
Fontos tudnivalók az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről, az adatkezelésről, az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról 

az ügyek intézése során elektronikus úton gyakorolható cselekményekről.  

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. Az ügyfél kérelmével a 

tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. E rendelkezéseket az eljárás megindítására 

irányuló kérelmen kívüli egyéb, az eljárás valamennyi résztvevőjének az eljárással összefüggő kérelmeire is 

megfelelően alkalmazni kell. 

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője 

azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. Nem kérhető az ügyféltől 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. 

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - a 
kormányablaknál terjeszthető elő. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő 

napon indul. 

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az 

eljáró hatóság kijelölésének időtartama, adatnak a nyilvántartásból történő beszerzésénekhez szükséges idő, 
az eljárás felfüggesztésének, szünetelésnek – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél 

mulasztásának vagy késedelmének időtartama.  

Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, hogy a nyilatkozattételt megtagadja. 
Amennyiben a nyilatkozattételre szóló felhívásnak határidőre nem tesz eleget és nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy 

megszünteti az eljárást. 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során 
keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba 

tekinthet be. Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, 
ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági 

határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. Az iratbetekintés során az arra jogosult 

másolatot, kivonatot készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - 

másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. 

Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás befejezését követően a 

személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált határozatot, valamint az elsőfokú 

határozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki 
korlátozás nélkül megismerheti. Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintés további 

feltételeit és a (3) bekezdés alapján iratbetekintésre jogosult személyek körét. 

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, 

amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely 
megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a 

minősített adatot - megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 
biztosított jogai gyakorlásában. A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja - az eljárás 

befejezését követően is -, vagy azt végzésben elutasítja. 


