
 A Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek 
 
 

I. Általános szabályok 
 

 

1. Az ügyintézés határideje (Ákr. 50. §) 
 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának 

napján kezdődik. 

 

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának 

vagy késedelmének időtartama. 

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. 
 

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn 

belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. 
 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége 

indokolja, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, a 

hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy a közbiztonság, a közrend 

vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges. 
 

Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási 

cselekményeket soron kívül kell elvégezni. 

Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei (Ákr. 51. §) 

Ha a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, vagy az ügyintézési 

határidőt túllépi - és függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye -, vagy az 

automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 

tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek 

megfizetése alól is. 
 

A fentiektől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek 
meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Alapvető eljárási szabályok: 

• A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is 

megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok 

megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által 

meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi 

sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 

• A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 

gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való 

együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője 

jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve 

gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. 

• A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú 

érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el. 

• A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 

ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben 

korlátozza. A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és 

gyakorolt jogait, ezek korlátait törvény határozza meg. 

• A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az 

eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben 

meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: 

kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy munkahelye 

szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme 

vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt továbbítja a 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

• Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 

ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a 

hatóság döntésére való kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a 

jogszabályban előírt mellékleteket. 

• Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy 

szóban lehet előterjeszteni. 

• A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is 

megindítható, illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén folytatható. 

• A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog 

szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott 

esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az 

eljárási képesség. 

• A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb 

résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és 

 
 



 

értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az őt 

terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről. 

• A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az 

eljárás egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési 

nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének lakcímének, 

valamint külön törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

• Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes 

képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott 

személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű 

ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

• A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, 

ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési 

meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok 

útján, hirdetményi úton, vagy szóban személyesen hangkapcsolatot 

biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem 

minősíthető elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel. 

• Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője - e törvény keretei között - az egyes kapcsolattartási 

formák közül szabadon választhat. 

• Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet 

az első eljárási cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban 

- az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - 

az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 

értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 

ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a 

hatóság őt is értesíti az eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt 

módon. 

• Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, az 

eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra 

szólítja fel az ügyfelet. 

• Az eljáró hatóság az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló 

adatok alapján dönt, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a 

hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított 

határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. Ugyancsak az 

eljárás megszüntetésének van helye, ha az ügyfél a kérelmére indult 

eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére



 nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas

 személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen. 

• Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben az eljáró hatóság tárgyalást 

tart, és a tárgyaláson az ügyfél nem jelent meg és távolmaradását nem 

mentette ki, a kérelmét visszavontnak kell tekinteni. 

• Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a 
bizonyítás 

módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek 

bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során 

minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. 

• Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a 

hatóság határnap vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte 

vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. 

• Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, 

kivéve, ha a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, tárgyalást, 

közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart. 

• Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása 

előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását 

előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően 

nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas 

állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal 

sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett személy, ha az idézés nem volt 

szabályszerű. 

• Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és 

távolmaradását nem menti ki, a rendőrség útján elővezettethető. 

• Ha az ügyfél (vagy képviselője), ha más tudomása ellenére az ügy 

szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható, melynek 

összege természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió 

forintig terjedhet. 

• A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A 

hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és 

az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

• A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a 

tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél 

nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a 

szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi 

bizonyíték. 

• Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 



• A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett 

megjelenni és -jogszabályban meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni. 

• Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró 

hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős 

tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem 

szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

• Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen 

nyelvet az ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

• Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül 

elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során 
keletkezett 

iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy 

illetékköteles/illetékmentes másolatot kérhet. Az ügyfél az adatok konkrét 

megjelölésével kérheti az irat betekintési jog korlátozását üzleti, és 

más méltányolható magánérdekének védelmében. 

• A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült 

minden más kérdésben végzést bocsát ki. 

• A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság 

végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé 

teszi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat 

keretében gyakorolható. 

• Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, 

hogy a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre 

nem vagy csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt. 

• A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a 

célszerűség figyelembevételével eljárni, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb 

résztvevői kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség 

figyelembevételével teljesíteni. 

• Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el 

valamely eljárási cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek 

megfizetésére. 

• Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a 

költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges 

visszatérítéséről. 

• 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 költségmentességet 

engedélyezhet. 



• A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a 

polgári jog szabályai szerint megtéríti. 

 

3. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

 

Az ügyfelet megillető jogok: 

• Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban 

meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog, és az eljárás során az 

anyanyelv, kisebbségi nyelv használatának joga. 

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az 

ügyféli jogok gyakorlását. 

• Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, 

ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban 

nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. 

• Az ügyfél bizonyítási indítványt terjeszthet elő. 
• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés jogerőre 

emelkedéséig visszavonhatja. 

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 

ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az 

irat-betekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 

megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 

• A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél jogi segítségnyújtást 

vehet igénybe. 

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül fellebbezéssel élhet. 

 
 
 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 

• A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére 

vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan 

késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, 

a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

• Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség 

viselésére, kérelemre indult eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek 

megelőlegezésére is köteles. 

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 


