
Ügymenet modell 

LAKCÍM-RENDEZÉSI ÜGYEK (lakcím fiktívvé nyilvánítás ) II. FOKÚ HATÓSÁGI 
ELJÁRÁSBAN 

 
1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal  

2. Illetékességi terület: Nógrád megye  

3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 800-1630 
 Péntek: 800-1400 

4. Ügyintéző és elérhetőség:  

Papp Ildikó  
Tel.: 32/620-726 
E-mail cím: SzollosnePI kukac nograd.emrkh.hu 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
−−−− A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény (Nytv.),  
−−−− Az Nytv. végrehajtására kiadott 146/1993.(X. 26.) Korm. rendelet (Vhr.), 
−−−− Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.), 
−−−− a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.). 

5. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: Fellebbezés és az első fokú hatóság által 
felterjesztett iratok 

6. Eljárási illeték (szolgáltatási díj): 

Itv. alapján a mindenkori általános fellebbezési illeték (jelenleg 5.000.- Ft, végzés ellen 
3.000.- Ft). 

Az illeték lerovásának elmaradása esetén a hatóság – határidő tűzésével – felhívja a 
fellebbezőt illeték tartozásának lerovására. Amennyiben az ügyfél fizetési 
kötelezettségének az erre irányuló felhívás ellenére a megállapított határidő alatt nem tesz 
eleget és költségmentességben sem részesül, a hatóságnak az eljárást meg kell szüntetnie, 
azaz a jogorvoslati eljárást nem folytatja le. 

7. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

A fellebbezést az első fokú döntést meghozó hatósághoz kell benyújtani, amely a 
fellebbezést az ügyben keletkezett iratanyaggal együtt felterjeszti a Hivatalhoz elbírálás 
céljából.  

8. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A Hivatal másodfokú hatóságként jár el a területet illetően, a jegyző elsőfokú határozatával 
szemben.  

A II. fokú eljárás megindításának feltétele az ügyfél lakóhelye szerint illetékes 
önkormányzat jegyzőjének e tárgykörben hozott I. fokú érdemi határozata ellen – a döntést 
hozó hatóságnál – előterjesztett fellebbezés. 
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Eljárási kérdésekben hozott végzések ellen a jogorvoslati jog fő szabályként járulékos, 
azaz csak a határozat, illetőleg ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni 
fellebbezésben támadható meg. A vonatkozó jogszabály kifejezetten nevesíti azokat a 
végzéseket, amelyek önálló – azaz az eljárást lezáró érdemi döntéstől független – 
fellebbezéssel támadhatók (ezek közül jellemzően előforduló: kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasító, eljárást megszüntető, eljárást felfüggesztő, eljárási bírságot kiszabó, 
fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító végzés). 
 
A fellebbezés előterjesztésére az elsőfokú döntés közlésének napjától számított 15 nap áll 
rendelkezésre. A fellebbezésnek nincsenek tartalmi és formai követelményei. Írásban vagy 
szóban, meghatalmazott vagy jogi képviselő útján is előterjeszthető az első fokú 
hatóságnál. A szóbeli kérelemről a hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. A kérelem tartalmából 
a fellebbező személyén, és a jegyző sérelmezett határozatán túl ki kell tűnnie, hogy a 
kérelem jogorvoslatra vonatkozik. 
 
Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint 
az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első 
fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a 
fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a döntést 
a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. 
 
Az I. fokon eljáró szerv – amennyiben döntését saját hatáskörben eljárva nem kívánja 
orvosolni – a jogorvoslati kérelmet és az adott ügyben keletkezett iratanyagot felterjeszti a 
Hivatalhoz.  

 
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság határozatát a kérelem benyújtását követő naptól 
számított 30 napon belül hozza meg. Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége 
esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása 
indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a 
közbiztonság érdekében egyébként szükséges, a határozatot vagy az eljárást megszüntető 
végzést soron kívül kell intézni. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak 
letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30, míg a soron kívüli 
döntéshozatal esetében legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. 

 

Ügyintézési határidőbe be nem számítandó időtartamok:  

− a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

− az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
− a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésére irányuló eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 
− a fellebbezési kérelem, a döntés és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő, 
− a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 



Ügymenet modell 

LAKCÍM-RENDEZÉSI ÜGYEK (lakcím fiktívvé nyilvánítás ) II. FOKÚ HATÓSÁGI 
ELJÁRÁSBAN 

 
− a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 

terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

Amennyiben a hivatal az ügyintézési határidőt az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, úgy köteles az ügyfél által az eljárás 
lefolytatásáért fizetett illetéknek megfelelő összeget az ügyfél részére visszafizetni. Ha az 
ügyintézés meghaladja az ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás 
lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél 
részére visszafizetni. A hivatal fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségét nem 
érinti, ha az ügyfél az illeték megfizetése alól részben vagy egészben mentesült, ilyen 
esetben a hivatal az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész arányában a központi 
költségvetésnek – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett számlaszámra – 
fizetni meg. A hivatkozott összeget a hivatal saját költségvetése terhére a fizetési 
kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított 8 napon belül fizeti vissza 
az ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi költségvetésnek. 
 
A Hivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja; ennek során 
nincs kötve a fellebbezésében foglaltakhoz. A Hivatal az első fokú döntést helybenhagyja, 
megváltoztatja vagy megsemmisíti, illetve – amennyiben a másodfokú döntés 
meghozatalához nincs elegendő adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően új 
tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges – a döntés 
megsemmisítése mellett az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra 
utasíthatja. A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes 
mértékben vissza kell téríteni, ha a határozat vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben, 
vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítésre hivatalból, a fellebbezési eljárás 
során meghozott döntésben intézkedik a Hivatal. 
 
Természetes személy ügyfél költségmentesség engedélyezését kérheti, ha ennek 
jogszabályi feltételeivel rendelkezik. Kérelmét az eljárás bármely szakaszában, így a 
fellebbezésében is előterjesztheti. A költségmentesség engedélyezése tárgyában az első 
fokon eljáró hatóság dönt.  
 
Jogorvoslat lehetősége a másodfokú hatóság döntései ellen 

A Hivatal másodfokú döntése a Ket. 128. § (5) bekezdése alapján a közléssel jogerőssé 
válik. A jogerős döntéssel szemben a Ket. 109. § (1) bek. alapján az ügyfél illetve a 
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság 
jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a 
határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. 
 

 
 
 


