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I. Jogok

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja
az ügyféli jogok gyakorlását.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve
törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.
Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

A  nemzetiségi  civil  szervezet  nevében  eljáró  személy,  valamint  az  a  természetes  személy,  aki  a
nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi nyelvét. A
nemzetiségi  nyelven  benyújtott  kérelem  tárgyában  hozott  magyar  nyelvű  döntést  a  hatóság  az  ügyfél
kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordítja.

A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél - a fordítási és tolmácsolási költség előlegezése és viselése mellett
abban az esetben is kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven
megfogalmazott kérelmét, amennyiben a „ha a hatóság nem magyar állampolgár, a magyar nyelvet nem
ismerő természetes személy ügyfél ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít
azonnali eljárási cselekménnyel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért
fordul a magyar hatósághoz, a hatóság gondoskodik arról, hogy az ügyfelet ne érje joghátrány a magyar
nyelv ismeretének hiánya miatt” rendelkezés hatálya nem vonatkozik rá.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél
választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra
áttérhet.

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével
kell meghallgatni, vagy a meghallgatás helyett a jelen lévő hallássérült írásban is nyilatkozatot tehet. Ha az
ügyfél  vagy  az  eljárás  egyéb  résztvevője  siketvak,  kérésére  jelnyelvi  tolmács  közreműködésével  kell
meghallgatni.  Ha  a  jelen  lévő  ügyfél  vagy  az  eljárás  egyéb  résztvevője  beszédfogyatékos,  kérésére  a
meghallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot.

A  hatóság  a  kiskorú,  a  cselekvőképtelen  és  a  cselekvőképességében  részlegesen  korlátozott  nagykorú
ügyfél,  tanú,  szemletárgy-birtokos  vagy megfigyelt  személy  védelme  érdekében  erre  irányuló  kérelem
nélkül is dönthet az érintett személy adatainak zárt kezeléséről és az iratbetekintési jog korlátozásáról. Az
erről szóló végzést a törvényes képviselővel is közölni kell.

A  cselekvőképességet  nem érintő  támogatott  döntéshozatal  elősegítése  érdekében  a  gyámhatóság  által
kirendelt, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti támogató

a) a támogatott személlyel egyidejűleg az eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél - ideértve a
nyilvánosság  kizárásával  megtartott  tárgyalást  is  -  jelen  lehet,  távolléte  azonban  az  eljárási
cselekmény teljesítésének, valamint az eljárás folytatásának nem akadálya,

b) a nyilatkozat,  adatszolgáltatás  megtételének elősegítése érdekében a  támogatott  személlyel  - az
eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon - egyeztethet.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során
keletkezett iratba.

Az  iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet  vagy  -  kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet.

Az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntés közlését követő öt napon
belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.

Ha a hatóság döntése valamely más hatósági eljárásban (a továbbiakban: kapcsolódó eljárás) meghozható
döntésnek feltétele,  a hatóság tájékoztatja  az ügyfelet,  hogy a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz
benyújtandó kérelmet nála is előterjesztheti.
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A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a
kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban
folytatja  le,  azzal,  hogy  a  kérelmet  az  eredeti  benyújtáskor  előterjesztettnek  kell  tekinteni,  de  az
ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani.

A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha

a) az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik, vagy
b) az ügyben külföldi szervet kell megkeresni.

Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak  a  hatóságnak  az  adott  üggyel  szorosan  összefüggő  más  hatósági  döntése  nélkül
megalapozottan nem dönthető el.

Ha a bíróság vagy más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt a hatóság megfelelő
határidő tűzése mellett felhívja.

Az a külföldi szerv megkeresése kivételével a fenti esetekben az ügyfél (több ügyfél esetén az ügyfelek
együttes) kérelmére a hatóság érdemben dönt.

A hatóság az eljárás felfüggesztéséről szóló végzését a bírósággal, vagy más szervvel is közli azzal, hogy
az eljárás befejezéséről tájékoztassa.

Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél
esetén az ügyfelek együttesen kérik.

Az  eljárást  bármelyik  ügyfél  kérelmére  folytatni  kell.  Hat  hónapi  szünetelés  után  a  csak  kérelemre
folytatható  eljárás  megszűnik.  A  megszűnés  tényéről  a  hatóság  értesíti  azokat,  akikkel  a  határozatot
közölné.

Aki  az  eljárás  során  valamely  határnapot,  határidőt  önhibáján  kívül  elmulasztott,  igazolási  kérelmet
terjeszthet elő.

Ha törvény  vagy  kormányrendelet  nem zárja  ki,  az  ügyfélnek  az  eljárás  megindítása  előtt  benyújtott
kérelmére a szakhatóság a  szakhatósági  állásfoglalásra  vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával
előzetes szakhatósági állásfoglalást  ad ki.  A kérelemhez egy évnél  nem régebbi előzetes szakhatósági
állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A hatóság
a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel.

Ha nem szükséges  az  ügyfél  idézése,  a  hatóság  az  ügyfelet  a  tanú  és  a  szakértő  meghallgatásáról,  a
szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de
megjelenése  nem kötelező.  Az értesítést  -  ha az ügy körülményeiből  más  nem következik  -  úgy kell
közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal korábban megkapja.

Ha jogszabály  nem zárja  ki,  az  ügyfél  a  nyilatkozatával  pótolhatja  a  hiányzó bizonyítékot,  ha  annak
beszerzése nem lehetséges. Ebben az esetben a hatóság figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és
a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.

Ha  törvény  vagy  kormányrendelet  másként  nem  rendelkezik,  az  ügyfél  az  iratot  másolatban  is
benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.

Ha a  szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt  kezelését nem
rendelték el, a szemlén az ügyfél jelen lehet.

Az ügyfél bizonyítási indítványt tehet és kérdést intézhet a meghallgatott személyhez.

Ha a hatóság az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, melynek során a hatóság nem biztosította, hogy az
ügyfél  minden  bizonyítékot  megismerjen,  annak  befejezését  követően  értesíti  az  ügyfelet,  hogy  -  az
iratokba  való  betekintés  szabályai  figyelembevételével  -  megismerhesse  a  bizonyítékokat,  és  további
bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

Az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi a
határozathozatalt (jogszerű hallgatás). Jogszerű hallgatásnak van helye, ha

a) automatikus döntéshozatali eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet nem zárja
ki,

b) sommás eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik,
c) teljes eljárásban törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, továbbá nincs helye függő hatályú

döntés meghozatalának, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden adatot, a
rendelkező részt - a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével
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kapcsolatos  tájékoztatással  és  a  felmerült  eljárási  költséggel  -,  továbbá  a  megállapított  tényállásra,  a
bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az
azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást.

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, az ügyben eljárt
szakhatósággal.

Ha  a  címzett  tudomást  szerez  arról,  hogy  a  neki  küldött  iratot  a  hatóság  kézbesítettnek  tekinti,  a
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a közléstől számított negyvenöt napon belül
kifogást terjeszthet elő.

Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az
ügyfél  szempontjából  is  előnyös  rendezése  érdekében  határozathozatal  helyett  az  ügyféllel  írásban
hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés.

A  hatósági  szerződés  tartalmazza  a  szerződő  feleket,  a  szerződés  tárgyát,  a  felek  által  vállalt
kötelezettségeket  és  biztosított  jogokat,  a  szakhatósági  állásfoglalásban  foglalt  kikötéseket,  a
szerződésszegés  jogkövetkezményeit,  a  teljesítés  körében  felmerült  viták  rendezésének  módját,  a
szerződést lehetővé vagy kötelezővé tevő jogszabályban előírt kikötéseket és adatokat, továbbá a felek
által lényegesnek tekintett kérdésekben kötött megállapodást.

Ha az ügyfél olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként nem lenne
kötelezhető, az ügyfélnek a hatósági szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a saját szerződésszegése
esetére a többletkötelezettség tekintetében a hatósági szerződésben aláveti magát a szerződésszegés alábbi
jogkövetkezményének: ha a szerződő ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság intézkedik a
szerződésszegés  szerződésben  vállalt  jogkövetkezményének  kikényszerítése  iránt,  és  ha  szükséges,
megindítja a végrehajtást.

A szerződést a hatóság a többi ügyféllel is közli, akik tizenöt napon belül kezdeményezhetik a hatóságnál a
szerződés  módosítását.  Ennek  elmaradása  esetén  a  nem  szerződő  ügyfél  harminc  napon  belül
megtámadhatja a szerződést a közigazgatási bíróság előtt.

Hatósági ellenőrzését az ügyfél is kérheti, kivéve, ha

a) a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés,
vagy az alapján eljárás van folyamatban,

b) a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,
c) törvény kizárja, vagy
d) a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

lefolytatott ellenőrzése során jogsértést  nem tárt fel,  kivéve, ha a kérelem benyújtására az
ellenőrzés lefolytatását követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal,

a) megindítja az eljárást, vagy
b) ha  a  feltárt  jogsértés  miatt  az  eljárás  más  szerv  illetékességébe  tartozik,  annak  eljárását

kezdeményezi.

Ha a hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, ennek
tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről a hatóság
az ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.

Ha  a  hatóság  az  ügyfélnél  folyamatosan  lát  el  ellenőrzési  feladatot,  az  ügyfél  ellenőrzést  megelőző
értesítése mellőzhető.

A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert
ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha

a) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti,
b) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény kizárja, vagy
c) az az eljárás sikerét meghiúsítaná.

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak
akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat,
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen
közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha
az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.
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Önálló jogorvoslatnak van helye:

a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,
b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező,
c) a kérelmet visszautasító,
d) az eljárást megszüntető,
e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,
f) az eljárási bírságot kiszabó,
g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
h) a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító,
i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító,
j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint
k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet 

elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló
végzés ellen.

Ha  a  keresetlevél  alapján  a  hatóság  megállapítja,  hogy  döntése  jogszabályt  sért,  azt  módosítja  vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a
nem  jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak  megfelelően
módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek
megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet.

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az
eljárási  költséget  vagy  egy  részét  nem  képes  viselni,  jogai  érvényesítésének  megkönnyítésére,  vagy
törvényben meghatározott más fontos okból költségmentességet engedélyezhet.

A költségmentesség  az eljárási  költség  előlegezése és viselése alóli  teljes  vagy részleges mentességet
jelent.

A  költségmentesség  a  kérelem  előterjesztésétől  kezdve  az  eljárás  egész  tartamára  és  a  végrehajtási
eljárásra terjed ki. A hatóság előlegezi az ügyfél első alkalommal előterjesztett költségmentesség iránti
kérelme benyújtásától az arról szóló döntés véglegessé válásáig terjedő időszakban felmerült olyan eljárási
költséget, amelynek előlegezése az ügyfelet terhelné.

A költségmentességet engedélyező, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló végzést a
hatóság  közli  az  eljárásban  részt  vevő  azon  hatóságokkal,  amelyek  eljárása  illeték-  vagy  díjfizetési
kötelezettség alá esik.

Törvény,  kormányrendelet  vagy  önkormányzati  rendelet  meghatározhat  olyan  ügyfajtát,  amelyben  az
ügyfelet költségmentesség illeti meg.

A végrehajtást elrendelő hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást,
ha  a  kötelezett  a  felfüggesztésre  okot  adó,  méltányolható  körülményt  igazolta,  és  a  kötelezettet  a
végrehajtási eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal.

II. Kötelezettségek

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

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

Ha  törvény  vagy  kormányrendelet  valamely  eljárási  cselekmény  teljesítésének  határidejéről  nem
rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül
gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

A  határidő  elmulasztása  esetén  az  igazolási  kérelemmel  egyidejűleg  pótolni  kell  az  elmulasztott
cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.

Azt,  akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges,  a hatóság kötelezi,  hogy a megjelölt
helyen  és  időpontban  jelenjen  meg.  Ha  az  idézett  személy  kora,  egészségi  állapota  vagy  más
méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén is
meg lehet hallgatni.

Ha az idézett személy

a) a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély
nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy utólag megfelelően
nem igazolja, vagy
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b) az idézésre meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki,
eljárási bírsággal sújtható.

Ha az idézett személy az idézésre nem jelent meg, és távolmaradását nem mentette ki, a rendőrség útján
elővezettethető.  Az  elővezetés  foganatosításához  az  ügyésznek  a  hatóság  vezetője  által  kért  előzetes
hozzájárulása szükséges.

Ha jogi személy vagy egyéb szervezet szervezeti képviselője nem jelent meg az idézésre, és a képviselő
nevét a törvényes képviselő a hatóság felhívására nem közli, a felhívott törvényes képviselő, illetve a jogi
személy  vagy egyéb szervezet  eljárási  bírsággal  sújtható.  Ebben az esetben  az  elővezetést  a  felhívott
törvényes képviselővel szemben is alkalmazni lehet.

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít
vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66. § (2) bekezdésében vagy (3) bekezdés  b)  és  c)
pontjában meghatározott ok áll fenn [tanúként nem hallgatható meg, tanú a vallomástételt megtagadhatja]
-,  illetve  ha  a  kötelező  adatszolgáltatás  körében  a  105.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  ok  hiányában
[adatszolgáltatást  az  ügyfél  akkor  tagadhatja  meg,  ha  arra  a  tanúvallomást  megtagadhatná]
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

A  hatóság,  ha  a  tényállás  tisztázása  során  szükséges,  és  az  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény (továbbiakban: Eüsztv.) alapján
nem szerezhető be felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. Az ügyféltől nem kérhető
szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához
szükséges  adatok  kivételével  olyan  adat,  amely  nyilvános,  vagy  amelyet  jogszabállyal  rendszeresített
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Ha  a  külföldön  kiállított  közokirat  eredetiségével  vagy  tartalmával  kapcsolatban  kétség  merül  fel,  a
hatóság felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat bemutatására.

Törvény elrendelheti az ügyfél szakértői vizsgálatban való közreműködését.

Azt,  aki  a  tárgyalás  rendjét  zavarja,  a  tárgyalás  vezetője  rendreutasítja,  ismételt  vagy  súlyosabb
rendzavarás esetén kiutasíthatja és eljárási bírsággal sújthatja.

Azt,  aki  a  kötelezettségét  önhibájából  megszegi,  a  hatóság  az  okozott  többletköltségek  megtérítésére
kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.

Az ügyfél  köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával - a kézbesítési  meghatalmazás előterjesztésével
együtt - kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha

a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik,
b) képviselőt nem nevezett meg, és
c) elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye.

Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az
ügyfél  szempontjából  is  előnyös  rendezése  érdekében  határozathozatal  helyett  az  ügyféllel  írásban
hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés.

A  hatósági  szerződés  tartalmazza  a  szerződő  feleket,  a  szerződés  tárgyát,  a  felek  által  vállalt
kötelezettségeket  és  biztosított  jogokat,  a  szakhatósági  állásfoglalásban  foglalt  kikötéseket,  a
szerződésszegés  jogkövetkezményeit,  a  teljesítés  körében  felmerült  viták  rendezésének  módját,  a
szerződést lehetővé vagy kötelezővé tevő jogszabályban előírt kikötéseket és adatokat, továbbá a felek
által lényegesnek tekintett kérdésekben kötött megállapodást.

Ha az ügyfél olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként nem lenne
kötelezhető, az ügyfélnek a hatósági szerződésben nyilatkoznia kell arról, hogy a saját szerződésszegése
esetére a többletkötelezettség tekintetében a hatósági szerződésben aláveti magát a szerződésszegés alábbi
jogkövetkezményének: ha a szerződő ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság intézkedik a
szerződésszegés  szerződésben  vállalt  jogkövetkezményének  kikényszerítése  iránt,  és  ha  szükséges,
megindítja a végrehajtást.

A szerződést a hatóság a többi ügyféllel is közli, akik tizenöt napon belül kezdeményezhetik a hatóságnál a
szerződés  módosítását.  Ennek  elmaradása  esetén  a  nem  szerződő  ügyfél  harminc  napon  belül
megtámadhatja a szerződést a közigazgatási bíróság előtt.
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A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez
szükséges  adatokat.  Törvény  vagy  kormányrendelet  jogkövetkezményeket  állapíthat  meg  az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére.

Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok felmerültek.

Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket.

Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság viseli.

Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási költség viseléséért.

A jogvitás eljárásban a hatóság az eljárási költségek viselésére kötelezi

a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet,
b) a kérelemnek helyt adó döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet.

Ha a határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség arányos viselésére kötelezi a
kérelmező ügyfelet és az ellenérdekű ügyfelet.

Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kérelmező
ügyfél  előlegezi.  Több azonos  érdekű  ügyfél  esetén  az  ügyfelek  egyetemlegesen  felelősek  az  eljárási
költség előlegezéséért.

A bizonyítási eljárással járó költségeket a bizonyítást indítványozó fél előlegezi.

III. Adatkezelés

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az
ügyfajtát  szabályozó törvényben meghatározott  személyes  adatok,  továbbá  -  ha törvény másként  nem
rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére
és  kezelésére.  A  kérelemre  induló  eljárásban  vélelmezni  kell,  hogy  a  kérelmező  ügyfél  a  tényállás
tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást
adott.

A hatóság  gondoskodik  arról,  hogy a  törvény által  védett  titok  és  törvény által  védett  egyéb adat  (a
továbbiakban  együtt:  védett  adat)  ne  kerüljön  nyilvánosságra,  ne  juthasson  illetéktelen  személy
tudomására,  és  e  védett  adatok törvényben meghatározott  védelme a hatóság eljárásában is  biztosított
legyen.

A hatóság  az eljárása  során  annak lefolytatásához  -  jogszabályban meghatározott  módon és  körben  -
megismerheti  azokat  a védett adatokat,  amelyek eljárásával  összefüggnek, illetve amelyek kezelése az
eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.

A hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél illetve az eljárás egyéb résztvevője természetes
személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha őt az eljárásban való közreműködése miatt
súlyosan hátrányos következmény érheti, vagy ugyanazon tényállás alapján a jogerősen vagy véglegesen
lezárt, vagy párhuzamosan zajló és a hatóság előtt ismert más bírósági vagy hatósági eljárásban az ügyfél
vagy az eljárás egyéb résztvevője adatainak zárt kezelését rendelték el.

A szakértő az igazságügyi szakértői  névjegyzék nyilvános adatain kívüli  természetes személyazonosító
adatai és lakcíme zárt kezelését kérheti.

A hatóság  az adatok  zárt  kezeléséről  szóló  végzést  kizárólag  azzal  közli,  akinek  adatai  zárt  kezelését
elrendelte, a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet az ügy iratai között elkülönítve, zártan
kezeli  és  biztosítja,  hogy  a  zártan  kezelt  adatok  az  eljárási  cselekmények  során  ne  váljanak
megismerhetővé.

IV. Kapcsolattartás

A  hatóság  írásban,  Eüsztv-ben  meghatározott  elektronikus  úton,  vagy  személyesen  -  ideértve  az
összeköttetés  közvetlenségét,  kölcsönösségét,  folyamatos  kép-  és  hangkapcsolatot  biztosító
telekommunikációs  eszköz  alkalmazását,  ha az  az  adott  eljárási  cselekmény lefolytatására  alkalmas  -,
illetve  írásbelinek  nem  minősülő  elektronikus  úton  tart  kapcsolatot  az  ügyféllel  és  az  eljárásban
résztvevőkkel.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél
választja meg. Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más - a hatóságnál rendelkezésre álló - módra
áttérhet.
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Különleges jogrend vagy összehangolt védelmi tevékenység elrendelésének alapjául szolgáló ok, illetve
életveszéllyel  vagy  súlyos  kárral  fenyegető  helyzet  esetén  a  hatóság  választja  meg  a  kapcsolattartás
módját.

A  járási  hivatal  elektronikus  ügyintézésre  kötelezett  szervek  körébe  tartozik.  Az  ügyfél  jogosult  az
elektronikus  ügyintézést  biztosító  szervtől  a  telefonon  és  más  elektronikus  úton  is  elérhető
ügyfélszolgálaton vagy elektronikus  úton az ügye viteléhez,  nem elektronikus  úton is  az  elektronikus
ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

V. Elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés a természetes személy ügyfelek számára lehetőség. Természetes személy csak
törvényben  kötelezhető  elektronikus  ügyintézésre.  A  természetes  személy  ügyfél  ügyintézési
rendelkezésében  jogosult  megadni  olyan  hivatalos  elérhetőséget,  amely  tekintetében  vállalja  az
elektronikus ügyintézéshez kötődő követelmények teljesítését. 

Ha jogszabály valamely nyilatkozat megtételét nem köti valamely kapcsolattartási mód alkalmazásához, az
ügyfél  -  az  elektronikus  ügyintézést  biztosító  szerv  által  közzétett  tájékoztatásban  meghatározott
elérhetőségeit alkalmazva - szabadon választja meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel való
elektronikus kapcsolattartás módját.

A Rendelkezési Nyilvántartás a természetes személy ügyfelek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit
tartja  nyilván  és  azt  az  arra  jogosultak  felé  megismerhetővé  teszi.  Itt  elsősorban  azonosítási,
kapcsolattartási és képviseletre vonatkozó rendelkezések tehetők meg. A járási hivatal mint elektronikus
ügyintézésre kötelezett szerv, az ügyfélnek címzett olyan nyilatkozatait, amelyek esetében az elektronikus
út értelmezhető, elektronikus úton teszi meg: 

 ha jogszabály így rendelkezik vagy, 

 ha az ügyfél azt igényli például olyan módon, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban erre irányuló
nyilatkozatát és hivatalos elérhetőségét rögzíti.

Az epapir.gov.hu illetve magyarorszag.hu internetes oldalon érhető el az e-Papír szolgáltatás, melynek
segítségével a járási hivatal elektronikus ügyintézéssel érintett ügytípusai kezdeményezhetőek.

Elektronikus ügyintézésnek nincs helye:
 azon eljárási  cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti  jogalkotói  hatáskörben megalkotott

kormányrendelet  az ügyfél  személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem
pótolható benyújtását kötelezővé teszi,

 olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető,

 olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja,

 olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfelek:
 az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,
ab) állam,
ac) önkormányzat,
ad) költségvetési szerv,
ae) ügyész,
af) jegyző,
ag) köztestület,
ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint

 az ügyfél jogi képviselője.

Ha  jogszabály  egy  nyilatkozat  megtétele  vonatkozásában  az  elektronikus  kapcsolattartást  -  vagy  az
elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat
hatálytalan.

Nem alkalmazható az ügyféllel szemben hátrányos jogkövetkezmény, ha
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 az ügyfél az ügyet elektronikus úton azért  nem tudja  intézni,  mert  az elektronikus ügyintézést
biztosító  szerv az e törvény szerinti  kötelezettségének -  üzemzavar,  üzemszünet vagy bármely
egyéb okból - átmenetileg vagy tartósan nem tesz eleget,

 az  adott  ügy  elektronikus  intézéséhez  szükséges  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás,  az  azt
elősegítő  szabályozott  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  vagy  más  kapcsolódó  szolgáltatás
átmenetileg vagy tartósan nem érhető el,

 az ügyfél a nyilatkozatát azért nem a jogszabály vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
által  előírt  formanyomtatványon  nyújtja  be,  mert  a  formanyomtatvány  kitölthető  és  letölthető
változatát az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint
nem tette közzé.

Ha  jogszabály  egy  nyilatkozat  megtétele  vonatkozásában  az  elektronikus  kapcsolattartást  -  vagy  az
elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a
törvényben meghatározott és a fenti esetek kivételével - hatálytalan.

VII. Jogi segítségnyújtás

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy
jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához segítséget kapjanak. A jogi segítségnyújtás célja, hogy az
állam mindazok jogérvényesítését biztosítsa, akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek.
A szolgálat  általános  ügyfélszolgálati  tevékenysége  keretében  jövedelmi,  vagyoni  helyzettől  és  az  ügy
tárgyától  függetlenül  a  hozzá  fordulóknak  -  egyszerűbb  megítélésű  ügyekben  -  jogi  tanácsot,  illetve
hatásköri-, illetékességi útmutatást ad, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás
megengedhetősége  kérdésében:  peren  kívüli  ügyekben  tanácsadás  és/vagy  okiratkészítés  céljából  jogi
segítő  (ügyvéd)  közreműködését,  peres  eljárásokban  pedig  a  bíróság  előtti  képviseletet  ellátó  pártfogó
ügyvédi képviseletet biztosít a rászorulók számára. 

A  jogi  segítségnyújtási  feladatokat  Bács-Kiskun  vármegye  egész  területén  a  Bács-Kiskun  Vármegyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztálya látja el.

Bács-Kiskun  Vármegyei  Kormányhivatal Gyámügyi  és  Igazságügyi  Főosztály  Igazságügyi
Osztályának, mint jogi segítségnyújtási hatáskörében eljáró hatóságnak az elérhetősége:

6000 Kecskemét, József Attila u. 4. Ügyfélfogadási időpontok
Telefon: 06-76/795-055 Hétfő, kedd és csütörtök: 9:00 – 11:00

E-mail: igazsagugy@bacs.gov.hu Szerda: 13:00 – 16:00
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