási engedély iránti kérelem

1920. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

1921. Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem

1922. Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1923. Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1924. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

1925. Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 

iránti kérelem

1926. Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának 

engedélyezése iránti kérelem

1927. Talajvédelmi követelmények, valamint a  termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti 

kérelem

1928. Villamosenergia-ipari építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem 

(vezetékjog); (termelői, magán- és közvetlen vezeték építése is)



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 89227

1929. Villamosenergia-ipari fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 

kérelem

1930. Villamosenergia-ipari egyszerűsített engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 

kérelem

1931. Települési hulladékokkal kapcsolatos engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti 

kérelem

1932. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

1933. Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

1934. Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, 

fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának 

engedélyezése iránti kérelem

1935. Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti 

kérelem

1936. Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

1937. Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem

1938. Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem

1939. Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem

1940. Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem

1941. Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem

1942. Erdőtelepítés befejezésének bejelentése

1943. Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem

1944. Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

1945. Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem

1946. Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és 

szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

1947. Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

1948. Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

1949. Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

1950. Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

1951. Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem

1952. Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

1953. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

1954. Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem

1955. Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

1956. Birtok-összevonási célú termőföld-vásárlási támogatás iránti kérelem

1957. Maradványtermőföld igénylése, illetve kártalanítás iránti kérelem

1958. Maradványföldek tulajdonba adása iránti kérelem

1959. Zöldség, gyümölcs szerkezet-átalakítási programmal kapcsolatos igazolás iránti kérelem

1960. Kárbejelentés alapján hatósági igazolás kiadása iránti kérelem mezőgazdasági káresemény kapcsán

1961. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmekhez hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

1962. Egyes mezőgazdasági tárgyú hitelkérelmek záradékolása iránti kérelem

1963. Mezőgazdasági vonatkozású vis maior igazolás kiállítása iránti kérelem

1964. Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem

1965. Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az  alóli felmentés engedélyezésére irányuló 

kérelem

1966. Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló 

kérelem

1967. Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése 

engedélyezésére irányuló kérelem

1968. Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a  jogszabálynál szigorúbb 

méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

1969. Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

1970. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének 

bejelentése
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1971. Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő 

pótlására irányuló kérelem

1972. Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem

1973. Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

1974. Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

1975. Vagyonkezelési, illetve haszonbérleti szerződés benyújtása

1976. Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés 

megkötése iránti kérelem

1977. Halászati őrzés módjának bejelentése

1978. Éves jelentés a halfogásokról

1979. Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

1980. Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása 

iránti kérelem

1981. Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem

1982. Halászati engedély kiadása iránti kérelem

1983. Állami halászjegy kiadása iránti kérelem

1984. Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem

1985. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott 

halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

1986. Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

1987. Horgászverseny megrendezése, továbbá a  horgászat, a  halászati hagyományok, illetve a  halételek 

megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a  jogszabályok szerinti 

felmentések megadása iránti kérelem

1988. Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál <gyelembe vehető 

földterület minősítése iránti kérelem

1989. Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

1990. Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem

1991. Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

1992. Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem

1993. Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

1994. Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem

1995. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, 

valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 28.  § (4)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében, 38.  § 

(3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

1996. Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem

1997. Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem

1998. A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem

1999. Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti 

kérelem

2000. Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem

2001. Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem

2002. Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem

2003. Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a  szükséges 

védőintézkedések megtételére irányuló kérelem

2004. Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

2005. Magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy részére 

vadászati engedély kiadása iránti kérelem

2006. Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi 

célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

2007. Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

2008. Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának 

engedélyezése iránti kérelem

2009. Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
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2010. Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése 

iránti kérelem

2011. Mezei őrszolgálat működési, fenntartási és megalakítási költségeire igényelt hozzájárulás iránti kérelem

2012. Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2013. Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2014. Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

2015. Barom<- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló 

kérelem

2016. Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

2017. Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

2018. Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

2019. Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

2020. Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

2021. Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

2022. Élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

2023. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) bekezdés b)–e) pontjai 

szerinti kérelem

2024. Állatvédelmi bejelentés

2025. Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, 

közérdekű bejelentés, panasz

2026. Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2027. Fürdőhelyek felosztására, összevonására irányuló kérelem

2028. Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

2029. Vízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az  előírásoktól eltérő 

megállapítása iránti kérelem

2030. Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

2031. Ivóvízkezelés során végzendő vizsgálatokra vonatkozó, az  üzemeltetési szabályzatban rögzítendő vizsgálati 

terv jóváhagyására irányuló kérelem

2032. Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a  húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, 

valamint évente egy alkalommal, továbbá a  vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 

kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon történő nemesfém-forgalmazásra irányuló 

kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

2033. Képzési költségek megtérítése és/vagy keresetpótló támogatás iránti kérelem

2034. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve 

keresetpótló juttatás vagy (kereset-kiegészítés) megállapítása iránti kérelem

2035. Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

2036. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (6 havi minimálbérre)

2037. Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat (3 M Ft-ig tőkejuttatás)

2038. Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása 

iránti pályázat

2039. Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

2040. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

2041. Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti 

kérelem

2042. Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

2043. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

2044. Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából

2045. Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

2046. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

2047. Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő 

ki<zetése iránti kérelem

2048. Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

2049. Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

2050. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem



89230 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 222. szám 

2051. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

2052. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

2053. Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

2054. Költségek megtérítése iránti kérelem a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 

1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján

2055. Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési 

támogatásban részesülő esetén

2056. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy vállalkozóvá válás támogatás megállapítása iránti 

kérelme (TÁMOP 1.1.2.)

2057. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

2058. Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

2059. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély iránti kérelme harmadik országbeli 

állampolgárok esetében

2060. Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2061. Családegyesítő személy családtagjának munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelme harmadik 

országbeli állampolgárok esetében

2062. Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

2063. Mezőgazdasági szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli 

állampolgárok esetében

2064. Családegyesítő személy családtagja munkavállalási engedélyének visszavonása iránti kérelem harmadik 

országbeli állampolgárok esetében

2065. Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2066. Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az  utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági 

bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

2067. Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti 

kérelem

2068. Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

2069. Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása 

iránti kérelem

2070. Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

2071. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

2072. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

2073. Kereskedő bejelentése a  működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett 

változásról

2074. Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és iWúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 

méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének 

lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

2075. Üzlet megszűnésének bejelentése

2076. Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2077. Vásár megszűnésének bejelentése

2078. Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2079. Piac megszűnésének bejelentése

2080. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás 

bejelentése

2081. Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése

2082. Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

2083. Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése

2084. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

2085. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése

2086. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme

2087. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatásának 

bejelentése

2088. Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő 

adatok megváltozásának bejelentése
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2089. Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

2090. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett idegenvezetői tevékenység folytatásának bejelentése

2091. Idegenvezetői tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

2092. Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

2093. Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

2094. Határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység 

folytatásának bejelentése

2095. Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti 

kérelem

2096. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése

2097. Telepengedély kiadására irányuló kérelem

2098. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

2099. Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről

2100. Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

2101. Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

2102. Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem 

rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem

2103. Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor 

származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem

2104. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 

eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 

szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján a  Magyar Köztársaság területén határon 

átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében a  rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szabályozott 

szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló bejelentés

2105. Szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a  határon átnyúló szolgáltatásnyújtás 

keretében történő gyógyászati segédeszköz forgalmazására, javítására, kölcsönözésére vonatkozó 

bejelentése

2106. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által 

felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás iránti kérelem

2107. Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

2108. Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

2109. Igazolás kiadása iránti kérelem a  helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a  Polgári 

Perrendtartás szerinti költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülményekről

2110. Az Európai Unió tagállamába irányuló, határon átnyúló polgári vagy kereskedelmi jogvitával kapcsolatos jogi 

segítségnyújtás iránti kérelem

2111. Külföldi vállalkozás magyarországi <óktelepe megszüntetése esetén elidegenítési kötelezettség alól való 

felmentés iránti kérelem

2112. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

2113. Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

2114. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása 

iránti kérelem

2115. Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

2116. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

2117. Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

2118. Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

2119. Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 

1.1.2.)

2120. Munkaerő-piaci program célcsoportjához tartozó személy foglalkoztatásához adható bérköltség támogatása 

iránti kérelem (TÁMOP 1.1.2.)

2121. Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségek támogatása iránti kérelem munkaadó, illetve munkavállaló) 

hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében (TÁMOP 1.1.2.)

2122. A munkáltatónak a  munkavállaló részére, a  csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött 

tájékoztatás másolatának megküldése
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2123. Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelem

2124. Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány 

kiállítása iránti kérelem

2125. Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelem

2126. Széchenyi Pihenőkártya kibocsátási tevékenység megkezdésének bejelentése

2127. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről 

vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

2128. Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről 

vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

2129. Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2130. Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

2131. Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2132. A Közösség és a  Kazah Köztársaság között az  egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK 

rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem

2133. Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni 

védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a  Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid 

behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és 

a  Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések 

vonatkozásában a  kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról 

szóló 1818/2006/EK rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

2134. Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a  Közösségbe újra behozott 

egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a  passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések 

megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív 

bérmunka engedélyezése iránti kérelem

2135. Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély 

kiadása iránti kérelem

2136. Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

2137. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos 

tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

2138. Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység 

bejelentése

2139. Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

2140. Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

2141. A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, 

időpontjának és módjának bejelentése

2142. Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

2143. Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

2144. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek 

alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

2145. A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a  tartályokhoz kapcsolódó helyszíni 

technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát 

végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére 

irányuló kérelem

2146. Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2147. Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2148. Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2149. Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2150. Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2151. Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2152. Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 

piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem
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2153. Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló 

kérelem

2154. Keringető szivattyúk energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2155. Elektromos motorok ellenőrzésére irányuló kérelem

2156. Beépített előtét nélküli fénycsövek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló 

kérelem

2157. Egyszerű set-top boxok energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2158. Elektromos és elektronikus irodai berendezések készenléti állapotban és kikapcsolt helyzetben történő 

energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2159. Külső tápegységek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2160. Televíziókészülékek energiahatékonyságának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2161. Melegvízkazánok hatásfokának piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

2162. Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezése beszerelésének, megbontásával járó 

javításának, karbantartásának engedélyezése iránti kérelem

2163. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 

valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb 

jogi személy törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzése iránti kérelem

2164. Költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, 

valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb 

jogi személy törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

2165. Költségvetési szerv és jogszabály alapján a  költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat 

alkalmazó egyéb jogi személy törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2166. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak 

módosítása iránti kérelem

2167. A társulás törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2168. A térségi fejlesztési tanács törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

2169. Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

2170. Törzskönyvi kivonat kiadása iránti kérelem

2171. Csoportos törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

2172. Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem

2173. E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem

2174. Dózismérők és szennyezettség mérők hitelesítése iránti kérelem

2175. Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem

2176. Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem

2177. Sorsoló programok és eszközök, rulett kerekek hitelesítése iránti kérelem

2178. Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem

2179. Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem

2180. Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem

2181. Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem

2182. Mérőeszköz minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem

2183. Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem

2184. Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása

2185. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán

2186. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan

2187. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem harmadik országokból származó, a 1003 00 KN árpára vonatkozóan

2188. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan

2189. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem az  afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a  tengerentúli országokból és területekről 

származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára 

vonatkozóan

2190. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán
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2191. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

2192. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

2193. Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán

2194. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán

2195. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán

2196. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN kód 

alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán

2197. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem a  harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” 

engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

2198. Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a  harmadik országokból származó fokhagyma és 

más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) 

engedélyezése kapcsán

2199. Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem

2200. Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring 

engedély kiadására irányuló kérelem

2201. Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

2202. Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import 

engedélyezésére irányuló kérelem

2203. Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló 

kérelem

2204. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan

2205. Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

2206. Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

2207. Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló 

kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra 

szánt fagyasztott marhahús kapcsán

2208. Behozatali jog alapján kezelt, a  szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint 

a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2209. Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import 

vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2210. „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2211. Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2212. Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2213. Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2214. Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2215. Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

2216. Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv és izlandi 

megállapodások és egyezmények) kiadására irányuló kérelem

2217. Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

2218. Inward Monitoring Arrangement (IMA-1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított 

behozatal engedélyezésére irányuló kérelem

2219. Barom< 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem

2220. Barom<hús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

2221. Egyes izraeli származású barom<hús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

2222. Egyes USA-származású barom<hús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

2223. Egyes sózott vagy páclében levő barom<hús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű 

import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem
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2224. Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

2225. Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem

2226. Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

2227. Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem

2228. Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

2229. Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem

2230. Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

2231. Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem

2232. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem

2233. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem

2234. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem

2235. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem

2236. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem

2237. Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

2238. Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

2239. Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése 

kapcsán

2240. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint 

megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997.  évi 

CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése 

iránti kérelem

2241. Nemesfém tárgyak és -termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

2242. Nemesfémtárgyak kereskedelmével, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások 

tevékenysége megkezdésének engedélyezésére, az  adatváltozás bejelentésére, valamint az  engedély 

visszavonására irányuló kérelem

2243. Nemesfémgyártók és -forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának 

engedélyezésére irányuló kérelem

2244. Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

2245. Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem

2246. Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

2247. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

2248. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

2249. Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

2250. Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

2251. Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

2252. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

2253. Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése

2254. Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

2255. Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

2256. Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

2257. Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

2258. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához csoportos keretengedély iránti kérelem

2259. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély 

meghosszabbítása iránti kérelem

2260. Harmadik országbeli állampolgárok munkavállalásához szükséges csoportos keretengedély visszavonása 

iránti kérelem

2261. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

2262. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

2263. Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

2264. Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

2265. Munkáltató csoportos létszám-leépítési szándékának bejelentése

2266. Munkáltató létszám-leépítési döntésének bejelentése

2267. A tervezett csoportos létszámleépítés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción 

született írásbeli megállapodás bejelentése
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2268. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű 

bejelentés, panasz

2269. Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, 

közérdekű bejelentés, panasz

2270. Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2271. Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű 

bejelentés, panasz

2272. Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység 

vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2273. Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2274. Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2275. Ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések és azok alapján 

nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

2276. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

2277. Nyomástartó és töltőlétesítmény áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem

2278. Nyomástartó és töltőlétesítmény használatbavételének, üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

2279. Nyomástartó és töltőlétesítmény létesítési feltételeinek megváltoztatása iránti kérelem

2280. Nyomástartó és töltőlétesítmény megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem

2281. Nyomástartó és töltőlétesítmény biztonsági szelepének hitelesítése iránti kérelem

2282. Nyomástartó és töltőlétesítmény javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése

2283. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos külső ellenőrzése iránti kérelem

2284. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos belső ellenőrzése iránti kérelem

2285. Nyomástartó és töltőlétesítmény időszakos szilárdsági ellenőrzése iránti kérelem

2286. Gázpalack töltete megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

2287. Gázpalack átalakítás iránti kérelem

2288. Gázpalacktöltési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

2289. Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem

2290. Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem

2291. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

2292. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

2293. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

2294. Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

2295. Tárolótartály veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására való alkalmasságának megállapítására vonatkozó 

kérelem

2296. Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

2297. Üzemanyag-töltőállomásokon a  benzingáz visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének 

igazolására irányuló kérelem

2298. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem

2299. Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem

2300. Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által 

tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem

2301. Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

2302. Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, 

megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására 

irányuló kérelem

2303. Gáz-üzemanyag-ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény 

kiadása iránti kérelem

2304. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló tanúsítvány kiállítása iránti kérelem

2305. Autógáztartály időszakos ellenőrzéséről szóló elveszett tanúsítvány pótlása iránti kérelem

2306. Gázszerelői engedély iránti kérelem

2307. Gázszerelői engedély meghosszabbítása iránti kérelem

2308. Villamos hálózat létesítésével kapcsolatban előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

2309. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély 

iránti kérelem
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2310. Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem

2311. Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása 

iránti kérelem

2312. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó elvi építési 

keretengedély iránti kérelem

2313. Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély 

iránti kérelem

2314. Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti 

kérelem

2315. Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló 

kérelem

2316. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső 

és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem

2317. Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső 

és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem

2318. Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az  előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó 

előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

2319. Vezetékjog fennállását megállapító, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas határozat kiadása 

iránti kérelem

2320. Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban

2321. Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem

2322. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem

2323. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus 

jóváhagyása iránti kérelem

2324. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási 

jóváhagyása iránti kérelem

2325. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény 

időszakos vizsgálata iránti kérelem

2326. ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti 

kérelem

2327. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, 

leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus 

alkalmasság tanúsítása iránti kérelem

2328. ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a  csomagolóeszközök, 

nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program 

megfelelőségének elfogadása iránti kérelem

2329. Elvi építési keretengedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 

(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2330. Építési engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi mérésügyi 

és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdésében 

meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2331. Használatbavételi engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 

a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 

(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2332. Rendeltetés megváltoztatása iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és 

a  területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 

(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2333. Megszüntetési engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 

(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

2334. Fennmaradási engedély iránti kérelem a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a  területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § 

(2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében
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2335. Autógáz töltőállomás elvi építési engedélye iránti kérelem

2336. Autógáz töltőállomás építési engedélye iránti kérelem

2337. Autógáz töltőállomás használatbavételi engedélye iránti kérelem

2338. Autógáz töltőállomás megszüntetési engedélye iránti kérelem

2339. Autógáz töltőállomás fennmaradási engedélye iránti kérelem

2340. Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

2341. Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

2342. Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

2343. Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

2344. Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

2345. Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

2346. Súlyok hitelesítése iránti kérelem

2347. Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

2348. Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

2349. Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

2350. Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

2351. Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

2352. Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

2353. Tartály hitelesítése iránti kérelem

2354. Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

2355. Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

2356. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

2357. Kipufogógáz elemző hitelesítése iránti kérelem

2358. Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

2359. Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

2360. Áramváltó hitelesítése iránti kérelem

2361. Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

2362. Gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítése iránti kérelem

2363. Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem

2364. Mérőperemes földgázmérő rendszer hitelesítése iránti kérelem

2365. Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

2366. Hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti kérelem

2367. Hadigondozással kapcsolatos ügyekben pénzellátás iránti kérelem

2368. Hadigondozotti igazolvány kiadása iránti kérelem

2369. Kártalanítási eljárás lefolytatására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettséggel 

összefüggésben keletkezett kár tekintetében)

2370. Kártalanítás összegének megállapítására irányuló kérelem (a gazdasági és anyagi szolgáltatási 

kötelezettséggel összefüggésben keletkezett kár tekintetében)

2371. Hadkiegészítő parancsnokság sorozó szakfőorvosának kijelölése iránti kérelem

2372. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2373. Vezetési jogosultság szüneteltetése

2374. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

2375. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

2376. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

2377. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

2378. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

2379. Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása, költözéssel nem járó lakcímváltozás 

(helységnév, postai irányítószám, közterület elnevezés, közterület jellege vagy területszervezési eljárásban 

hozott döntés) esetén

2380. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

2381. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar 

állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

2382. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása
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2383. Állampolgársági eskü letételét követően az  okmányok átadása, megsemmisítése a  jogszabályban 

meghatározott esetekben

2384. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

A Kormány 2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének 
megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről

 1.  A Kormány felhívja

a) a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs 

Alap kezelésével kapcsolatos létszám és költségvetési előirányzatok átadás-átvételéhez kapcsolódó 

megállapodásokat kössék meg, és ennek alapján készítsenek előterjesztést a Kormány részére,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2014. január 31.

b) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kutatás-fejlesztési és innovációs források összehangolása érdekében 

tegyen javaslatot a  kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs rendszer legfőbb irányító szervének 

intézményi modelljére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2041/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (EuroSkills) 2018. évi rendezési jogának elnyerése esetén 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

 1. támogatja a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a  Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (a  továbbiakban: 

EuroSkills) 2018.  évi budapesti megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és annak sikeressége 

esetén vállalja, hogy az  EuroSkills 2018.  évi budapesti megrendezéséhez és lebonyolításához a  szükséges állami 

támogatást biztosítja;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sikeres pályázata esetén a 2018. évi EuroSkills budapesti megrendezéséhez 

és lebonyolításához szükséges állami támogatást a  Nemzeti Foglalkoztatási Alap adott évi költségvetésében 

rendelkezésre álljon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014–2018. évi költségvetési tervezése során

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara sikeres pályázata esetén 

készítsen előterjesztést a  2018.  évi EuroSkills budapesti megrendezésével összefüggő további szükséges 

intézkedésekről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a pályázat elnyerését követő 60 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő 
átvételével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány

 1. egyetért azzal, hogy 2014. január 1-jével a jelenleg a megyei kormányhivatalok járási állat-egészségügyi hivatalaihoz 

delegált falugazdász-hálózat által ellátott feladat- és hatáskörök, valamint az  ahhoz tartozó, összesen 467  fős 

falugazdász-hálózat a  megyei kormányhivataloktól a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 

Kamarához (a továbbiakban: NAK) kerüljön;

 2. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtásához szükséges ágazati jogalkotási 

feladatok elvégzéséről gondoskodjon;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2013. december 31.

 3. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében a  NAK és a  megyei kormányhivatalok külön 

megállapodásban rendelkezzenek az  átadással kapcsolatos részletkérdésekről, különösen az  átvett feladatokhoz 

tartozó létszám, ingó- és ingatlan-eszközállomány tekintetében;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. december 31.

 4. egyetért azzal, hogy az  átvételre kerülő falugazdászok ideiglenes elhelyezésében a  megyei kormányhivatalok 

segítséget nyújtsanak a  NAK részére, illetve az  önkormányzati tulajdonban lévő irodákat használó falugazdászok 

ideiglenes elhelyezésének biztosítása érdekében a  kormánymegbízottak közreműködjenek a  települési 

önkormányzatokkal történő tárgyalások során;

Felelős: a megyei kormányhivatalok tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

 5. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a  vidékfejlesztési minisztert, hogy készítsen 

előterjesztést a  falugazdász létszám átadásával összefüggő, 1652,46 millió Ft átcsoportosításáról a  Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium fejezettől a NAK közfeladat ellátásának támogatását szolgáló költségvetési előirányzat 

javára.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter 

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2014. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 2043/2013. (XII. 30.) Korm. határozata
a Horizont 2020 programhoz kapcsolódó, az AAL és EUROSTARS2 programokban való magyar részvételről

A Kormány

 1. felkéri a  nemzetgazdasági minisztert, hogy hazánk AAL és EUROSTARS2 programokhoz történő csatlakozási 

szándékáról tájékoztassa az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

 2. felkéri a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az AAL és EUROSTARS2 programokban 

való hazai részvétel pénzügyi feltételeinek megteremtése érdekében a 2014–2020 közötti időszakra az EUROSTARS2 


