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Srsz.
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Tájékoztatás

Élethelyzet

Ügytípus

1.

Gyermekszületés

Születés bejelentése és anyakönyvezés

2.

Gyermekszületés

Születési anyakönyvi kivonat kiállítás

3.

Gyermekszületés

Lakcímkártya kiállítás

4.

Gyermekszületés

Személyazonosító igazolvány igénylése

5.

Gyermekszületés

TAJ kártya igénylés

6.

Gyermekszületés

Útlevél igénylés

7.

Gyermekszületés

Adóazonosító jel igénylés

8.

Gyermekszületés

TGYÁS (Terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem)

9.

Gyermekszületés

GYED (Gyermekgondozási díj iránti kérelem)

10.

Gyermekszületés

Apa munkaidő kedvezményre irányuló kérelem

11.

Gyermekszületés

Babakötvény

12.

Gyermekszületés

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele iránti kérelem

13.

Gyermekszületés

Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

14.

Iskolakezdés

Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

15.

Iskolakezdés

Az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra
vonatkozó bejelentés

16.

Iskolakezdés

Óvodáztatási támogatás iránti kérelem

17.

Iskolakezdés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
iránti kérelem

18.

Iskolakezdés

Diákkedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

19.

Iskolakezdés

Diákigazolvány

20.

Iskolakezdés

Diákigazolvány birtokában igényelhető diákkedvezmények

21.

Iskolakezdés

Ösztöndíjak, programok, civil támogatások, tájékoztatók

22.

Iskolakezdés

Civil szervezetek pályázatai. - A
ösztöndíjrendszer és ösztöndíjprogram

23.

Iskolakezdés

Nemzeti Kiválóság Program

24.

Iskolakezdés

Felsőoktatással kapcsolatos tájékoztatás

25.

Munkaügy és adózás

Képzési támogatások igénylése

26.

Munkaügy és adózás

Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel képzési költségének
támogatása iránti és/vagy keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés
megállapítása iránti kérelem

27.

Munkaügy és adózás

Foglalkoztatást bővítő bértámogatás

28.

Munkaügy és adózás

Hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának bértámogatása

29.

Munkaügy és adózás

Szakképzettséggel
rendelkező
támogatása iránti kérelem

30.

Munkaügy és adózás

Munkaerő-piaci programok támogatása

31.

Munkaügy és adózás

Munkahely megőrző támogatás

32.

Munkaügy és adózás

Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat

33.

Munkaügy és adózás

Kérelemre induló vállalkozóvá válást elősegítő támogatások
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34.

Munkaügy és adózás

Lakhatási támogatás iránti kérelem

35.

Munkaügy és adózás

Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem

36.

Munkaügy és adózás

Helyközi utazás támogatása

37.

Munkaügy és adózás

Bérgarancia támogatás

38.

Munkaügy és adózás

Álláskeresési járadékkal kapcsolatos ügyek

39.

Munkaügy és adózás

Nyugdíj előtti álláskeresési segéllyel kapcsolatos ügyek

40.

Munkaügy és adózás

Álláskeresők nyilvántartásával kapcsolatos ügyek

41.

Munkaügy és adózás

Hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának bértámogatása

42.

Munkaügy és adózás

Harmadik
országbeli
kapcsolatos kérelmek

43.

Munkaügy és adózás

Engedélymentes foglalkoztatással kapcsolatos bejelentés

44.

Munkaügy és adózás

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása

45.

Munkaügy és adózás

Elektronikus kapcsolattartás kezdeményezése

46.

Munkaügy és adózás

Nemzeti Pályaorientációs Portál

47.

Munkaügy és adózás

Virtuális Munkaerő-piac

48.

Munkaügy és adózás

Tájékoztatási igény NAV internetes portáljához kapcsolódóan (honlap tartalma,
ügyfélszolgálatok elérhetősége, nyitva tartása, telefonos elérhetőségek,
adatbázisokhoz
kapcsolódó
információk,
honlapon
elérhető
egyes
szolgáltatások használata (pl. időpontfoglalás), tájékoztatási anyagok
kinyomtatási igénye)

49.

Házasság

Bejegyzett
kérelmek

50.

Házasság

Házassági anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

51.

Házasság

Hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos intézkedések

52.

Házasság

Név megváltoztatása iránti intézkedések, bejelentések, kérelmek

53.

Házasság

Bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonattal kapcsolatos intézkedések, kérelmek,
bejelentések

54.

Építkezés, otthonteremtés

Építési engedéllyel, építéssel kapcsolatos ügyek

55.

Építkezés, otthonteremtés

Bontási engedéllyel, bontással kapcsolatos ügyek

56.

Építkezés, otthonteremtés

Használatbavételi engedéllyel, használatbavétellel kapcsolatos ügyek

57.

Építkezés, otthonteremtés

Fennmaradási engedéllyel kapcsolatos ügyek

58.

Építkezés, otthonteremtés

Speciális építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyek

59.

Építkezés, otthonteremtés

Örökségvédelmi Nyilvántartásból információ kérés

60.

Építkezés, otthonteremtés

Örökségvédelmi hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyek (műemlékekhez,
régészeti lelőhelyekhez kapcsolódó hatáskörök)

61.

Építkezés, otthonteremtés

Műemlékekkel kapcsolatos ügyek, bejelentések, kérelmek, engedélyek

élettársi
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62.

Építkezés, otthonteremtés

Földdel kapcsolatos hatósági feladatok ügyintézése (építési teleknek, vagy
területnek minősül-e egy adott földterület)

63.

Építkezés, otthonteremtés

Tulajdoni lap másolat szolgáltatással kapcsolatos feladatok

64.

Építkezés, otthonteremtés

Ingatlan-nyilvántartás vezetésével, földjogokkal kapcsolatos ügyek

65.

Építkezés, otthonteremtés

Telekalakítással, telekműveléssel kapcsolatos ügyek

66.

Építkezés, otthonteremtés

Földhivatali ügyekkel, jelzáloggal kapcsolatos ügyek

67.

Egészségügy

Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele
kapcsán

68.

Egészségügy

Táppénz iránti kérelem

69.

Egészségügy

Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

70.

Egészségügy

Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

71.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyek

72.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Üzletek működtetésével, megszűnésével kapcsolatos ügyek

73.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Szeszes ital kimérésével kapcsolatos engedélyezés ügyei

74.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Rendezvénytartással kapcsolatos ügyek, bejelentések, kérelmek

75.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Helyi termelői piac üzemeltetésével kapcsolatos bejelentés

76.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Állatvásár, állatpiac engedélyezésével kapcsolatos ügyek

77.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Szálláshely-üzemeltetéssel kapcsolatos ügyek, bejelentések, kérelmek

78.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyek,
bejelentések, kérelmek

79.

Vállalkozói ügyek, ipari és
kereskedelmi tevékenység

Ipari tevékenység végzésével, valamint telepengedélyekkel kapcsolatos ügyek,
bejelentések, kérelmek

80.

Gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos ügyek

Járművezetésre jogosító okmánnyal kapcsolatos ügyintézés

81.

Gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos ügyek

Jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmánnyal kapcsolatos ügyintézés

82.

Gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos ügyek

Jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány

83.

Gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos ügyek

Jármű közúti forgalomból történő kivonása

84.

Gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos ügyek

Gépjárművel kapcsolatos egyéb eljárások
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85.

Okmányigénylés, pótlás

Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti
kérelem

86.

Okmányigénylés, pótlás

Magánútlevél kiadására irányuló kérelem

87.

Okmányigénylés, pótlás

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok

88.

Okmányigénylés, pótlás

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás
bejelentése

89.

Szociális ügyek

Rendszeres szociális segély

90.

Szociális ügyek

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

91.

Szociális ügyek

Időskorúak járadéka

92.

Szociális ügyek

Lakásfenntartási támogatás

93.

Szociális ügyek

Adósságkezelési szolgáltatás

94.

Szociális ügyek

Ápolási díj

95.

Szociális ügyek

Átmeneti segély

96.

Szociális ügyek

Temetési segély

97.

Szociális ügyek

Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

98.

Szociális ügyek

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány
kiállítására irányuló kérelem.

99.

Nyugdíjba vonulás

Öregségi nyugdíjjal kapcsolatos ügyintézés

100.

Nyugdíjba vonulás

Korhatár előtti nyugdíjellátással kapcsolatos ügyintézés

101.

Nyugdíjba vonulás

Hozzátartozói ellátások megállapítására vonatkozó kérelmek (árvaellátás, szülői
nyugdíj, özvegyi nyugdíj)

102.

Nyugdíjba vonulás

Járadékok
megállapítására
vonatkozó
kérelmek
(polgármesterek
közszolgáltatási
járadéka,
átmeneti
bányászjáradék,
bányászok
egészségkárosodási járadéka, balett művészeti járadék)

103.

Nyugdíjba vonulás

Rokkantsági járadékkal kapcsolatos ügyintézés

104.

Nyugdíjba vonulás

Baleseti járadékkal kapcsolatos ügyintézés

105.

Nyugdíjba vonulás

Kivételes nyugellátással kapcsolatos ügyek

106.

Nyugdíjba vonulás

Egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyek

107.

Nyugdíjba vonulás

Egyéb nyugdíjjal kapcsolatos (ellenőrzési, szakellenőrzési és jogi) ügyek

108.

Nyugdíjba vonulás

Igazolás kérése a nyilvántartásban szereplő adatokról

109.

Nyugdíjba vonulás

TAJ-jal kapcsolatos névváltoztatás, adatmódosítás bejelentése

110.

Nyugdíjba vonulás

Nyilvántartás adatainak kiegészítésének, javításának bejelentése
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111.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Haláleset bejelentése

112.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Haláleset esetén anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

113.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

114.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához
jogi érdeke fűződik (a jegyzőnél tehető meg)

115.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Az öröklésben érdekeltre vonatkozó kérelmek

116.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Indokolt kérelem ügygondnok kirendelése iránt

117.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Környezet- és település egészségügy (elhunyt külföldre szállítására, 96 órán túli
koporsós temetésre, sírnyitásra, fertőzésben elhunyt személy sírhelyére
rátemetésre, korbonctani vizsgálat mellőzésére vonatkozó kérelem)

118.

Haláleset, hagyatéki ügyek

Soron kívüli adó megállapítás
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