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ÁLTALÁNOS (egyéb eljáráshoz nem tartozó) KÖZÉRDEKŰ KÉRELEM, 
BEJELENTÉS ÉS PANASZ ÜGYINTÉZÉS 

 
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: SzollosnePI kukac nograd.emrkh.hu 

5. Vonatkozó jogszabályok: 

− Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. tv. (a továbbiakban: Tv.) szabályozza; 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban Ket.); 

− Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.). 

6. Ügyintézéshez szükséges dokumentum: szóban, írásban vagy elektronikusan 
előterjesztett kérelem, és amennyiben rendelkezésre állnak az I. fokú eljárási iratok 

7. Eljárási illeték : Itv. 33. § (2) bek. 3. pontja szerint az eljárás illetékmentes.  

8. Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: a beadványt szóban, írásban vagy 
elektronikus úton bárki benyújthatja. 

9. Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és 
elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, államigazgatási – eljárás hatálya alá. 
 
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, 
illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. 
 
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, 
erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon 
belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Az 
eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgathatja, ha 
azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi. 
Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak 
mellőzéséről – az indokok megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban 
vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni. 
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg 
bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. 
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, 
továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. 
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A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről 
(mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. 
A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül 
kell elutasítani. 
 
A panasz illetőleg a közérdekű bejelentés alapján – ha alaposnak bizonyul – gondoskodni 
kell:  

− a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy a 
szükséges intézkedések megtételéről; 

− a feltárt hibák okainak megszüntetéséről; 
− az okozott sérelem orvoslásáról; 
− indokolt esetben felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

 
A panaszost, illetőleg a bejelentőt nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű 
bejelentés megtétele miatt, kivéve, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen 
járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy egyéb 
jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult 
szerv vagy személy részére átadhatóak. 
 
 

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell 
elbírálni. 
 
Az 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 törtnő megismertetésére irányuló eljárás időtartama, 
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar, vagy más 

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

 

Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb 
résztvevőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az általános tételű eljárási illetéknek 
megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési 
határidő kétszeresét, akkor az általános tételű eljárási illeték kétszeresét megfizetni a 
központi költségvetésnek. A visszafizetésnek a döntés jogerőre emelkedésétől számított 8 
napon belül kell megtörténnie. 


