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Ügytípus leírások

1. Áldozatsegítés – érdekérvényesítés elősegítése
2. Áldozatsegítés – azonnali pénzügyi segély
3. Áldozatsegítés – áldozati státusz igazolása
4. Áldozatsegítés – kárenyhítés iránti kérelem tekintetében támogató hatóság
5. Jogi segítségnyújtás – peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem
6. Jogi  segítségnyújtás  -  polgári  és  közigazgatási  eljárásokban  nyújtott  támogatások

(pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése)
7. Jogi  segítségnyújtás  –  büntetőeljárásokban  nyújtott  támogatások  (pártfogó  ügyvédi

képviselet  engedélyezése,  pótmagánvádló  esetén  személyes  költségmentesség  és
pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése)

8. Jogi  segítségnyújtás  –  eljárás  az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás iránti kérelem előterjesztése esetén

9. Jogi segítségnyújtás – határon átnyúló tartási ügyekben nyújtható támogatás
10. Jogi segítségnyújtás – kiutasított külföldiek részére biztosított peren kívüli támogatás
11. Jogi  segítségnyújtás  –  polgári  és  közigazgatási  eljárásokban,  valamint

büntetőeljárásokban  nyújtott  támogatásokkal  kapcsolatban  pártfogó  ügyvédi  díj
megállapítása

1. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – érdekérvényesítés elősegítése
Hatáskörrel rendelkező szerv

megnevezése, illetékességi
területe:

Járási  Hivatalok  rendelkeznek  hatáskörrel
Magyarország területére kiterjedő illetékességgel ezen
szolgáltatás tekintetében. 
Az  áldozat  érdekérvényesítése  elősegítéséért  bármely
áldozatsegítő  szolgálathoz  fordulhat.  (A
bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az  állami
kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Ást.) 10. § (1) bekezdés)
Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási,
illetve  közigazgatási  hatósági  ügyekben  a  (2)–(6)
bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon áldozatsegítő
szolgálatként  a  járási  hivatal  jár  el.  (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló  362/2016.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet
10.§ (1) bekezdés)
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Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, formai
megkötés nélkül kérhető. (Az áldozatsegítő támogatások
engedélyezése  iránti  kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,
valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes
nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. § (1) bekezdés)
Ezen  kívül  szükséges  személyazonosító  okmány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 
A  szolgáltatások  a  rászorultság  vizsgálata  nélkül,
térítésmentesen  járnak  az  áldozatnak.  (Ást.  4.  §  (7)
bekezdés)

Alapvető eljárási szabályok:

Eljárási  illetékek  (igazgatási
szolgáltatási  díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.), 
a  bűncselekmények  áldozatainak  nyújtott  támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017.  (XII.  27.)  IM  rendelet,  
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) tartalmazza.
Az áldozatsegítő  eljárások  illeték-  és  díjmentesek.  (Ást.
17. §)

Ügyfélfogadás ideje:

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
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megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (Az
elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) és (6) bekezdés)
Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem
minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az
ügyféllel.

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Az  áldozatsegítő  szolgálat  az  érdekérvényesítés
elősegítése  esetén  az  áldozatnak  az  áldozatsegítő
szolgálathoz fordulását követően haladéktalanul felméri
az  áldozat  szükségleteit  és  felajánlja  az  ahhoz  igazodó
szolgáltatásokat.  A szükségletek  felmérése  érdekében a
személyesen  jelen  lévő  ügyfelet  szóban,  a  távollévő
ügyfelet a leggyorsabb válaszadást lehetővé tevő módon
–  különösen  telefonon,  e-mailben  –  nyilatkoztatja.  A
szükségletek  felmérésében  közérdekű  önkéntes  segítő
közreműködése vehető igénybe. 
A  felajánlott  szolgáltatások  közül  az  áldozat  által
kiválasztott  szolgáltatás  nyújtásához  szükséges  első
intézkedést  az  áldozatsegítő  szolgálat  soron  kívül
megteszi. (Ást. 23. § (2) bekezdés)
Az  áldozatsegítő  szolgálat  az  érdekérvényesítés
elősegítéséről nem hoz döntést. (Ást. 20. §)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:
Fellebbezés elbírálására

jogosult szerv:

Az  áldozatsegítő  szolgálat  az  érdekérvényesítés
elősegítéséről nem hoz döntést. (Ást. 20. §)

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

Az érdekérvényesítés elősegítése bármely módon, formai
megkötés nélkül kérhető. (Az áldozatsegítő támogatások
engedélyezése  iránti  kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,
valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes
nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról
szóló 29/2017. (XII. 27.) IM rendelet 1. § (1) bek.)

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nincs ilyen lehetőség.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1.  A  bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az
állami  kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény
(Ást.)
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2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Kormányrendelet
3.  Az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
5. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015.
(XII. 12.) BM rendelet
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (Ákr.)

Tájékoztatás  az  ügyfelet
megillető  jogokról  és  az
ügyfelet  terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton nyújt, mely minden esetben tartalmazza az eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét.
Az  éjjel-nappal  hívható 06-80-225-225 számon  bárki
kérhet felvilágosítást. 
A  Járási  Hivataloknál  korlátozott  számban
megtalálhatóak  az  Igazságügyi  Minisztérium  által
kiadott tájékoztatók. 

2. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – azonnali pénzügyi segély

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

 

Járási  Hivatalok  rendelkeznek  Hatáskörrel
Magyarország területére kiterjedő illetékességgel ezen
szolgáltatás tekintetében. 

Az  azonnali  pénzügyi  segély  iránti  kérelmet  –  az
www.igazsagugyihivatal.gov.hu  honlapján  található  -
formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

Az  áldozat  azonnali  pénzügyi  segély  iránti  kérelmét
bármely  áldozatsegítő  szolgálatnál  előterjesztheti.  (Ást.
10. § (1a) bekezdés)
Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási,
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Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe

illetve  közigazgatási  hatósági  ügyekben  a  (2)–(6)
bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon áldozatsegítő
szolgálatként  a  járási  hivatal  jár  el.  (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló  362/2016.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet
10.§ (1) bekezdés)

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, 
illetékességi területe: Tiszafüredi Járási Hivatal 
illetékességi területe:  Nagyiván, Tiszaderzs, 
Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszaörs, Tiszaszentimre, 
Tiszaszőlős

Az  azonnali  pénzügyi  segély,  az  áldozati  státusz
igazolása  és  a  kárenyhítés  iránti  kérelmet  egy
példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
(a  továbbiakban:  nyomtatvány)  kitöltésével  kell
benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő
szolgálat segítséget nyújt. (Ást. 10. § (2) bekezdés)
A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem
benyújtására  rendszeresített,  e  rendelet  szerinti
adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető és
letölthető  formában  közzéteszi  a  honlapján.  (Az
áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem
tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a  szolgáltatások
nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem  hatósági  eljárási
kérdésekre  vonatkozó  szabályokról  szóló  29/2017.
(XII.27.) IM rendelet 3. §)
Ezen  kívül  szükséges  személyazonosító  okmány,
lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány,  rendszeres
jövedelmet  igazoló  iratok,  rendszeres  kiadásokat
alátámasztó szelvények, iratok bemutatása és csatolása
a kérelemhez. A feljelentés, illetve a feljelentés megtételét
igazoló irat másolatát, a büntetőeljárás adott szakaszában
eljáró  nyomozó  hatóság,  ügyész  vagy  bíróság  által
kiállított  igazolást,  a  bűncselekmények  áldozatainak
segítéséről  és  az  állami  kárenyhítésről  szóló  2005.  évi
CXXXV.  törvény  1.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott
okból  a  feljelentést  elutasító,  a  nyomozást  megszüntető
vagy az eljárást megszüntető döntés másolatát, továbbá
az ítéletet az áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal
rendelkezik. (Ást. 10. § (5) bekezdés)
Az  ügyfél  nyilatkozatával  a  hiányzó  bizonyíték  nem
pótolható. (Ást. 20. § (4) bekezdés)

Alapvető eljárási szabályok: Az alapvető eljárási szabályokat 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
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Eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak)

meghatározása:

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.), 
a  bűncselekmények  áldozatainak  nyújtott  támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, 
az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) tartalmazza.
Az áldozatsegítő  eljárások  illeték-  és  díjmentesek.  (Ást.
17. §)

Ügyfélfogadás ideje:

.
Az eljárást megindító irat

benyújtásának módja (helye,
ideje):

Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Azonnali  pénzügyi  segély  iránti  kérelmet  a
bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés
elkövetését követő öt napon belül lehet előterjeszteni.
(Ást. 22. § (2) bekezdés)

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
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Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem
minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az
ügyféllel

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről – ha a támogatás
igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatóak  –  a  10.  §  (5)  bekezdésében  felsorolt
iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon
belül  dönt.  Ha  az  áldozat  a  személyesen  benyújtott
kérelméhez  a  10.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  iratok
valamelyikét  csatolja  és  a  10.  §  (6)  bekezdése
alkalmazására  nincsen  ok,  az  áldozatsegítő  szolgálat  a
kérelemről soron kívül dönt. (Ást. 23. § (1) bekezdés)
A  fellebbezést  a  döntés  közlésétől  számított  tizenöt
napon  belül  az  azt  meghozó  hatóságnál  lehet
előterjeszteni. (Ákr. 118. § (3) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Az ügyintézéshez használt
letölthető

formanyomtatványok:-
Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

Kérelemnyomtatvány a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes címen érhető el.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nincs ilyen lehetőség.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1.  A  bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az
állami  kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény
(Ást.)
2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Kormányrendelet
3.  Az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
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6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015.
(XII. 12.) BM rendelet
7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (Ákr.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 
Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki kérhet
felvilágosítást. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
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sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

3. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – áldozati státusz igazolása

Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, illetékességi 
területe:

Járási  Hivatalok  rendelkeznek  hatáskörrel
Magyarország területére kiterjedő illetékességgel ezen
szolgáltatás tekintetében. 
Az  áldozat  áldozati  státusz  igazolása  iránti  kérelmét
bármely  áldozatsegítő  szolgálatnál  előterjesztheti.  (Ást.
10. § (1a) bekezdés)
Az áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási,
illetve  közigazgatási  hatósági  ügyekben  a  (2)–(6)
bekezdésben foglalt kivételekkel első fokon áldozatsegítő
szolgálatként  a  járási  hivatal  jár  el.  (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló  362/2016.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet
10.§ (1) bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Alapvető eljárási szabályok: Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott 
ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól 
teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy 
támogatást igénylő személy az e törvény hatálya alá 

9



Ügyintézéshez  szükséges
dokumentumok, okmányok:

tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, 
az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat 
kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít 
ki. (Ást. 4. § (4) bekezdés)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Ha az áldozat nem rendelkezik a 11. § (1) bekezdésében
meghatározott  igazolással,  azonban  a  10.  §  (5)
bekezdésében  meghatározott  egyéb  iratok  valamelyikét
az  áldozatsegítő  szolgálathoz  benyújtott  kérelméhez
csatolja,  és  abból  a  hatósági  bizonyítvány  kiállításának
feltételei megállapíthatóak, az áldozati státusz igazolása
ez alapján is kiállítható. (Ást. 28. § (1) bekezdés)

Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet – az www.
igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján  található  -
formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
Az  azonnali  pénzügyi  segély,  az  áldozati  státusz
igazolása  és  a  kárenyhítés  iránti  kérelmet  egy
példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
(a  továbbiakban:  nyomtatvány)  kitöltésével  kell
benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő
szolgálat segítséget nyújt. (Ást. 10. § (2) bekezdés), 
A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem
benyújtására  rendszeresített,  e  rendelet  szerinti
adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető és
letölthető  formában  közzéteszi  a  honlapján.  (Az
áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem
tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a  szolgáltatások
nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem  hatósági  eljárási
kérdésekre  vonatkozó  szabályokról  szóló  29/2017.
(XII.27.) IM rendelet 3. §)
Ezen  kívül  szükséges  személyazonosító  okmány,
lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány. A  feljelentés,
illetve  a  feljelentés  megtételét  igazoló  irat  másolatát,  a
büntetőeljárás  adott  szakaszában  eljáró  nyomozó
hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított  igazolást,  a
bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az  állami
kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény  1.  §  (3)
bekezdésében  meghatározott  okból  a  feljelentést
elutasító,  a  nyomozást  megszüntető  vagy  az  eljárást
megszüntető  döntés  másolatát,  továbbá  az  ítéletet  az
áldozat  a  kérelemhez  csatolhatja,  ha  azzal  rendelkezik.
(Ást. 10. § (5) bekezdés)
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Az alapvető eljárási szabályokat 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.), 
a  bűncselekmények  áldozatainak  nyújtott  támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,
az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (Ákr.) tartalmazza.
Az áldozatsegítő  eljárások  illeték-  és  díjmentesek.  (Ást.
17. §)

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
Az  áldozatsegítő  szolgálat  eljárásában  írásbelinek  nem
minősíthető  elektronikus  úton  nem  tart  kapcsolatot  az
ügyféllel.

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig
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Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Az áldozatsegítő szolgálat a kérelemről – ha a támogatás
igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatóak  –  a  10.  §  (5)  bekezdésében  felsorolt
iratok beérkezését követő naptól számított nyolc napon
belül  dönt.  Ha  az  áldozat  a  személyesen  benyújtott
kérelméhez  a  10.  §  (5)  bekezdésében  foglalt  iratok
valamelyikét  csatolja  és  a  10.  §  (6)  bekezdése
alkalmazására  nincsen  ok,  az  áldozatsegítő  szolgálat  a
kérelemről soron kívül dönt.
A  fellebbezést  a  döntés  közlésétől  számított  tizenöt
napon  belül  az  azt  meghozó  hatóságnál  lehet
előterjeszteni. (Ákr. 118. § (3) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

-

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

Kérelemnyomtatvány  a
www.igazsagugyihivatal.gov.hu  internetes  címen
érhető el.

Az igénybe vehető elektronikus 
programok elérése, 
időpontfoglalás:

Nincs ilyen lehetőség.

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 
Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki kérhet
felvilágosítást. 

1.  A  bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az
állami  kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény
(Ást.)
2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Kormányrendelet
3.  Az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
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rendelet
5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015.
(XII. 12.) BM rendelet
7.  Az általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.
évi CL. törvény (Ákr.)

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
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amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

4. Ügytípus megnevezése: Áldozatsegítés – kárenyhítés (támogató hatóság)
Hatáskörrel rendelkező szerv

megnevezése, illetékességi
területe:

A kárenyhítési eljárás támogatási és döntési eljárásból áll.
Járási  Hivatalok  rendelkeznek  hatáskörrel
Magyarország területére kiterjedő illetékességgel ezen
szolgáltatás tekintetében. 
Az  áldozat  kárenyhítés  iránti  kérelmét  bármely
áldozatsegítő szolgálatnál előterjesztheti.  (Ást. 10. § (1a)
bekezdés)
Az  állami  kárenyhítéssel  kapcsolatban  támogató
hatóságként  a  járási  hivatal  jár  el.  (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló  362/2016.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet
10.§ (3) bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős
A  támogatási  eljárásban  a  támogató  hatóság  segíti  az
áldozatot  a  nyomtatvány  kitöltésében,  útmutatást  ad  a
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kiegészítő  adatok  iránti  megkeresés  teljesítéséhez,
szükség  szerint  beszerzi  a  kiegészítő  adatokat,
meghallgatja az áldozatot, továbbítja a kérelmet a döntő
hatósághoz. (Ást. 29. § (2) bekezdés)
A támogató  hatóság  a  támogatás  iránti  kérelem esetén
haladéktalanul tájékoztatja az áldozatot a kárenyhítéssel
kapcsolatos  információkról,  a  kérelemhez  szükséges
dokumentumokról  és  arról,  hogy  ezeket  az  áldozat
hogyan tudja beszerezni. (Ást. 31. §)

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

Az  azonnali  pénzügyi  segély,  az  áldozati  státusz
igazolása  és  a  kárenyhítés  iránti  kérelmet  egy
példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatvány kitöltéséhez
az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. (Ást. 10. § (2)
bekezdés)
A miniszter az áldozatsegítő támogatások iránti kérelem
benyújtására  rendszeresített,  e  rendelet  szerinti
adattartalmú nyomtatványokat díjmentesen, kitölthető és
letölthető  formában  közzéteszi  a  honlapján.  (Az
áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem
tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a  szolgáltatások
nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem  hatósági  eljárási
kérdésekre  vonatkozó  szabályokról  szóló  29/2017.
(XII.27.) IM rendelet 3. §) 
Az  áldozati  státusz  igazolása  iránti  kérelmet  –  az
www.igazsagugyihivatal.gov.hu honlapján  található  -
formanyomtatványon kell előterjeszteni.
Ezen  kívül  szükséges  személyazonosító  okmány,
lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány,  a  jövedelmi
helyzetére  tekintet  nélkül  rászorulónak  tekintendő
kérelmező kivételével a jövedelemre vonatkozó igazolást,
a  testi  épség,  egészség  súlyos  károsodását  igazoló
szakértői  véleményt  vagy  orvosi  dokumentumokat.
Egyösszegű  kárenyhítés  iránti  igény  esetén  a  fenti
dokumentumokon túl csatolni kell a kár mértékét igazoló
iratokat (pl. számla, nyugta vagy más bizonylat). Járadék
iránti igény esetén a fenti dokumentumokon túl csatolni
kell  a  keresőképtelenséget  igazoló  és  annak  várható
időtartamát  valószínűsítő  szakértői  véleményt  vagy
orvosi  igazolást  is. Aki  az  a) pontban  meghatározott
bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt
sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő
egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője,
örökbefogadott  vagy  nevelt  gyermeke,  házastársa,
élettársa,  c) akinek  eltartására  az  a) pontban
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meghatározott bűncselekmény következtében károsodott
vagy meghalt  sértett  jogszabály,  végrehajtható bírósági,
illetőleg  hatósági  határozat  vagy  érvényes  szerződés
alapján köteles vagy köteles volt, annak csatolni kell az
együttélést,  rokoni  kapcsolatot,  tartási  kötelezettséget
igazoló dokumentumokat is. (Ást. 32. § (3)-(5) bekezdés)
A feljelentés,  illetve a feljelentés  megtételét  igazoló irat
másolatát,  a  büntetőeljárás  adott  szakaszában  eljáró
nyomozó  hatóság,  ügyész  vagy  bíróság  által  kiállított
igazolást,  a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és
az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
1. § (3) bekezdésében meghatározott okból a feljelentést
elutasító,  a  nyomozást  megszüntető  vagy  az  eljárást
megszüntető  döntés  másolatát,  továbbá  az  ítéletet  az
áldozat a kérelemhez csatolhatja, ha azzal rendelkezik. 

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási  illetékek  (igazgatási
szolgáltatási  díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.), 
a  bűncselekmények  áldozatainak  nyújtott  támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet,
az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvénytartalmazza.
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. (Ást.
17. §)

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig
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Az  eljárást  megindító  irat
benyújtásának  módja  (helye,
ideje):

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

A  kárenyhítés  iránti  kérelmet  a  döntő  hatósághoz  kell
címezni. Az áldozat a kérelmét benyújthatja úgy is, hogy
nem veszi  igénybe a támogató hatóság segítségét. (Ást.
29. § (4) bekezdés)
A  kárenyhítési  kérelmet  a  bűncselekmény  elkövetését
követő 3 hónapon belül  lehet benyújtani. Ha a kérelem
előterjesztése  elháríthatatlan  akadályba  ütközik,  a
kérelmet az akadály megszűnését követő 3 hónapon belül
lehet  előterjeszteni. Ha  egy  korábban  államigazgatási
eljárásban vizsgált cselekményről később derül ki, hogy
az  bűncselekmény,  a  kérelmet  a  büntetőeljárás
megindítását követő 3 hónapon belül lehet előterjeszteni.
Ha a bűncselekmény elkövetését követően később derül
ki, hogy az áldozat testi épségének, egészségének súlyos
károsodása  és  a  bűncselekmény  között  ok-okozati
összefüggés  áll  fenn,  illetve  ha  a  bűncselekmény
megváltoztatott  minősítése  alapján  szándékos,  személy
elleni  erőszakos  a  bűncselekmény,  a  kérelmet  az  ok-
okozati  összefüggés  tudomásra  jutásától,  illetve  a
minősítés megváltoztatásától számított 3 hónapon belül
lehet  előterjeszteni.  A kérelem  a  bűncselekmény
elkövetését követő 5 év elteltével nem nyújtható be. –
Jogvesztő határidő 
(Ást. 30. §)
Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus úton megtenni. Nincs helye elektronikus 

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási  illetékek  (igazgatási  szolgáltatási  díjak)
meghatározása:gyintézésnek olyan irat, okirat vagy más
beadvány  esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.
(E-ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
Az áldozatsegítő szolgálat eljárásában írásbelinek nem
minősíthető elektronikus úton nem tart kapcsolatot az
ügyféllel.
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Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

A támogató hatóság a kárenyhítés iránti kérelmet és az
alátámasztó okmányokat a lehető legrövidebb időn belül
továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye szerint
illetékes  tagállam  döntő  hatóságához.  (Ást.  40.  §  (2)
bekezdés)
A döntési eljárásban a döntő hatóság a kárenyhítés iránti
kérelmet érdemben elbírálja. (Ást. 29. § (3) bekezdés)
Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként
első  fokon a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  jár  el.
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. (4) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

-

Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás:

-

Az igénybe vehető
elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás:

Az ügyintézéshez használt
letölthető

formanyomtatványok:

Nincs ilyen lehetőség.

Kérelemnyomtatvány  a
www.igazsagugyihivatal.gov.hu  internetes  címen
érhető el.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1.  A  bűncselekmények  áldozatainak  segítéséről  és  az
állami  kárenyhítésről  szóló  2005.  évi  CXXXV.  törvény
(Ást.)
2. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások
engedélyezése  iránti  eljárás,  valamint  a  pénzbeli
támogatás  folyósításának  és  visszatérítésének  részletes
szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Kormányrendelet
3.  Az  áldozatsegítő  támogatások  engedélyezése  iránti
kérelem  tartalmára  és  kitöltésére,  valamint  a
szolgáltatások  nyújtásával  kapcsolatos  egyes  nem
hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
6. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 64/2015.
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(XII. 12.) BM rendelet
7. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (Ákr.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton nyújt, mely minden esetben tartalmazza az eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 
Éjjel-nappal hívható 06-80-225-225 számon bárki kérhet
felvilágosítást. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja az ügyfél,  és  az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy –  kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
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amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat  az e törvényben biztosított  jogai  gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított 15 napon belül  fellebbezéssel  él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság  megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

5. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – peren kívüli jogi segítségnyújtás
iránti kérelem

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
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bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A támogatáshoz szükséges a személyazonosító okmány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A kérelemhez csa-
tolni kell a támogatásra való jogosultságot igazoló okira-
tokat, hatósági bizonyítványt, illetve be kell mutatni a jo-
gosultságot  igazoló  hatósági  igazolványt. A jövedelem-
igazolás nem lehet harminc napnál régebbi keltezésű. 
A nyomtatványon minden,  a  kérelem előterjesztésekor
fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szol-
gálati,  állami  szolgálati  és  közalkalmazotti  jogviszony,
egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelem-
ről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon ala-
puló járandóságról, munkanélküli-ellátásról  (a további-
akban együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.
A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem igazolása-
kor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiz-
tosítási  és  nyugdíjjárulék,  magánnyugdíjpénztári  tagdíj,
egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemről
kell nyilatkozni.
A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra
vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös ház-
tartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie.
A félnek minden vagyonáról – így különösen: készpénz,
pénzügyi  intézménnyel  szemben fennálló követelés,  ér-
tékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog
– nyilatkoznia kell, kivéve a szokásos életszükségleti és
berendezési tárgyakat,  valamint az olyan összegű kész-
pénzt vagy pénzügyi intézménnyel szemben fennálló kö-
vetelést,  amely  a  bírósági  végrehajtásról  szóló  törvény
szerint mentes a végrehajtás alól. – Fentiek alól kivétel, ha
az ügyfél esetében a rászorultság vizsgálatát kizáró, tör-
vényben meghatározott valamely körülmény fennáll. (Ki-
vétel a fentiek alól, ha a kérelmező esetében a rászorult-
ság vizsgálatát kizáró, törvényben meghatározott körül-
mény áll fenn (alanyi rászorultság)

Alapvető eljárási szabályok:

Eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak)

meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Jst.),
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
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a  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások ál-
talános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a to-
vábbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár;  az  eljárásban  felmerült
tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés) 

Ügyfélfogadás ideje:

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  elektronikus  benyújtásra  Jst.  nem  tartalmaz
rendelkezést  –  kivéve  kiutasított  külföldi  esetén  a
Hivatal és a jogi segítő között.

 Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
A kérelem benyújtására határidő nincs.
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Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő):

A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  kérelemről  -  ha  a
támogatás  igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatók  -  a  kérelem  személyesen  történő
benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt
napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig
tizenöt napon belül dönt. (Jst. 23. § (1) bekezdés)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:
Fellebbezés elbírálására

jogosult szerv:

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll. A Jst. hatálya alá
tartozó  közigazgatási  hatósági  ügyekben  nincs  helye
fellebbezésnek. (Jst. 39. § (11) bekezdés)
Az  ügyfél  –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes.
(a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  tartalmi  elemeit  a  jogi
segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető  támogatások
iránti  kérelem  tartalmára  és  a  támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza,
valamint  letölthető  a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes oldalról.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
5.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény
6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
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Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
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korlásában.
• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-

rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

6. Ügytípus megnevezése: Jogi  segítségnyújtás  –  Polgári  és  közigazgatási
eljárásokban  nyújtott  támogatások  (pártfogó  ügyvédi
képviselet engedélyezése) 

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős
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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A  támogatáshoz  szükséges  a  személyazonosító
okmány,  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány. A
kérelemhez  csatolni  kell  a  támogatásra  való
jogosultságot igazoló okiratokat, hatósági bizonyítványt,
illetve be kell  mutatni a jogosultságot igazoló hatósági
igazolványt. A  jövedelemigazolás  nem  lehet  harminc
napnál régebbi keltezésű.
Ha  a  felperes  fél  a  keresetlevelét  már  benyújtotta
bírósághoz, ezt kérelmében igazolnia kell. 
A  bíróság  által  költségmentességben  részesített  félnek
ennek tényét igazolnia kell.
A nyomtatványon minden,  a  kérelem előterjesztésekor
fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szol-
gálati,  állami  szolgálati  és  közalkalmazotti  jogviszony,
egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelem-
ről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon ala-
puló járandóságról, munkanélküli-ellátásról  (a további-
akban együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.
A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem igazolása-
kor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiz-
tosítási  és  nyugdíjjárulék,  magánnyugdíjpénztári  tagdíj,
egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemről
kell nyilatkozni.
A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra
vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös ház-
tartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie.
A  félnek  minden  vagyonáról –  így  különösen:
készpénz,  pénzügyi  intézménnyel  szemben  fennálló
követelés,  értékpapír,  ingó  vagyontárgy,  követelés,
vagyoni  értékű  jog  –  nyilatkoznia  kell,  kivéve  a
szokásos  életszükségleti  és  berendezési  tárgyakat,
valamint  az  olyan  összegű  készpénzt  vagy  pénzügyi
intézménnyel  szemben  fennálló  követelést,  amely  a
bírósági  végrehajtásról  szóló  törvény szerint  mentes  a
végrehajtás  alól.  –  Fentiek  alól  kivétel,  ha  az  ügyfél
esetében  a  rászorultság  vizsgálatát  kizáró,  törvényben
meghatározott  valamely  körülmény  fennáll  (alanyi
jogosultság).

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
(továbbiakban: Jst.),
A jogi  segítségnyújtás  keretében nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
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A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet,
Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások ál-
talános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a to-
vábbiakban: E-ügyintézési tv.),
Az  általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár;  az  eljárásban  felmerült
tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés) 
Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
A pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését a fél a pert
befejező  határozatot  megelőző  tárgyalás  berekesztéséig
(nemperes  eljárás  befejezéséig)  kérheti.  (Jst.  52.  §  (1)
bekezdés)

Ügyfélfogadás ideje:

 
 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig
A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  elektronikus  benyújtásra  Jst.  nem  tartalmaz
rendelkezést  –  kivéve  kiutasított  külföldi  esetén  a
Hivatal és a jogi segítő között.
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Az ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési határidő):

A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  kérelemről  -  ha  a
támogatás  igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatók  -  a  kérelem  személyesen  történő
benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt
napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig
tizenöt napon belül dönt. (Jst. 23. § (1) bekezdés)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll.

A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékes.  (a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.
évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  tartalmi  elemeit  a  jogi
segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető  támogatások
iránti  kérelem  tartalmára  és  a  támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza,
valamint  letölthető  a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes oldalról.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
5.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
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törvény
6. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos úton
nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást  lezáró
döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és  kötelezettségek
összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
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zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

7. Ügytípus megnevezése: Jogi  segítségnyújtás  –  büntetőeljárásokban  nyújtott
támogatások  (pártfogó  ügyvédi  képviselet
engedélyezése,  pótmagánvádló  esetén  személyes
költségmentesség  és  pártfogó  ügyvédi  képviselet
engedélyezése) 

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
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székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A  támogatáshoz  szükséges  a  személyazonosító
okmány,  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány. A
kérelemhez  csatolni  kell  a  támogatásra  való
jogosultságot igazoló okiratokat, hatósági bizonyítványt,
illetve be kell  mutatni a jogosultságot igazoló hatósági
igazolványt. A  jövedelemigazolás  nem  lehet  harminc
napnál régebbi keltezésű.
Ha a magánvádló már feljelentést  tett,  ezt  kérelmében
igazolnia kell.
A nyomtatványon minden,  a  kérelem előterjesztésekor
fennálló munkaviszony, közszolgálati, kormányzati szol-
gálati,  állami  szolgálati  és  közalkalmazotti  jogviszony,
egyéb szolgálati jogviszony, tagsági viszony, munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony alapján elért jövedelem-
ről és társadalombiztosítási vagy egyéb jogviszonyon ala-
puló járandóságról, munkanélküli-ellátásról  (a további-
akban együtt: jövedelem) nyilatkozni kell.
A kérelem előterjesztésekor fennálló jövedelem igazolása-
kor a rendszeres havi nettó (adó, adóelőleg, egészségbiz-
tosítási  és  nyugdíjjárulék,  magánnyugdíjpénztári  tagdíj,
egyéb járulékok levonása után fennmaradó) jövedelemről
kell nyilatkozni.
A félnek a nyomtatvány személyi és jövedelmi adatokra
vonatkozó részét mind magára, mind a vele közös ház-
tartásban élő személyekre vonatkozóan ki kell töltenie.
A  félnek  minden  vagyonáról –  így  különösen:
készpénz,  pénzügyi  intézménnyel  szemben  fennálló
követelés,  értékpapír,  ingó  vagyontárgy,  követelés,
vagyoni  értékű  jog  –  nyilatkoznia  kell,  kivéve  a
szokásos  életszükségleti  és  berendezési  tárgyakat,
valamint  az  olyan  összegű  készpénzt  vagy  pénzügyi
intézménnyel  szemben  fennálló  követelést,  amely  a
bírósági  végrehajtásról  szóló  törvény szerint  mentes  a
végrehajtás  alól.  –  Fentiek  alól  kivétel,  ha  az  ügyfél
esetében  a  rászorultság  vizsgálatát  kizáró,  törvényben
meghatározott  valamely  körülmény  fennáll  (alanyi
jogosultság).

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat a jogi segítségnyújtásról
szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.),
A jogi  segítségnyújtás  keretében nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
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eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet,
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
Az  általános közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár;  az  eljárásban  felmerült
tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés) 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
A támogatás iránti kérelmet a büntetőeljárásban – ha a
büntetőeljárásról szóló törvény másként nem rendelkezik
–  legkésőbb  a  bíróság  ügydöntő  határozata
meghozatalának  céljából  tartott  tanácsüléséig  lehet
előterjeszteni a jogi segítségnyújtó szolgálathoz. (Jst. 63. §
(2) bekezdés)

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
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Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  kérelemről  -  ha  a
támogatás  igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatók  -  a  kérelem  személyesen  történő
benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt
napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig
tizenöt napon belül dönt. (Jst. 23. §. (1) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél  –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes.
(a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

Az eljáró Hivatalnál rendelkezésre áll.

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  tartalmi  elemeit  a  jogi
segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető  támogatások
iránti  kérelem  tartalmára  és  a  támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza,
valamint  letölthető  a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes oldalról.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet
5. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
4. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
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6.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény
7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos úton
nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást  lezáró
döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és  kötelezettségek
összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig  visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
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amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

8. Ügytípus megnevezése: Jogi  segítségnyújtás  –  eljárás  az  Európai  Unió
tagállamába  irányuló  jogi  segítségnyújtás  iránti
kérelem előterjesztése esetén

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
bekezdés)
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Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

Ha  a  Magyarországon  lakóhellyel  vagy  szokásos  és
jogszerű  tartózkodási  hellyel  rendelkező  fél  másik
tagállam bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi
jogvitában kíván jogi segítségnyújtást igénybe venni, az
erre irányuló kérelmét az Európai  Tanácsnak a határon
átnyúló  vonatkozású  jogviták  esetén  az
igazságszolgáltatáshoz  való  hozzáférés  megkönnyítése
érdekében  az  ilyen  ügyekben  alkalmazandó
költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok
megállapításáról  szóló  2003/8/EK  irányelvének  a  16.
cikke szerinti nyomtatványon és a nyomtatvány szerinti
mellékletek  benyújtásával a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatnál is előterjesztheti.
Ha a kérelmet nem a másik tagállamnak a kérelmek foga-
dására megjelölt nyelvén terjesztették elő, és mellékleteit
sem ezen a nyelven nyújtották be,  a jogi segítségnyújtó
szolgálat  intézkedik azok lefordításáról,  egyúttal  tájé-
koztatja a felet a fordítási költségek viselésének szabá-
lyairól.   Így kell eljárni akkor is, ha a fél a (3) bekezdés-
ben megjelölt határidőn belül nem pótolja a kérelem hiá-
nyosságait.
A jogi segítségnyújtó szolgálat a – szükség esetén lefordí-
tott – kérelmet és mellékleteit a továbbításukra szolgáló
kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben
megjelölt másik tagállamnak a kérelmek fogadására meg-
jelölt hatóságához.
Az e § szerinti eljárás illeték- és díjfizetési kötelezettség-
gel nem jár, de a fordítási költségeket a fél köteles vissza-
téríteni, ha a jogi segítségnyújtás iránti kérelmét a másik
tagállam hatósága elutasította. A fél köteles a másik tag-
állam hatóságának a jogi  segítségnyújtás  engedélyezése
tárgyában hozott jogerős határozatát a kézhezvételt köve-
tő 30 napon belül benyújtani a jogi segítségnyújtó szolgá-
latnak.  E  határidő  elmulasztása  esetén  a  fél  a  fordítási
költségek  után  az  általános  közigazgatási  rendtartásról
szóló  2016.  évi  CL.  törvény 135.  §-a  szerinti  késedelmi
pótlékot köteles fizetni. (Jst. 60. §)
A támogatáshoz szükséges a személyazonosító okmány,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A kérelemhez csa-
tolni kell a jogvitára vonatkozó bizonyítékokat.
A nyomtatványon minden,  a  kérelem előterjesztésekor
fennálló kereset, üzleti nyereség, nyugdíj, tartási támoga-
tás,  állami  juttatások,  tőkebevétel  (mozgatható  vagyon-
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tárgyak, ingatlan) alapján elért  bevételről, kiadásról  (jö-
vedelemadó, szociális biztonsági járulék, helyi adók, jel-
zálog-kifizetések, bérleti díj és lakhatási kiadások, tandíj,
gyermekgondozási  kiadások,  tartozások  kifizetése,  köl-
csönök visszafizetése, másnak egy jogi kötelezettség alap-
ján  fizetett  tartás,  egyéb  kiadás),  valamint  minden  va-
gyonáról  (lakhatást  szolgáló  ingatlan,  egyéb  ingatlan,
földterület, gépjármű, részvények, megtakarítások, egyéb
vagyontárgyak) nyilatkozni és azokat igazolni kell.

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény,
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Ez az eljárás illeték- és díjfizetési kötelezettséggel nem jár,
de a fordítási költségeket a fél köteles visszatéríteni, ha a
jogi  segítségnyújtás  iránti  kérelmét  a  másik  tagállam
hatósága elutasította. (Jst. 60. § (6) bekezdés) 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

A  kérelem  benyújtása  céljából  a  félfogadáson
személyesen  megjelent  ügyfelet  a  területi  hivatal
tájékoztatja az eljárás menetéről, a kérelem lefordításával
járó  fordítási  költségek  várható  nagyságrendjéről,  és
arról, hogy a fordítási költségek viselésére mely esetben
kötelezhető. 
Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben

37



megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
(az  elektronikus  benyújtásra  Jst.  nem  tartalmaz
rendelkezést  –  kivéve  kiutasított  külföldi  esetén  a
Hivatal és a jogi segítő között)
A kérelem benyújtására határidő nincs.

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Ha a kérelemnek és  a mellékleteinek a  másik tagállam
által  a  kérelmek  fogadására  megjelölt  nyelvre  történő
lefordítása  válik  szükségessé,  a  területi  hivatal
szakfordítót rendel ki,  melyről végzést hoz.  A fordítást
egy  példányban  kell  elkészíteni,  azt  –  a  továbbításra
szolgáló,  kitöltött  nyomtatvánnyal  együtt  –  a  területi
hivatal  a  kézhezvételét  követő  tizenöt  napon  belül
megküldi  a  másik  tagállam  fogadó  hatóságához,
másolatát  az  ügy  iratai  között  helyezi  el. Ha  a  fél  a
szakfordító  díjának  visszatérítésére  köteles,  a  területi
hivatal  a  visszatérítési  kötelezettségről  határozatot  hoz.
Ha a  fél  nem igazolja  a  másik  tagállam hatósága  által
hozott, a fél jogi segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító
döntés  kézhezvételének  időpontját,  a  területi  hivatal  a
késedelmi pótlékot a másik tagállam hatósága által hozott
döntés véglegessé válásától számított hatvanadik naptól
számítja fel.
(a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott
szolgáltatások  engedélyezése,  folyósítása  és
visszatérítése  iránti  eljárások  részletes  szabályairól
szóló 421/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 25. §)
Az  ügyintézési  határidő  automatikus  döntéshozatal
esetén  huszonnégy  óra,  sommás  eljárásban  nyolc  nap,
teljes eljárásban hatvan nap. (Ákr. 50. § (2) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
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A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékes.  (a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.
évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

-

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  letölthető  a  https://e-
justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-hu.do?
clang=hu#action internetes oldalról. 

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
4. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
6.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
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ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
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9. Ügytípus megnevezése: Jogi segítségnyújtás – határon átnyúló tartási ügyekben
nyújtható támogatás

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A  határon  átnyúló  tartási  ügyekben  eljáró  központi
hatóság  (Igazságügyi  Minisztérium  Nemzetközi
Magánjogi  Főosztálya  1055  Budapest,  Kossuth  tér  4.)
arról  szóló  értesítését,  hogy  a  tartási  igény  külföldi
jogosultja  vagy  kötelezettje  kérelmére  eljárást  kell
indítani  vagy  ilyen  eljárásban  a  pártfogó  ügyvédi
képviseletét kell biztosítani, e törvény alkalmazásában a
fél  támogatás  iránti  kérelmének  kell  tekinteni.  A  fél
részére  szóló  iratokat  ilyen  ügyekben  a  jogi
segítségnyújtó  szolgálat  a  központi  hatóság  részére
kézbesíti.
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A  határon  átnyúló  tartási  ügyben  pártfogó  ügyvéd
kirendelése  érdekében  a  területi  hivatalt  megkereső
központi  hatóság  a  fél  helyett  kitölti  és
bélyegzőlenyomatával,  aláírásával  látja  el  a
nyomtatványt, a  közlemény rovatban nyilatkozik arról,
hogy központi hatóságként eljárva a fél nevében terjeszt
elő kérelmet. A határon átnyúló tartási ügyekben eljáró
központi hatóság arról szóló értesítését,  hogy a tartási
igény  külföldi  jogosultja  vagy  kötelezettje  kérelmére
eljárást  kell  indítani  vagy  ilyen  eljárásban  a  pártfogó
ügyvédi  képviseletét  kell  biztosítani,  e  törvény
alkalmazásában a  fél támogatás iránti kérelmének kell
tekinteni.  A fél részére szóló iratokat ilyen ügyekben a
jogi segítségnyújtó szolgálat  a központi hatóság részére
kézbesíti. (a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott
szolgáltatások  engedélyezése,  folyósítása  és
visszatérítése  iránti  eljárások  részletes  szabályairól
szóló  421/2017.  (XII.19.)  Kormányrendelet  28.  §  (2)
bekezdés)
Ha  a  fél  határon  átnyúló  tartási  ügyében  a  központi
hatóság  a  per  megindítása  előtt  keresi  meg  a  jogi
segítségnyújtó  szolgálatot  támogatás  engedélyezése
érdekében,  a  fél  részére  engedélyezett  támogatás  a
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pártfogó  ügyvédi  képviseleten  túl  magában  foglalja  a
keresetlevél  pártfogó  ügyvéd  általi  elkészítésére  és
benyújtására  vonatkozó  szolgáltatást  is.  (a  jogi
segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.)
Kormányrendelet 30. §)
Ha  a  fél  határon  átnyúló  tartási  ügyében  a  támogatás
engedélyezése érdekében a központi hatóság keresi meg
a  jogi  segítségnyújtó  szolgálatot,  a  pártfogó  ügyvéd
kirendeléséhez  külön  kérelem  vagy  hozzájáruló
nyilatkozat nem szükséges, a területi hivatal a támogatás
engedélyezésére vonatkozó döntés véglegessé válásával
egyidejűleg  hozza  meg  a  kirendelő  végzést. (a  jogi
segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.)
Kormányrendelet 38. § (3) bekezdés)
Ha  a  felperes  fél  a  keresetlevelét  már  benyújtotta
bírósághoz, ezt kérelmében igazolnia kell. A felperesnek
nem  kell  igazolnia  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
körülményt,  ha a fél  határon átnyúló tartási ügyében a
központi  hatóság a  per  megindítása  előtt  keresi  meg a
jogi  segítségnyújtó  szolgálatot  támogatás engedélyezése
érdekében.  (A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe
vehető  támogatások  iránti  kérelem  tartalmára  és  a
támogatások  igénybevételére  vonatkozó  részletes
szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet 14. §)

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény,
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet,
a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági
feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
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továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár;  az  eljárásban  felmerült
tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés) 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

Támogatásban részesül az a jogi segítségnyújtásról szóló
2003.  évi  LXXX.  törvény  13.  §-ban  meghatározott  és
rászorultnak  tekintendő  fél,  aki  tartási  igény  külföldi
jogosultja vagy kötelezettje, és a határon átnyúló tartási
ügyekben eljáró központi hatóság arról értesítette a jogi
segítségnyújtó  szolgálatot,  hogy  ügyében  eljárást  kell
indítani  vagy  ilyen  eljárásban  a  pártfogó  ügyvédi
képviseletét kell biztosítani.
A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  határozat  véglegessé
válását  vagy  jogerőre  emelkedését  követően  pártfogó
ügyvédként  jogi  segítőt,  kivételesen  ügyvédet  vagy
ügyvédi  irodát  rendel  ki, ha  a  támogatás  nyújtására  a
külföldi  fél  határon átnyúló tartási  ügyben történő jogi
képviseletének  biztosítása  iránti  központi  hatósági
megkeresés alapján kerül sor.
Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
 (az  elektronikus  benyújtásra  Jst.  nem  tartalmaz
rendelkezést  –  kivéve  kiutasított  külföldi  esetén  a
Hivatal és a jogi segítő között)
A kérelem benyújtására határidő nincs.

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  kérelemről  -  ha  a
támogatás  igénybevételének  feltételei  annak  alapján
megállapíthatók  -  a  kérelem  személyesen  történő
benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt
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napon belül, az írásban benyújtott kérelem alapján pedig
tizenöt napon belül dönt. (Jst. 23. §. (1) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékes.  (a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.
évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

-

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  tartalmi  elemeit  a  jogi
segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető  támogatások
iránti  kérelem  tartalmára  és  a  támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet 1. melléklete tartalmazza,
valamint  letölthető  a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes oldalról.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
5. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)
6. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
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7.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény
8. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósá-
gi feladatok ellátásáról szóló 2011. évi LXVII. törvény

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást az ügyintéző személyesen vagy írásos úton
nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást  lezáró
döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és  kötelezettségek
összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
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zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

10. Ügytípus megnevezése: Jogi  segítségnyújtás  –  kiutasított  külföldiek  részére
biztosított peren kívüli támogatás

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A  kiutasított  külföldi  számára  az  idegenrendészeti
hatóság segítséget nyújt a nyomtatvány kitöltésében. (A
jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
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engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.)
Kormányrendelet, 19. § (1) bekezdés)
A  kiutasított  külföldi  Jst.  5.  §  (2)  bekezdés  h) pontja
szerinti  rászorultságát  az  idegenrendészeti  hatóság
véglegessé  vált  kiutasító  határozata  igazolja. (A  jogi
segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII.19.)
Kormányrendelet, 19. § (3) bekezdés)
A kiutasított külföldinek a nyomtatványban jeleznie kell,
hogy  a  véglegessé  vált  kiutasító  határozat  elleni
keresetlevél előterjesztéséhez szükséges peren kívüli jogi
szolgáltatás  igénybevétele  során  tolmács
közreműködésére igényt tart-e. Ha a kiutasított külföldi
tolmács közreműködését kéri, akkor azt a nyelvet is meg
kell  jelölnie,  amelyen  a  szolgáltatást  igénybe  kívánja
venni. (A  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott
szolgáltatások  engedélyezése,  folyósítása  és
visszatérítése  iránti  eljárások  részletes  szabályairól
szóló  421/2017.  (XII.19.)  Kormányrendelet,  19.  §  (4)
bekezdés)

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Jst.),
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár.  Az  eljárásban  felmerült
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tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
hatálya alá tartozik,  azonban lakóhellyel vagy szokásos
és  jogszerű  tartózkodási  hellyel  nem  rendelkezik
Magyarország  területén,  és  akivel  szemben  az
idegenrendészeti  hatóság  a  harmadik  országbeli
állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló
2007.  évi  II.  törvény 42.  §  (1)  bekezdése  vagy 43.  §  (2)
bekezdése alapján kiutasító határozatot  hozott  …,” (Jst.
39. § (9) bekezdés d) pontja) 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló
28/2017.  (XII.27.)  IM  rendelet  2.  melléklete  szerinti
adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani.
Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
E  fejezet  hatálya  alá  tartozó  eljárások  során  a  jogi
segítségnyújtó  szolgálat  és  jogi  segítő,  illetve a tolmács
között  elsősorban  az  elektronikus  kapcsolattartást  kell
igénybe venni. (A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott
szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése
iránti  eljárások  részletes  szabályairól  szóló  421/2017.
(XII.19.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdés)
A kérelem benyújtására határidő nincs.

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs
ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

A  jogi  segítségnyújtó  szolgálat  a  harmadik  országbeli
állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról  szóló
2007.  évi  II.  törvény 42.  §  (1)  bekezdése  vagy 43.  §  (2)
bekezdése  alapján  kiutasított  személy  véglegessé  vált
kiutasító  határozat  bíróság  előtti  megtámadásához
szükséges jogi segítségnyújtás iránti kérelméről lehetőség
szerint  azonnal,  de  legkésőbb  a  kérelem  beérkezését
követő munkanapon dönt. (Jst. 23. § (3) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
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jogosult szerv: ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékes.  (a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.
évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

-

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

A  kérelemnyomtatvány  tartalmi  elemeit  a  jogi
segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető  támogatások
iránti  kérelem  tartalmára  és  a  támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet 2. melléklete tartalmazza,
valamint  letölthető  a  www.igazsagugyihivatal.gov.hu
internetes oldalról.

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  jogi  segítségnyújtás  keretében  igénybe  vehető
támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások
igénybevételére  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló
28/2017. (XII.27.) IM rendelet
4.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
5. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
6.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
törvény
7. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
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kötelezettségekről: kötelezettségek összességét. 
Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
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sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

11. Ügytípus megnevezése: Jogi  segítségnyújtás  –  polgári  és  közigazgatási
eljárásokban,  valamint  büntetőeljárásokban  nyújtott
támogatásokkal  kapcsolatban  pártfogó  ügyvédi  díj
megállapítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, illetékességi

területe:

A  jogi  segítségnyújtással  kapcsolatos  igazságügyi
igazgatási, illetve közigazgatási hatósági ügyekben a (2)
bekezdésben  foglalt  kivétellel  a  jogi  segítségnyújtó
szolgálatként eljáró járási hivatal jár el. 
(Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 10. § (1a) bekezdés)
A jogi segítségnyújtási támogatások engedélyezésével és
az  Európai  Unió  tagállamába  irányuló  jogi
segítségnyújtás  iránti  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás
lefolytatására az ügyfél munkavégzésének helye szerinti
járási  hivatal  is  illetékes. (Az  igazságügyi
szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes  feladat-  és
hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12.
§ (1) bekezdés)
Ha az  Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés  alapján  nem állapítható
meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása
szerint  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye  (a
továbbiakban  együtt:  lakóhely),  illetve  székhelye,
telephelye  vagy  fióktelepe  (a  továbbiakban  együtt:
székhely)  szerint  illetékes hatóság jár el.  (Ákr.  16.  §  (2)
bekezdés)
A  pártfogó  ügyvéd  kérelmére  annak  díját,  pártfogó
ügyvédi  díjelőleget  a  támogatás  engedélyezésének
ügyében eljárt jogi segítségnyújtó szolgálat állapítja meg.
(Jst. 62. § (1) bekezdés)
Tiszafüredi  Járási  Hivatal  illetékességi  területe:
Nagyiván,  Tiszaderzs,  Tiszafüred,  Tiszaigar,  Tiszaörs,
Tiszaszentimre, Tiszaszőlős
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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

A pernyertes pártfogó ügyvéd díjának megállapításához
-  Ha  a  pertárgy  értéke  nem  állapítható  meg,  minden
megkezdett  tárgyalási  órának,  valamint  az  ügyvédnek
az  eljárást  megelőző  és  a  tárgyaláson  kívül  végzett
tevékenységének  igazolása. (A  bíróság  eljárásban
megállapítható  ügyvédi  költségekről  szóló  32/2003.
(VIII.22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdés)
Fentiek igazolása  szükséges  abban az  esetben is,  ha  a
pártfogó  ügyvéd  a  meghatározható  pertárgyértékű
perben  a  bírósági  eljárásban  megállapítható  ügyvédi
költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3)
bekezdése  szerint  kéri  a  munkadíja  megállapítását.  (A
pártfogó ügyvéd,  az ügygondnok,  és  a  kirendelt  védő
részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM
rendelet 3. § (5) bekezdés)
Szintén szükséges  a  fenti  igazolások csatolása,  ha  egy
ügyfél képviseletében több pártfogó ügyvéd járt el.  (A
pártfogó ügyvéd,  az ügygondnok,  és  a  kirendelt  védő
részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM
rendelet 3. § (6) bekezdés)
Tekintettel  arra,  hogy  a  bíróság  eljárásban
megállapítható  ügyvédi  költségekről  szóló  32/2003.
(VIII.22.)  IM  rendelet  3.  §  (6)  bekezdése  szerint  a
pártfogó  ügyvédi  díj  mérsékelhető,  ezért  a  fenti
igazolások  csatolása  a  fel  nem  sorolt  esetekben  is
célszerű.
Amennyiben  a  pártfogó  ügyvéd  a  költségeinek
megtérítését  nem  átalány  formában  kéri,  úgy
készkiadásait  (a  postai,  távbeszélő,  utazási,  parkolási,
szállás-, leírási, másolási és egyéb indokolt és szükséges
költségeket)  is  igazolnia  kell.  (A  pártfogó  ügyvéd,  az
ügygondnok, és a kirendelt védő részére megállapítható
díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 2. §)

Alapvető eljárási szabályok:
Eljárási illetékek (igazgatási

szolgáltatási díjak)
meghatározása:

Az alapvető eljárási szabályokat 
a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Jst.),
a  jogi  segítségnyújtás  keretében  nyújtott  szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet,
a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok, és a kirendelt védő
részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM
rendelet, 
a bíróság eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet,
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény,
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a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény,
az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet,
az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.),
valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi
I. törvény tartalmazza.
Az  e  törvény  szerinti  eljárás  kezdeményezése  iránti
kérelem  előterjesztése  illeték-  és  díjfizetési
kötelezettséggel  nem  jár;  az  eljárásban  felmerült
tolmácsolási  és  fordítási  költségek  viselésére  azonban
köteles a fél, kivéve …” (Jst. 39. § (9) bekezdés) 

Az eljárást megindító irat
benyújtásának módja (helye,

ideje):

A  kérelmet  személyesen  az  ügyintézőnél  az  5350
Tiszafüred,  Kossuth  tér  1.  szám  alatt,  hivatali
munkaidőben  vagy  írásban  postán  a  Hivatal  címére
megküldve lehet előterjeszteni.
Tiszafüredi Járási Hivatal címe:
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.  

Az  ügyfél  –  törvény,  eredeti  jogalkotói  hatáskörben
megalkotott  kormányrendelet  eltérő  rendelkezése
hiányában  –  jogosult  az  elektronikus  ügyintézést
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési
cselekményeit  elektronikus  úton  végezni,  nyilatkozatait
elektronikus  úton  megtenni.  Nincs  helye  elektronikus
ügyintézésnek  olyan  irat,  okirat  vagy  más  beadvány
esetében,  amely  minősített  adatot  tartalmaz.  (E-
ügyintézési tv. 8. § (1) és (6) bekezdés)
 (az  elektronikus  benyújtásra  Jst.  nem  tartalmaz
rendelkezést  –  kivéve  kiutasított  külföldi  esetén  a
Hivatal és a jogi segítő között)
A  pártfogó  ügyvéd  a  díjának  megállapítása  iránti
kérelmét  a  per  jogerős  befejezését  követő  6  hónapon
belül  terjesztheti  elő;  ezt  követően  pedig  akkor,  ha
igazolja,  hogy  a  pártfogó  ügyvédi  díj  viselését
megállapító jogerős bírósági határozatot 6 hónapon belül
vette  kézhez.  Ha  a  perben  a  fél  képviseletét  több
pártfogó  ügyvéd  látta  el,  a  korábban  eljárt  pártfogó
ügyvéd a jogi segítségnyújtó szolgálat felhívására díjának
megállapítására  irányuló  kérelmét  a  felhívás
kézhezvételétől  számított  30  napos  jogvesztő
határidővel  köteles  előterjeszteni. (Jst.  62.  §  (5)
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bekezdés)
Ügyfélfogadás ideje: Hétfő:  08.00  órától  18.00  óráig,  Kedd:  nincs

ügyfélfogadás,  Szerda:  08.00  órától  16.00  óráig,
Csütörtök: 13.00 órától 16.00 óráig, Péntek: 08.00 órától
12.00 óráig

Az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési

határidő):

Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal ese-
tén huszonnégy óra, sommás eljárásban nyolc nap, teljes
eljárásban hatvan nap. (Ákr. 50. § (2) bekezdés)

Fellebbezés elbírálására
jogosult szerv:

A  Jst.  hatálya  alá  tartozó  közigazgatási  hatósági
ügyekben  nincs  helye  fellebbezésnek.  (Jst.  39.  §  (11)
bekezdés)
Az  ügyfél –  az  önálló  fellebbezéssel  nem  támadható
végzések  kivételével  –  a  véglegessé  vált  döntés  ellen
közigazgatási pert indíthat. (Ákr. 114. § (1) bekezdés)
A  perre Hajdú-Bihar  megye,  Jász-Nagykun-Szolnok
megye  és  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  területén
megvalósult  közigazgatási  tevékenység  esetében  a
Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság
illetékes.  (a  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.
évi I. törvény 13. § (3) bekezdés c) pont)

Az ügyek intézését segítő
útmutatók, az ügymenetre

vonatkozó tájékoztatás:

-

Az ügyintézéshez használt
letölthető formanyomtatványok:

-

Az igénybe vehető elektronikus
programok elérése,

időpontfoglalás:

Nem áll rendelkezésre ilyen.

Az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke:

1. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
2. A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások
engedélyezése,  folyósítása  és  visszatérítése  iránti
eljárások részletes  szabályairól  szóló  421/2017.  (XII.19.)
Kormányrendelet
3.  A  pártfogó  ügyvéd,  az  ügygondnok,  és  a  kirendelt
védő  részére  megállapítható  díjról  szóló  32/2017.  (XII.
27.) IM rendelet
5.  A  bíróság  eljárásban  megállapítható  ügyvédi
költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
6. A polgári perrendtartásról szóló  2016. évi CXXX. tör-
vény
7. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
8. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény
9.  A  közigazgatási  perrendtartásról szóló  2017.  évi  I.
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törvény
10.  Az  igazságügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos  egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet
11.  Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi
szolgáltatások  általános  szabályairól szóló  2015.  évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.)

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az

ügyfelet terhelő
kötelezettségekről:

Tájékoztatást  az  ügyintéző  személyesen  vagy  írásos
úton  nyújt.  Minden  esetben  tartalmazza  az  eljárást
lezáró  döntés  az  ügyfelet  megillető  jogok  és
kötelezettségek összességét. 

Az ügyfelet megillető jogok: 
• A  hatóság  a  hatásköre  gyakorlása  során  a

szakszerűség,  az  egyszerűség,  az  ügyféllel  való
együttműködés és a jóhiszeműség követelménye-
inek megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és
az egyenlő bánásmód követelményét megtartva,
indokolatlan  megkülönböztetés  és  részrehajlás
nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn
belül, észszerű időben jár el.

• A hatóság biztosítja  az ügyfél,  és az ügyfél
képviselője számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügy-
féli jogok gyakorlását.

• Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatko-
zatot, észrevételt tehet.

• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló
kérelmét a döntés véglegessé válásáig visszavon-
hatja. 

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és
annak befejezését követően is betekinthet az eljá-
rás során keletkezett iratba. Nem ismerhető meg
az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből
következtetés vonható le valamely védett adatra
vagy olyan személyes adatra, amely megismeré-
sének  törvényben  meghatározott  feltételei  nem
állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve a
minősített adatot – megismerésének hiánya meg-
akadályozná  az  iratbetekintésre  jogosultat  az  e
törvényben  biztosított  jogai  gyakorlásában.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,
kivonatot  készíthet  vagy – kormányrendeletben
meghatározott költségtérítés ellenében – másola-
tot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem
ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan ré-
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sze, amelyből következtetés vonható le valamely
védett  adatra  vagy  olyan  személyes  adatra,
amely  megismerésének  törvényben  meghatáro-
zott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
– ide nem értve a minősített adatot – megismeré-
sének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre
jogosultat az e törvényben biztosított  jogai gya-
korlásában.

• A hatóság döntése ellen – ha jogszabály elté-
rően nem rendelkezik - az ügyfél a döntés közlé-
sétől  számított  15 napon belül  fellebbezéssel él-
het. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
• Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jó-

hiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együtt-
működni.

• Senkinek a magatartása nem irányulhat a ha-
tóság megtévesztésére  vagy a  döntéshozatal,  il-
letve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
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