
E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi feladatok ellátása
10047004-00301521-00000000

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Veszettség ellen oltott ebek igazolás, nyilvántartás 260/db

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Kisállat kereskedés engedélyezése 20000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági 

állatorvosifelügyelete megkezdett óránként
7000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Mesterséges termékenyítő és embrió-átültető állomás, spermatároló 

központ, baromfi- és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep, 

valamint teljesítményvizsgálati helyszínek engedélyezése

45000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás 

óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás 

esetén
12000

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Állategészségügyi 

bírság
Állategészségügyi bírság

nem fix összeg, a mértéke függ 

az elkövetett hiányosságoktól 

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi feladatok ellátása
10047004-00301521-00000000

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Veszélyes eb tartás engedélyezés 25000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás 

óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás 

esetén
12000

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Veszélyes eb tartás engedélyezés 25000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás 

óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás 

esetén
12000

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Állatvédelmi bírság Állatvédelmi bírság
nem fix összeg, a mértéke függ 

az elkövetett hiányosságoktól 

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Letéti számla 10047004-00299523-20000002

Kisajátítás, 

bányaszolgalmi jog 

megállapítása

Kisajátítási illetve bányaszolgalmi eljárásoknál az előzetesen 

kirendelt szakértő díjának megelőlegezése

az egyes ügyekben eltérő 

mértékű, megállapítása 

egyedileg külön végzésben 

történik

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Eljárási bírság
Ket. 134. § (1) bekezdés d) pontja; 

Ákr. 77. § (1) bekezdése

határozatban (végzésben) 

megállapított összeg

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Igazgatási 

szolgáltatási díj

1) Az új hatósági igazolvány (TAJ kártya)

kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, megsemmisülés 

vagy megrongálódás) miatt válik szükségessé

2) Az új Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU kártya)

kiadása a birtokából való elkerülés (elvesztés, lopás, 

megsemmisülés vagy megrongálódás) miatt válik szükségessé

3) A 102/1995. (VIII.25) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése 

alapján a munkavállaló keresőképtelensége felülvizsgálatának 

munkáltató általi kezdeményezése

3000

3000

15800 

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi feladatok ellátása
10047004-00301521-00000000

Felnőtt szarvasmarha húsvizsgálata 800/db

Szarvasmarha 6 hónapos korig 320/db

Egypatás és lóféle 500/db

Sertés 25 kg-nál kevesebb, trichinella vizsgálattal 80/db

Legalább 25 kg egyedenként,trichinella vizsgálattal 150/db

Juh, kecske 12 kg-nál kevesebb 30/db

Juh, kecske legalább 12 kg 45/db

Gallus nembe tartozó baromfi és  gyöngytyúkegyedenként 1/db

Kacsa és lúd egyedenként 2/db

Pulyka egyedenként 5/db

Apró vad 2/db

Vaddisznó egyedenként 270/db

Egyéb nagyvad egyedenként 90/db

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Hatósági konzultáció, szakértői tevékenység, szaktanácsadás 

óradíja megkezdett óránként, az ügyfél kérelmére induló eljárás 

esetén
12000

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Élelmiszerlánc-

felügyeleti bírság
Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság

nem fix összeg, a mértéke függ 

az elkövetett hiányosságoktól 

Igazgatási 

szolgáltatási díj 

(Húsvizsgálat)

Egészségbiztosítási pénztári feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Általános hatósági feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Állategészségügyi feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Állatvédelmi feladatok

Befizetés(ek) jogcíme



E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal erdészeti feladatok 

ellátása
10047004-00301466-00000000

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Erdőterv határozat kiadása kérelemre induló eljárásban 6 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nem 

nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos 

engedélyezési eljárások

6 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Erdő telepítésének engedélyezése

6 500, továbbá 500 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból

6 500, továbbá 500 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő 

engedélyezése

6 500, továbbá 500 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély 

meghosszabbítása

6 500, továbbá 500 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése

6 500, továbbá 300 

erdőrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása

6 500, továbbá 300 

erdőrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése

6 500, továbbá 300 

erdőrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges 

rendeltetésű erdőben

6 500, továbbá 300 

erdőrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdei közjóléti létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas 

kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési 

eljárások

6 500, továbbá 3 000 

kilométerenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben

6 500, továbbá 3 000 

kilométerenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, 

korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló 

engedélyezési eljárás

25 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy 

egyéb technikai sportverseny engedélyezése erdőben
25 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó igénybevételének 

érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése

25 000, továbbá 2 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, rendeltetésszerű 

használatát akadályozó igénybevétele esetén a kialakult állapot 

fennmaradásának engedélyezése

25 000, továbbá 2 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó igénybevételének 

előzetes elvi engedélyezése

25 000, továbbá 2 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások

25 000, továbbá 10 000 

kilométerenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése 

erdőben
60 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő Evt. 77. § (1) a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes 

elvi engedély hiányában történő engedélyezése

60 000, továbbá 7 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § (1) 

a)–c) pontja szerinti igénybevétele esetén a kialakult állapot 

fennmaradásának engedélyezése

60 000, továbbá 7 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdő Evt. 77. § (1) a)–c) pontjai szerinti igénybevételének előzetes 

elvi engedélyezése

60 000, továbbá 7 000 

földrészletenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdészeti magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének 

vagy fennmaradásának engedélyezése

60 000, továbbá 80 000 

kilométerenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti 

szakszemélyzet nyilvántartásba vétele, átminősítése
3 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult erdészeti 

szakszemélyzet, ill. jogosult erdészeti szakszemélyzet részére 

szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, cseréje, kivéve ha a 

szolgálati igazolvány az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 

iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény 

hatálybalépése miatt vált érvénytelenné

5 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 

hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként
4 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében 

hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként
2 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében nem 

hiteles, teljes másolat kiadása földrészletenként
3 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében nem 

hiteles, szemlemásolat kiadása földrészletenként
1 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása 

erdőrészletenként
2 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat 

kiadása erdőrészletenként
1 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai 

tábla kiadása meghatározott erdőterületre
8 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 

méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása
5 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 

méretarányú másolatának (teljes szelvény) kiadása
7 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott 

részének másolatának (A4-es méretben) kiadása
1 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Szakhatósági eljárás (kivétel: bányatelek megállapítása iránti 

eljárás, valamint az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén 

alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM 

rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárások)

7 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Szakhatósági eljárás bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha 

a szakhatósági eljárás a külön jogszabály szerint az erdő 

igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed

60 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Fás szárú energetikai ültetvény telepítésével vagy a telepítés 

megszűntetésével kapcsolatos eljárások

11 000, továbbá a telepítéssel 

érintett terület minden 

megkezdett 5 hektárja után 

további 4 000, vagy egyes 

esetekben az így számított díj 

50 %-a

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Hatósági bizonyítvány első példányának kiállítása 2 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Az első példány hatósági bizonyítvány kiállítása után minden 

további, azonos tartalmú példány kiállítása
600

Erdészeti igazgatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme



E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal földhivatali feladatok 

ellátása
10047004-00301507-00000000

Általános kérelem 6600

Egyedi megáll. adatlev. szervezet esetén 4200  + Áfa

Egyedi megáll. adatlev. magánszemély esetén 900 + Áfa

Egyedi megáll. teljes tul. lap tartalmára (EON) 800 + Áfa

Egyedi megáll. teljes tulajdoni lap tartalmára 1600 +Áfa

Egyéb bonyolult leválogatás 7200 + Áfa

Extra csomag (E-mail) 3400 + Áfa

Extra csomag (SMS) 4700 + Áfa

Extra csomag (SMS+E-mail) 6900 + Áfa

Fellebezés 10000

Földforgalmi biztonsági okmány 60 + Áfa

Földhasználati lap oldalanként 800

Földhasználati lap oldalanként TAKARNET rendszeren 800

Földhasználati össszesítő 4000

Földkönyv vagy földkönyv kivonat 150

Földkönyvkivonat tulajdonosi adatokkal 200

Földmérési soron kívüli kérelem 1-5 ingatlan 10000

Földmérési soron kívüli kérelem 6-15 ingatlan 5000

Földmérési soron kívüli kérelem 16 ingatlantól 500

Földminősítési eljárás 10 000 m2-ig 20000

Földminősítési eljárás 10 000-50 000 m2 terület között 30000

Földminősítési eljárás 50 001-100 000 m2 terület között 36000

Földminősítési eljárás 100 001 m2 terület felett 56000

Földminősítési eljárás további 100 000 m2 ter. esetén 20000

Földvédelmi elj.dij 1 fr. 30000

Földvédelmi elj.díj 2-5 fr. 7000

Földvédelmi elj.díj 6-25 fr. 2000

Földvédelmi elj.díj 26- fr. 1000

Hiteles tulajdoni lap HRSZ-enként 6250

Hiteles térkép másolat 3000

Jelzálogjog bejegyzés,módosítás 12600

Kis csomag (E-mail) 2500 + Áfa

Kis csomag (SMS) 2600 + Áfa

Kis csomag (SMS+E-mail) 3900 + Áfa

Közepes csomag (E-mail) 2600 + Áfa

Közepes csomag (SMS) 2852 + Áfa

Közepes csomag (SMS+E-mail) 4252 + Áfa

Másolati díj 100

Nagy csomag (E-mail) 2800 + Áfa

Nagy csomag (SMS) 3300 + Áfa

Nagy csomag (SMS+E-mail) 4900 + Áfa

Nem hiteles térképmásolat 2400

Soron kívüli kérelem 10000

Társasház alapítás/módosítás 15 különlapig 6600

Társasház alapítás/módosítás 16 különlaptól 100000

Telekalakítási eljárás (2-5 db) 12000

Telekalakítási eljárás (6-15 db) 10000

Telekalakítási eljárás (16-25 db) 1000

Telekalakítási eljárás (26 db-tól) 500

Vagyoni értékű jog törlése 6600

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal földművelésügyi 

feladatok ellátása/letéti számla
10047004-00301370-20000002

Családi gazdasággal 

kapcsolatos illeték

Családi gazdaság adataiban történt változás bejelentése és 

igazolás kiállítása
3000 ft  és 100 Ft/oldal

Egyéb

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, 

felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás 

keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 

191/2014.(VII.31.) Korm. Rendelete alapján a licitdíj, árverési 

vételár előleg, illetve árverési vételár különbözet

A licitdíj és az árverési vételár 

előleg a becsérték %-ában 

kerül meghatározásra, a 

vételárkülönbözet pedig az 

árverési vételár és az előleg 

különbözete

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal gyermektartásdíjak 

megelőlegezése
10047004-00299523-01160004

Jogosulatlanul felvett 

ellátás visszafizetése

Megelőlegezett gyermektartásdíj összegének kötelezett által történő 

megtérítése

Határozatban megállapított 

összeg

Vas Megyei Kormányhivatal természetbeni 

családtámogatások
10047004-00299523-01130007

Jogosultlan támogatás 

visszafizetése
Támogatás  összegének kötelezett által történő megtérítése

Határozatban megállapított 

összeg

Vas Megyei Kormányhivatal otthonteremtési 

támogatás
10032000-01220328-50000830

Jogosultlan támogatás 

visszafizetése
Támogatás  összegének kötelezett által történő megtérítése

Határozatban megállapított 

összeg

Letéti számla 10047004-00299523-20000002
Eljárási költség 

előlegzése
Eljárási költség előlegzése

Végzésben megállapított 

összeg

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Eljárási költség
A hivatal által előlegzett bizonyítási költség (jellemzően szakértői díj) 

ügyfélre terhelt összege

Határozatban megállapított 

összeg

Gyámügyi feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Befizetés(ek) jogcíme

Ingatlan-nyilván-

tartási, földmérési, 

földvédelmi eljárási 

díjak

Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Földhivatali feladatok



E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Bírság Halvédelmi, halgazdálkodási bírság
A 314/2014.(XII.12.) 

Kormányrendelet alapján

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Halgazdálko-dási 

hatósági eljárási díj

Halgazdálkodási vízterület, halgazdálkodásra jogosult 

nyilvántartásba vétele, törlése, halgazdálkodási terv jóváhagyása, 

horgászrend jóváhagyása, horgászversenyen korlátozások 

feloldása, pontytilalom feloldása, halmentés engedélyezése, 

halászati őr nyilvántartásba vétele, törlése

2000

Díj Fogási napló díja (állami halászjegy) 200 (Kettőszáz)

Díj Állami halászjegy 2000

Vizsgadíj Halászati őr 5000

Egyéb
Halászati őr esküokmány, szolgálati napló, társadalmi halászati őr 

igazolvány 
3000

Vizsgadíj Állami horgászvizsga 3500 / 1000

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Forgalomból történő kivonás elrendelése esetén a jármű ismételt 

forgalomba helyezése
10 900

Forgalomból kérelemre történő ideiglenes, átmeneti és végleges 

kivonás, az ideiglenes forgalomból történő kivonás kérelemre 

történő megszüntetése

2 300

Egyéb, okmánykiadással nem járó változások iránti kérelem, 

valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedély 

meghosszabbítása iránti kérelem

2 300

Záradék elrendelése, törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és 

törzskönyvet kiállítani
2 300

A négykerekű segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és a pótkocsi 

igazolólapjának kiadása, pótlása
4 800

Jármű előzetes eredetiségmegállapítását igazoló hatósági 

bizonyítvány kiállítása
2 400

Indítási napló pótlása, hitelesítése 3 500

Nemzetközi vezetői engedély kiadása 2 300

Igazgatási 

szolgáltatási díj a 

közúti közlekedési 

nyilvántartásból 

teljesített 

adatszolgáltatás díjáról 

szóló54/1999. (XII.25.) 

BM rendelet szerint

A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás 1 250

Fellebbezés illetéke
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2), (4) bekezdése 

szerint
3 000, 5 000,

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Eljárási bírság
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 61.§ (2) bekezdése 
10 000

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Eljárási bírság Eljárási bírság (Ket. alapján)
végzésben megállapított 

összeg

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól 60 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminőswégi jellemző alóli 

felmentés
38 400

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivóvíz szolgáltató vízkezelése során végzendő vizsgálatokra 

vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása
16 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vétele és a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyezése

96 000 termékenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély 

módosítása
30 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyezése 

adataiban bekövetkezett változás
16 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivó- és használati melegvíz- ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyének módosítása

48 000 termékenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivó- és használati melegvíz- ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyezésének adataiban bekövetkezett 

változás miatti módosítás

16 000

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Ivó és használati melegvíz- ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vételének az ivóvíz minőségi követelményeiről és 

az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 8/A 

szerinti felülvizsgálata, valamint a víz kezelésére vonatkozó 

technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének az ivóvíz minőségi 

követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) 

Korm. rendelet 8/B szerinti felülvizsgálata

48 000 termékenként

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása

a,192 000                           

 b,  96 000 

a, évi átlag 50 000 főnél többet ellátó vízmű 

esetében                                   

b, évi átlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó 

vízmű esetében

Népegészségügyi feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Befizetés(ek) jogcíme

Igazgatási 

szolgáltatási díj a 

közúti közlekedési 

igazgatási hatósági 

eljárások díjairól szóló 

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 1-3. számú 

melléklete 

Közoktatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Halászati igazgatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Közlekedési igazgatási feladatok



Igazgatási 

szolgáltatási díj
Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata

a, 96 000                  

b, 48 000 

a, évi átlagban 50 000 főnél többet nellátó vízmű 

esetében                    

 b, éviátlagban 50 000 főnél kevesebbet ellátó 

vízmű esetében

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Légi szúnyogirtás engedélyezése 18 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Közegészségügyi szakvélemény adása gyógyhely megnevezés 

használatának engedélyezéséhez
36 600

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Közegészségügyi szakvélemény adása elismert ásványvíz, 

gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényező 

megnevezés használatának engedélyezéséhez

29 700

Igazgatási 

szolgáltatási díj
Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 30 700

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Fürdési célú gázveszélyes víz igénybevételével kapcsolatos 

szakhatósági közreműködés
23 500

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és 

fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági 

közreműködés

23 900

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban 

szakhatósági közreműködés
23 900

Igazgatási 

szolgáltatási díj

Új adalékanyagok dohánytermék-gyártásban történő 

felhasználásának engedélyezése
40 000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

I/2009. (I.30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 

jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról: 

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Alapellátást végző egészségügyi szolgáltató tevékenység 

megkezdéséhez szükséges működési engedélyezési eljárás - az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 

15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése kivételével - telephelyenként 

30000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
 Egyéb járóbeteg-szakellátás engedélyezési eljárás telephelyenként 35000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Egyéb egészségügyi szolgáltató tevékenység, a közreműködői 

tevékenységet is ideértve - kivéve a kizárólag bejelentés alapján 

nyilvántartásba vett személyes közreműködőként végzett 

tevékenységet - megkezdéséhez szükséges működési 

engedélyezési eljárás telephelyenként 

30000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 

15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező - módosítása (helyszíni szemle 

lefolytatásával) telephelyenként 

30000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Személyes közreműködő és a szabadfoglalkozású tevékenységet 

végző hatósági nyilvántartásba vétele iránti bejelentése 

telephelyenként

10000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Működtetési jog (praxisjog) engedélyének módosítása 4000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Egyedi felmentés vízforgató berendezés telepítése alól 60000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Természetes fürdőhely kijelölési eljárás 48000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Ivóvíz szolgáltató vízkezelése során végzendő vizsgálatokra 

vonatkozó vizsgálati terv jóváhagyása 
16000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentési engedély 

módosítása
30000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyének módosítása

48000/termék

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vételének az ivóvíz minőségi követelményeiről és 

az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/A. 

§ (4) bekezdése szerinti felülvizsgálata, valamint a víz kezelésére 

vonatkozó technológiák ivóvízbiztonsági engedélyének az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerinti 

felülvizsgálata

48000/termék

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálata

a) évi átlagban 50 000 főnél 

többet ellátó vízmű esetében 96 

000 Ft,

b) évi átlagban 50 000 főnél 

kevesebbet ellátó vízmű 

esetében

48 000 Ft

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Kereskedelmi szálláshely működtetésében való szakhatósági 

közreműködés 
28500

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Felszíni víz ivóvízként való felhasználására vonatkozó eljárásban 

szakhatósági közreműködés 
23900

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi létesítési, üzemeltetési és 

fennmaradási engedélyezési eljárásokban történő szakhatósági 

közreműködés 

23900

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos közegészségügyi 

szakhatósági közreműködés 
23500

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Veszélyes hulladék elhelyezésével kapcsolatos szakhatósági 

közreműködés 
24200

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
 Irtószer felhasználás engedélyezése 11000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban szakhatósági 

közreműködés 
8700

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a 

továbbiakban: Nvt.) 2. § (9) bekezdése alapján, az Nvt. 2. § (5) 

bekezdés d) és e) pontja szerinti esetekben a munkavállalók 

részére

40000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást érintő, az 

egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 

15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése I.1.7. pontban nem említett 

pontjai valamelyikében bekövetkező - módosítása (helyszíni szemle 

nélkül) telephelyenként  

20700

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Működési engedély - szakmát vagy szolgáltatást nem érintő, 

kizárólag az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés b), c), i) és j) 

pontjában foglalt adatok valamelyikére vonatkozó - adatváltozás 

miatti módosítása telephelyenként 

10000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Működtetési jog (praxisjog) engedélyezési eljárás 16000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Kozmetikai terméket gyártó tevékenység bejelentése 12600

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása 34900

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Ivóvíz-határérték alóli eltérési engedély, vízminőségi jellemző alóli 

felmentés 
38400

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek 

nyilvántartásba vétele és a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyezése 

96000/termék

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Vízforgató berendezés telepítése alóli felmentés engedélyese 

adataiban bekövetkezett változás
16000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés 

közfürdőkben a víz kezelésére vonatkozó technológiák 

ivóvízbiztonsági engedélyesének adataiban bekövetkezett változás 

miatti módosítás

16000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása

a) évi átlagban 50 000 főnél 

többet ellátó vízmű esetében

192 000 Ft,

b) évi átlagban 50 000 főnél 

kevesebbet ellátó vízmű 

esetében

96 000 Ft

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott 

tevékenység

(és a tevékenységben bekövetkezett változás) bejelentése

7800

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
Vízbázisok védelmével kapcsolatos szakhatósági közreműködés 30700

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Közfürdő védőterületének kialakításában való szakhatósági 

közreműködés 
20200

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 50 főnél kevesebb személyt ellátó, vagy napi 10 m3-nél kevesebb 

vizet szolgáltató vízellátó rendszer közegészségügyi feltételeinek 

megállapítása 

20200



Igazgatási 

szolgáltatási díjak

Települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

(hulladékkezelő létesítményre vonatkozó) szakhatósági 

közreműködés 

27700

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
 Környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósági közreműködés 29700

Igazgatási 

szolgáltatási díjak

 Vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásba 

vételéhez előírt szakhatósági közreműködés 
30000

Igazgatási 

szolgáltatási díjak
 Telepengedélyezési eljárásban szakhatósági közreműködés 19400

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Egészségvédelmi bírság A nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény, 39/2013. (II.14.) 

Korm.rendelet 12.§.  

helyszíni 30.000-ig, 

természetes személy 20.000-

50.000, felelős személy 

100.000-250.000, cég 

1.000.000 - 2.500.000

Egészségügyi bírság Az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 13/A. § (1) 
30 ezer forinttól 5 millió forintig 

Kémiai terhelési bírság A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. 

törvény 
50 000-20 000 000 

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal növény- és 

talajvédelmi feladatok ellátása
10047004-00301411-00000000

a számlán feltüntetett összeg

63/2012 (VII.2. VM rend.18.pont alapján, 

utólagos számlázás szerint  a számla 

kibocsátását követően

 400 m2 felett igénybevett 

termőföld esetén 50000 Ft

 400 m2 felett igénybevett 

termőföld esetén 50000 Ft

 400 m2 felett igénybevett 

termőföld esetén 50000 Ft

4000

A kérelem díjmentes. Az igazolvány 

kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 4000,- 

Ft

A kérelem díjmentes. 1990. évi XCIII. törvény  

szerint 3000 Ft illeték bélyeg.

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 10. melléklete 

szerint termék, súly, szállító eszköz függvénye

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 11. melléklete 

szerint  tételenként,súly függvénye

26000

73000

73000

144000

110000

60000

12000

5000
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 9. melléklete 

szerint

5000
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 9. melléklete 

szerint

A kérelem díjmentes. 1990. évi XCIII. törvény  

szerint 3000 Ft illeték bélyeg.

5000
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 9. melléklete 

szerint

5000
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 9. melléklete 

szerint

Kérelem ingyenes. A 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 10. melléklete szerint termék, súly 

függvénye

Kérelem ingyenes. A 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 10. melléklete szerint termék, súly 

függvénye
28000

A kérelem díjmentes. 1990. évi XCIII. törvény  

szerint 3000 Ft illeték bélyeg.

A kérelem díjmentes. A szemle díja a 63/2012. 

(VII. 2.) VM rendelet 10. melléklete szerint 

termőhely, fajták, terület nagyság függvénye.

A kérelem díjmentes. 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 10. melléklete szerint termék, súly, 

szállítóeszköz függvénye.

A kérlem díjmenes. A 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 10. melléklete szerint  útlevél címke 

darabonként 30 Ft.

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Eljárási illeték 

(igazgatási 

szolgáltatási díj)

Vezetői engedélyek, gépjárművek ideiglenes kivonása 2 300

Igazgatási 

szolgáltatási díj a 

polgárok személyi 

adatainak és 

lakcímének 

nyilvántartásából 

teljesített 

adatszolgáltatásért, a 

kapcsolatfelvétel 

céljából való 

megkeresésért, 

valamint értesítésért 

fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról 

szóló 16/2007 (III.13.) 

IRM-MeHVM együttes 

rendelet melléklete 

szerint

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából 

teljesített adatszolgáltatás
3 500

Az általános tételű 

eljárási illetékkel 

megegyező összegű 

regisztrációs díj

Második és minden további ügyfélkapus regisztráció 3 000

Fellebbezés illetéke
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2), (4) bekezdése 

szerint

3 000, 

5 000

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Mulasztási bírság Közlekedési igazgatással összefüggésben 10 000

Eljárási bírság
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 61.§ (2) bekezdése 
10 000

Növényútlevél kiadás iránti kérelem

Okmányügyintézési feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Növényegészségügyi export vizsgálat iránti kérelem

Növényegészségügyi reexport vizsgálat iránti kérelem

Szőlőültetvény-telepítést megalapozó talajvédelmi terv jóváhagyása

Kertészeti- és erdészeti-szaporítóanyag termelők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kertészeti- és erdészeti szaporító-alapanyag szemle iránti kérelm

Növényegészségügyi exportvizsgálat iránti kérelem

Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének 

Mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés  és  légi kijuttatási terv jóváhagyásának 

kérelme. 

Jóváhagyott kijuttatási tervhez nem kapcsolódó egyedi légi permetezés jóváhagyásának 

kérelme.

Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel, és egyedi egyedi azonosító kiadásának  

kérelme.

Légi permetezéssel kapcsolatban kijuttatási terv engedélyezése iránti kérelem

Légi permetezéssel kapcsolatban kijuttatási tervtől eltérő és kijuttatási terv hiányában 

végzendő permetezés engedélyezése iránti kérelem/ bejelentés

Talajjavítási engedély iránti kérelem

Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti 

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának 

Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás 

iránti kérelem

Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági 

hozzájárulás iránti kérelem

I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására 

jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem

Növényegészségügyi nyilvántartásba vétel és ellenőrzés iránti kérelem

Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

Bírság

Növény- és talajvédelmi feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Vetőmagvak és szaporítóanyagok minősítése és vizsgálata

Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem



E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Térítési díj
Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat díja I. fokon műszaki 

szakértői alkalmassági vizsgálat

életkortól függően 1700 Ft - 

7200 Ft-ig

Térítési díj Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat díja II. fokon
életkortól függően 3200 Ft - 

10800 Ft-ig

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal család és szociális 

támogatás –járási szociális feladatok ellátása
10047004-00299523-01160011 

Jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen 

felvett szociális 

ellátás megtérítése

Határozat alapján megállapított, az ügyfél által jogosulatlanul vagy 

jogosulatlanul,rosszhiszeműen igénybevett időskorúak járadéka 

vagy ápolási díj visszafizetése (Szt. 17. § (1) (1a))

határozatben megállapított 

összeg

Vas Megyei Kormányhivatal család és szociális 

támogatás - aktív korúak ellátása
10047004-00299523-01160028

Jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen 

felvett aktív korúak 

ellátásnak 

megtérítése

Határozat alapján megállapított, az ügyfél által jogosulatlanul vagy 

jogosulatlanul,rosszhiszeműen igénybevett aktív korúak ellátása 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatás) visszafizetése (Szt. 17. § (1) 

(1a))

határozatben megállapított 

összeg

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Előirányzat felhasználási számla 10047004-00299523-00000000 

Járda építési 

engedélyezésének 

igazgatási 

szolgáltatási díja

Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM 

rendelet 1. számú melléklet 14. pontja szerint

1000 m-ig 16 400 Ft, további 

megkezdett km-enként 2 500 Ft

Útügyi hatósági 

eljárás díja 

Az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, 

reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy 

eltávolításával kapcsolatos ügyek,

20800

Útügyi hatósági 

eljárás díja 

A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út 

melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során.
21900

Útügyi hatósági 

eljárás díja 

A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, 

korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy 

bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, 

valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést) során.

16400

E-Papír témacsoport:

Számla megnevezése Számlaszám

Befizetés összege

(Ft)

(jogszabályban rögzített 

díj / határozatban 

megállapított összeg)

Megjegyzés

Vas Megyei Kormányhivatal földművelésügyi 

feladatok ellátása
10047004-00301370-00000000

 Éves vadgazd. terv módosítása; tilalmi idős elejtés engedélyezése, 

mesterségesen nevelt apróvad kibocsátás engedélyezése, 

vadkárelhárító kerítés létesítésének engedélyezése, éjszakai 

vadászaton fényszóró használatának engedélyezése, házigalamb 

gyérítés engedélyezése

10 000                                   

Vadászterület határának megállapításával, megváltoztatásával, 

földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog 

hasznosításával, mest. nevelt vad szállításának engedélyezésével  

összefüggő kérelmek esetén

20 000                                   

Bírság és egyéb központosított bevételek 

beszedése számla
10047004-01040030-00000000

Bírság Vadvédelmi, vadgazdálkodási bírság
50000 -1000000; 

100000 - 5000000
1996. évi LV törvény és Vhr. alapján

Vas Megyei Kormányhivatal vadászati hatósági 

feladatok ellátása
10047004-00301370-00000000

Bírálati díj Trófeabírálat 2500 - 5000 1996. évi LV törvény és Vhr. alapján

Vadászati hatósági 

eljárási díj

Útügyi igazgatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Vadászati hatósági feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Befizetés(ek) jogcíme

Szociális igazgatási feladatok

Befizetés(ek) jogcíme

Rehabilitációs igazgatási feladatok


