Kapcsolatfelvétel hozzátartozóval, régi baráttal, ismerőssel
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala
Illetékességi területe:
 országos


Külföldről a kérelmező által közvetlenül megküldve, vagy a külföldi lakóhelye
szerinti országba akkreditált magyar külképviseleti hatóság útján bármely
járási hivatal

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
 a kérelmező adatait (nevét, lakcímét, székhelyét, telephelyét, egyéb
elérhetőségét: telefonszámát)


a keresett személy azonosítására alkalmas természetes személyazonosító
adatait:
o

nevét

o

születési helyét és idejét

o

anyja nevét

o

vagy
nevét

o



a kérelmező által ismert lakcímét (településnév, közterület elnevezés,
házszám)

a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kapcsolatfelvételi formák
közül melyik teljesítését igényli:
o

írásos hozzájárulás beszerzése vagy

o

az értesítést illetve üzenettovábbítást

Amennyiben az értesítés / üzenettovábbítás teljesítését kéri, fogalmazza meg pár
mondatban a továbbítandó üzenetét, elérhetőségeivel (cím, telefonszám, e-mail cím)
együtt.

Ha

a

kérelmet

a

kérelmező

meghatalmazott

képviselője

nyújtja

be,

a meghatalmazott köteles csatolni:
 eredeti meghatalmazását, vagy


annak hiteles másolatát

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, a szóban előterjesztett
kérelem jegyzőkönyvbe foglalásával


írásban:

o

postai úton, vagy

o

telefax útján, kivéve, ha meghatalmazott képviselő jár el

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:
Egyedi kapcsolatfelvétel (100 vagy annál kevesebb polgár esetén)
Az egyedi kapcsolatfelvételi eljárás lefolytatásáért, utólag igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
 1-5 fő adatait érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj összege 3500 Ft


5-nél több főt érintő kapcsolatfelvétel esetén a fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj összege az érintett személyek számának és a díjtételnek a
szorzata.

A díjtétel mértéke: 730 Ft/tétel
Az igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha


a kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés esetén a keresett személy a
hatóság felhívására nem nyilatkozik, az adatszolgáltatáshoz nem járul hozzá,
vagy a kiküldött értesítést nem veszi át, illetve az értesítés az
adatszolgáltatásra illetékes szervhez a postai úton megkísérelt kézbesítést
követően „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza



az elkészült szolgáltatást az adatigénylő felhívás ellenére sem vette át, vagy



külföldről vagy a kérelmező lakóhelye szerinti országba akkreditált magyar
külképviseleti hatóság útján előterjesztett kérelem esetén a díjat az illetékes
magyar külképviseleti hatóságnál konzuli díjként kell megfizetni

Az ügyintézés határideje:
Az ügyintézési idő ha a sommás eljárás feltételei fennállnak: 8 nap,

A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha
a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság
rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott
b) nincs ellenérdekű ügyfél és
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról


1992. évi LXVI törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról



1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló
név- és lakcímadatok kezeléséről



2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról



16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM rendelet a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásokért, valamint a
kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjról

Az ügy intézését segítő útmutatók: --Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: --Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: --

