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A Foglalkoztatási Osztályok hatáskörébe tartozó ügyek 

 

I. Általános szabályok 

1. Illetékességi területe:  

A Pest megyében működő Foglalkoztatási Osztályok illetékességi területei a 

következő települések közigazgatási területeire terjednek ki: 

 

Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Budajenő, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, 

Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, 

Pilisvörösvár, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Üröm, Zsámbék 

Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Ceglédi járáshoz tartozó települések: 

Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, 

Kőröstetétlen, Mikebuda, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás 

Nagykőrösi járáshoz tartozó települések: 

Kocsér, Nagykőrös, Nyársapát 

Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Dabasi járáshoz tartozó települések: 

Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva, 

Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel  

Gyáli járáshoz tartozó települések:  

Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa 

Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztály: 

Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint 
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Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, 

Vácegres, Verseg Gödöllői járás: Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, 

Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, 

Veresegyház, Zsámbok 

Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Monori járáshoz tartozó települések: 

Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, 

Pánd, Péteri, Pilis, Vasad  

Vecsési járáshoz tartozó települések: 

Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés 

Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, 

Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, 

Tóalmás, Úri 

Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Apaj, Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, 

Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu 

Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 

Visegrád 

 

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, 

Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl 
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Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Váci járáshoz tartozó települések: 

Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vácduka, Vác, Váchartyán, 

Váckisújfalu, Vácrátót  

Szobi járáshoz tartozó települések: 

Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés, 

Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, 

Vámosmikola, Verőce, Zebegény  

Dunakeszi járáshoz tartozó települések: 

Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd 

 

 

2. Az ügyfélfogadás rendje:  

Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 08:30 – 15:00 

Kedd: 08:30 – 15:00 

Szerda: 08:30 – 15:00 

Csütörtök (csak új ügyfelek részére): 08:30 – 12:00 

Péntek: 08:30 – 13:00 

Budakeszin történő ügyintézés javasolt a következő kiindulási helyekről:  

Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Pilisjászfalu, 

Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék 

 

Az ügyfélfogadás helye:  2092 Budakeszi, Fő utca 103. 

Tel: (23) 342-280 

E-mail: budakeszi.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

mailto:budakeszi.foglalkoztatas@pest.gov.hu


4 
 

Budaörsi Foglalkoztatási Ponton történő ügyintézés javasolt a következő kiindulási 

helyekről:  

Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Pilisborosjenő, Pilisszántó, Pilisszentiván, 

Pilisvörösvár, Üröm 

 

Az ügyfélfogadás helye:  2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3. 

    Tel: (53) 550-360 

    Fax: (23) 441-919 

            (23) 441-920 

    E-mail: budaors.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 08:30 – 15:00 

    Kedd: 08:30 – 15:00 

    Szerda: 08:30 – 15:00 

    Csütörtök (csak új ügyfelek részére): 08:30 – 12:00 

    Péntek: 08:30 – 13:00 

 

Az ügyfélfogadás helye:   2700 Cegléd, Dózsa György u. 1. 

    Tel: (53) 311-933  

           (53) 314-710 

    Fax: (53) 310-947 

    E-mail: cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

 Nagykőrösi Kirendeltség 

Az ügyfélfogadás ideje:  Minden csütörtök 08:00 – 16:00 
Minden hónap első és középső munkanapja: 08:00 – 16:00 (csak új ügyfelek 

részére) 

 

Az ügyfélfogadás helye:  2750 Nagykőrös, Szabadság tér 4. 

    Tel: (53) 550-360 

    E-mail: cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

mailto:budaors.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:cegled.foglalkoztatas@pest.gov.hu
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Dabasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:08:00 – 15:00 

    Kedd: 08:00 – 15:00 

    Szerda: 08:00 – 15:00 

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás, csak elektronikus úton 

történő ügyintézés 

    Péntek: 08:00 – 13:00  

 

Az ügyfélfogadás helye: 2370 Dabas, Berkenye u. 1. 

    Tel: (29) 361-581 

    Fax: (29) 361-581 

    E-mail: dabas.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:08:30 – 15:00 

    Kedd: 08:30 – 15:00 

    Szerda: 08:30 – 15:00 

Csütörtök: 08:30 – 12:00 (csak az első alkalommal 

jelentkezők – nyilvántartásban még nem szereplők – és a 

munkáltatók számára) 

    Péntek: 08:30 – 13:00  

 
Az ügyfélfogadás helye: 2030 Érd, Budai út 26. 

    Tel: (23) 363 020 

    E-mail: erd.foglalkoztatas@pest.gov.hu  

 
 
 

Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:08:00 – 15:00 

    Kedd: 08:00 – 15:00 

    Szerda: 08:00 – 15:00 

Csütörtök: időpontra hívott ügyfelek és elektronikus 

ügyintézés 

mailto:dabas.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:erd.foglalkoztatas@pest.gov.hu
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    Péntek: 08:00 – 12:00  

 

Az ügyfélfogadás helye: 2100 Gödöllő, Szilhát u. 53. 

    Tel: (28) 410-175 

    Fax: (28) 410-297 

    E-mail: godollo.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Monori Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 

    Kedd: 08:00 – 12:00 

    Szerda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 

Csütörtök: 08:00 – 12:00 CSAK új jelentkezők, kiskönyves 

jelentkeztetés NINCS 

    Péntek: 08:00 – 12:00  

 

Az ügyfélfogadás helye: 2200 Monor, Kossuth Lajos u.78-80 

    Tel: (29) 612-360 

    Fax: (29) 612-370 

    E-mail: monor.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Nagykátai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 08:00 – 16:00 

    Kedd: 08:00 – 12:00 

    Szerda: 08:00 – 18:00 

    Csütörtök: 08:00 – 12:00 

    Péntek: 08:00 – 12:00 

 

Az ügyfélfogadás helye: 2760 Nagykáta, Gyóni Géza u. 11. 

    Tel: (29) 440-380 

    Fax: (29) 443-047 

    E-mail: nagykata.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

mailto:godollo.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:monor.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:nagykata.foglalkoztatas@pest.gov.hu


7 
 

Ráckevei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő:08:30 – 15:00 

    Kedd: 08:30 – 15:00 

    Szerda: 08:30 – 15:00 

    Csütörtök: 08:30 – 12:00  

    Péntek: 08:30 – 13:00 

 

Az ügyfélfogadás helye: 2300 Ráckeve, Lacházi út 34. 

    Tel: (24) 519-150 

           (24) 518-640 

           (24) 425-215 

           (24) 423-192 

    E-mail: rackeve.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Szentendrei Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 08:00 – 16:00 

    Kedd: 08:00 – 15:00 

    Szerda: 08:00 – 16:00 

    Csütörtök: nincs ügyfélfogadás csak elektronikus 

ügyintézés. 

    Péntek 08:00 – 12:00 

 

Az ügyfélfogadás helye: 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1. 

    Tel: (26) 310-300 

           (26) 302-889 

    Fax: (26) 310-300/16 

    E-mail: szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 8:00-14:00 

    Kedd: 8:00- 12:00 

    Szerda: 8:00- 16:00 

    Csütörtök: 8:00- 12:00 

mailto:rackeve.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:szentendre.foglalkoztatas@pest.gov.hu
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    Péntek: 8:00- 12:00 

 

Az ügyfélfogadás helye: 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos u. 1. 

    Tel: (24) 887-440 

           (24) 887-500 

    Fax: (24) 887-405 

    E-mail: szigetszentmiklos.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

Váci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 

Az ügyfélfogadás ideje:  Hétfő: 08:00 – 12:00 és 13.00 – 15:00  

    Kedd: 08:00 – 12:00 és 13.00 – 15:00  

    Szerda: 08:00 – 12:00 és 13.00 – 15:00  

    Csütörtök: 08:00 – 12:00 

    Péntek: 08:00 – 12:00 

Keddi napon délután 13:00 és 15:00 óra között csak elektronikus ügyintézés ill. 

ügyfélfogadás munkáltatók számára. 

 

Az ügyfélfogadás helye:   2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45. 

    Tel: (27) 512-280 

    Fax: (27) 512-240 

    E-mail: vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

 Dunakeszi Kihelyezett Ügyfélszolgálat 

Az ügyfélfogadás ideje:  Az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. 

 

Az ügyfélfogadás helye:  2120 Dunakeszi, Fő út 143. II. emelet 

    Tel: (27) 540-690 

    E-mail: vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu 

 

 

3. Az ügyintézés határideje:  

a) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, 

hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján 

mailto:szigetszentmiklos.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu
mailto:vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu
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kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a 

magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar 

hatóságnál lehet benyújtani.   

b) A hatóság a sommás eljárásban az (a) bekezdésben meghatározott időpontot 

követően a határozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza.  

c) Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési határidő huszonnégy óra.  

d) Teljes eljárásban az ügyintézési határidő hatvan nap. A teljes eljárásra 

meghatározott hatvan napos határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb 

határidőt jogszabály állapíthat meg.  

A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha a kérelem és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek 

szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs 

ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két 

hónapot, vagy a hatvan napot.  

  

A kérelemre indult eljárásban, ha a hatóság megállapítja, hogy az előző 

bekezdésben foglaltakból bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait 

mellőzi és a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú 

döntést hoz.  

  

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. Nem 

elegendő tehát az, hogy a kiadmányozás megtörténjen, ezt követően ugyanis 

haladéktalanul intézkedni kell a döntés közlése iránt.  

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 a hatóság  

a) határidőben nem hoz függő hatályú döntést,  

b) az ügyintézési határidőt túllépi - és függő hatályú döntés meghozatalának nem 

volt helye -,vagy  

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait 

indokolatlanul mellőzi, az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak 
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megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 

ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.  

  

 

4. Alapvető eljárási szabályok:  

• A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét 

az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a törvényben vagy 

kormányrendeletben 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, továbbá meg lehet adni az 

elektronikus levélcímet vagy a telefonos elérhetőséget. 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, és ilyen esetben a végrehajtás is hivatalból 

megindítható.  

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

ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.  

• A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a 

továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő 

elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) 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. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a 

hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.  

• 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. Az értesítés mellőzhető, ha a hatóság 8 napon belül 

döntést hoz, vagy az eljárást megszűnteti.  

• Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, a Hivatal – 

a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – legfeljebb két 

ízben hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet.  

• A 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, 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.  

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmére a határozat vagy az eljárást 

megszüntető végzés véglegessé válásáig visszavonhatja.  

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

módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási 
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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 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.  

• 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. Ha 

a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a 

döntését módosítja vagy visszavonja. Egyébként a fellebbezésről az annak 

elbírálására jogosult hatóság dönt. Az önállóan nem fellebbezhető végzések 

kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.  

• 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 pénzfizetési 

kötelezettség végrehajtására elsősorban a biztosítási intézkedés során lefoglalt, 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, ha ez az összeg a követelést nem 

vagy csak részben fedezi, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, 

pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, vagy ha ez természetes személy 

esetében nem lehetséges, a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni.   
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• A hatóság az eljárás ügyintézés 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.  

  

 

5. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről:  

Az ügyfelet megillető jogok:  

• Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez és a jogszabályokban 

meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az 

anyanyelv, nemzetiségi 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 ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a 

nyilatkozattételt megtagadja.  

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés véglegessé válásáig 

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

fellebbezéssel élhet.  

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

• A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.  

• Az ügyfél magatartás nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

• 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.   

A hatóság az eljárás során az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 

ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben 

korlátozza.  

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 

hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül.  

 


