
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről 

Az ügyfél

Ügyfél  az a természetes vagy jogi  személy,  egyéb szervezet,  akinek  (amelynek)  jogát  vagy
jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot
tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és
szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.

Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe
a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.

Ha az ügy tárgya dologi  jogot  érint,  a  kieső ügyfél  helyébe az üggyel  érintett  dologi  jog új
jogosultja lép.

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.

A hatóság biztosítja
a) az ügyfél, továbbá
b)  a  tanú,  a  hatósági  tanú,  a  szakértő,  a  tolmács,  a  szemletárgy  birtokosa  és  az  ügyfél

képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője)
számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok
gyakorlását.

Jóhiszeműség és együttműködés

Az  eljárás  valamennyi  résztvevője  köteles  jóhiszeműen  eljárni  és  a  többi  résztvevővel
együttműködni.

Senkinek  a  magatartása  nem irányulhat  a  hatóság  megtévesztésére  vagy  a  döntéshozatal,
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az  ügyfél  és  az  eljárás  egyéb  résztvevője  jóhiszeműségét  az  eljárásban  vélelmezni  kell.  A
rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

A  természetes  személy  ügyfél  akkor  rendelkezik  eljárási  képességgel,  ha  az  ügy  tárgyára
tekintettel cselekvőképesnek minősül.

Képviselet

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,
a)  helyette  törvényes  képviselője,  vagy  az  általa,  illetve  törvényes  képviselője  által



meghatalmazott személy, továbbá
b) az ügyfél és képviselője együtt

is eljárhat.

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.

Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.

Nyelvhasználat

A  közigazgatási  hatósági  eljárás  hivatalos  nyelve  a  magyar.  Ez  nem  akadálya  a  konzuli
tisztviselő  és  a  külpolitikáért  felelős  miniszter  eljárása  során  más  nyelv  használatának.  A
települési,  a  területi  és  az  országos  nemzetiségi  önkormányzat  testülete  határozatában
meghatározhatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét.
A nemzetiségi  szervezet  nevében eljáró személy, valamint  az a természetes személy,  aki  a
nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi
nyelvét. A nemzetiségi nyelven benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést a
hatóság az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordítja.

Ha a hatóság nem magyar állampolgár,  a magyar nyelvet  nem ismerő természetes személy
ügyfél ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt  hivatalból indít azonnali  eljárási
cselekménnyel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a
magyar hatósághoz, a hatóság gondoskodik arról, hogy az ügyfelet ne érje joghátrány a magyar
nyelv  ismeretének  hiánya  miatt.  A  magyar  nyelvet  nem  ismerő  ügyfél  -  a  fordítási  és
tolmácsolási  költség  előlegezése  és  viselése  mellett  -  az  előzőek  hatálya  alá  nem  tartozó
esetekben is kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven
megfogalmazott kérelmét.

Kapcsolattartás

Ha  törvény  másként  nem  rendelkezik,  a  kapcsolattartás  formáját  a  hatóság  tájékoztatása
alapján  az  ügyfél  választja  meg.  Az  ügyfél  a  választott  kapcsolattartási  módról  más  -  a
hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet. A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus
úton,  vagy  személyesen,  írásbelinek  nem  minősülő  elektronikus  úton  tart  kapcsolatot  az
ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Fokozott védelem
  
A kiskorút, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorút,
valamint a fogyatékossággal élő személyt a közigazgatási hatósági eljárásban fokozott védelem
illeti meg, ezért

a) tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban
részt vevő más személyek jelenlétében történő meghallgatása az érdekeit nem sérti,

b) lehetőség szerint lakóhelyén kell meghallgatni,
c)  akkor hívható fel személyes nyilatkozattételre és akkor hallgatható meg tanúként, ha ezt

állapota megengedi és személyes nyilatkozata vagy tanúvallomása más módon nem pótolható,



valamint
d) az egyenlő esélyű hozzáférést számára biztosítani kell.

 Az,  aki  nem cselekvőképes,  nyilatkozattételre csak akkor hívható fel,  illetve tanúként  akkor
hallgatható meg, ha nyilatkozatot, illetve tanúvallomást kíván tenni, és a törvényes képviselője,
vagy - érdekellentét esetén - eseti gondnoka vagy eseti gyámja (a továbbiakban együtt: eseti
gondnok)  ehhez hozzájárul.  A szóbeli  nyilatkozat,  illetve a tanúvallomás megtételére csak a
törvényes képviselő vagy az eseti gondnok jelenlétében kerülhet sor, az írásbeli nyilatkozathoz a
törvényes  képviselő  vagy  az  eseti  gondnok  aláírása  szükséges.  A  cselekvőképtelen  tanú
meghallgatása  esetén  a  hatóság  mellőzi  a  hamis  tanúzás  következményeire  való
figyelmeztetést.

Ha  az  ügyfél  vagy  az  eljárás  egyéb  résztvevője  hallássérült,  kérésére  jelnyelvi  tolmács
közreműködésével  kell  meghallgatni,  vagy  a  meghallgatás  helyett  a  jelen  lévő  hallássérült
írásban is nyilatkozatot tehet. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője siketvak, kérésére
jelnyelvi  tolmács közreműködésével kell  meghallgatni.  Ha a jelen lévő ügyfél vagy az eljárás
egyéb  résztvevője  beszédfogyatékos,  kérésére  a  meghallgatás  helyett  írásban  tehet
nyilatkozatot.

Iratbetekintés joga

Az ügyfél  az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését  követően is  betekinthet  az
eljárás során keletkezett  iratba.  Az iratbetekintés során az arra jogosult  másolatot,  kivonatot
készíthet vagy - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet,
amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

A  tanú  a  vallomását  tartalmazó  iratba,  a  szemletárgy  birtokosa  a  szemléről  készített  iratba
tekinthet be.

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba,
ha igazolja,  hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon,  bírósági
vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan
része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra,
amely megismerésének törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat
-  ide  nem  értve  a  minősített  adatot  -  megismerésének  hiánya  megakadályozná  az
iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

Az idézett jogai és kötelezettségei

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, hogy a
megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett személy kora, egészségi állapota
vagy más méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a
tartózkodási helyén is meg lehet hallgatni.

Ha az idézett személy
a)  a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről

engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy utólag
megfelelően nem igazolja, vagy



b)  az idézésre meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem
menti ki,
eljárási bírsággal sújtható.

Ha az  idézett  személy  az  idézésre  nem jelent  meg,  és  távolmaradását  nem mentette  ki,  a
rendőrség  útján  elővezettethető.  Az  elővezetés  foganatosításához  az  ügyésznek  a  hatóság
vezetője által kért előzetes hozzájárulása szükséges.

Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség
tényleges  állományú  vagy a  rendvédelmi  szervek  hivatásos  állományú  tagja,  az  elővezetés
céljából az állományilletékes parancsnokot keresi meg.

Ha az idézett  személy igazolja a távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát,  a
hatóság visszavonja az eljárási bírságot megállapító és az elővezetést elrendelő végzést.

Ha jogi személy vagy egyéb szervezet szervezeti képviselője nem jelent meg az idézésre, és a
képviselő nevét a törvényes képviselő a hatóság felhívására nem közli,  a felhívott törvényes
képviselő,  illetve  a jogi  személy vagy egyéb szervezet  eljárási  bírsággal  sújtható.  Ebben az
esetben az elővezetést a felhívott törvényes képviselővel szemben is alkalmazni lehet.

Nyilatkozattétel

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja
fel.

Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha
annak beszerzése nem lehetséges.

Ha az ügyfél  vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából  jelentős adatot
valótlanul állít vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben meghatározott ok áll fenn -, illetve
ha  a  kötelező  adatszolgáltatás  körében  meghatározott  ok  hiányában  adatszolgáltatási
kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható.

Tanú kötelességei és jogai

A tanúként idézett személy - az e törvényben meghatározott kivétellel - köteles tanúvallomást
tenni. Tanúként nem hallgatható meg

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,
b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól.

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha
a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó),
b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,
c)  a  sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak  alapvető  szabályairól  szóló  törvény  szerinti

médiatartalom-szolgáltató,  vagy  vele  munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban álló  személy - a jogviszonya megszűnése után is -,  és a tanúvallomásával  a
számára  a  médiatartalom-szolgáltatói  tevékenységgel  összefüggésben  információt  átadó
személy kilétét felfedné, vagy

d) diplomáciai mentességben részesülő személy.

Bizonyítékok megismerése



Ha  a  hatóság  az  ügyben  bizonyítási  eljárást  folytatott  le,  melynek  során  a  hatóság  nem
biztosította,  hogy  az  ügyfél  minden  bizonyítékot  megismerjen,  annak  befejezését  követően
értesíti  az  ügyfelet,  hogy  -  az  iratokba  való  betekintés  szabályai  figyelembevételével  -
megismerhesse a bizonyítékokat, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

Kötelezettség megszegése

Azt,  aki  a  kötelezettségét  önhibájából  megszegi,  a  hatóság  az  okozott  többletköltségek
megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.
Az  eljárási  bírság  legkisebb  összege  esetenként  tízezer  forint,  legmagasabb  összege  -  ha
törvény másként nem rendelkezik - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy
vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint.
Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi

a) a jogellenes magatartás súlyát,
b)  -  ha  az  erre  vonatkozó  adatok  rendelkezésre  állnak  -  az  érintett  vagyoni  helyzetét  és

jövedelmi viszonyait, továbbá
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző

bírságolások számát és mértékét.

Jogorvoslat

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.  A hatóság végzése ellen önálló
jogorvoslatnak  akkor  van  helye,  ha  azt  törvény  megengedi,  egyéb  esetben  a  végzés  elleni
jogorvoslati  jog a határozat,  ennek hiányában az eljárást  megszüntető végzés ellen igénybe
vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált
döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási
per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az  ügyfél,  vagy  akire  a  döntés  rendelkezést  tartalmaz,  az  elsőfokú  döntés  ellen  akkor
fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot

a) járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve, vagy

b) rendvédelmi szerv helyi szerve
hozta.

Önálló fellebbezésnek van helye
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló,
b) az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező,
c) a kérelmet visszautasító,
d) az eljárást megszüntető,
e) az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott,
f) az eljárási bírságot kiszabó,
g) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,
h)  a zár alá vételt  vagy lefoglalást  elrendelő,  valamint  ezek megszüntetése iránti  kérelmet

elutasító,
i) az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító,
j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint



k) az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti
kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló
elsőfokú végzés ellen.

Ha  a  hatóság  a  döntést  nem  nyilvánította  azonnal  végrehajthatónak,  a  fellebbezésnek  -
meghatározott kivételekkel - a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni  csak  a  megtámadott  döntésre  vonatkozóan,  tartalmilag  azzal  közvetlenül
összefüggő  okból,  illetve  csak  a  döntésből  közvetlenül  adódó  jog-  vagy  érdeksérelemre
hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az
elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt  tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt
nem hivatkozott.

A fellebbezést  a döntés közlésétől  számított  tizenöt napon belül  az azt meghozó hatóságnál
lehet előterjeszteni.

A  fellebbezésre  jogosult  a  fellebbezési  határidőn  belül  a  fellebbezési  jogáról  lemondhat.  A
fellebbezési  jogról  történő  lemondás  nem  vonható  vissza,  arra  egyebekben  a  kérelemre
vonatkozó szabályok az irányadóak.

Eljárási költség 

Eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok felmerültek.

Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket.

Azon eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság viseli.

Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek egyetemlegesen felelősek az eljárási  költség
viseléséért.

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai
miatt  az  eljárási  költséget  vagy  egy  részét  nem  képes  viselni,  jogai  érvényesítésének
megkönnyítésére,  vagy  törvényben  meghatározott  más  fontos  okból  költségmentességet
engedélyezhet.

A  költségmentesség  az  eljárási  költség  előlegezése  és  viselése  alóli  teljes  vagy  részleges
mentességet jelent.

A  költségmentesség  a  kérelem  előterjesztésétől  kezdve  az  eljárás  egész  tartamára  és  a
végrehajtási  eljárásra  terjed  ki.  A  hatóság előlegezi  az  ügyfél  első  alkalommal  előterjesztett
költségmentesség iránti kérelme benyújtásától az arról szóló döntés véglegessé válásáig terjedő
időszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek előlegezése az ügyfelet terhelné.

A  költségmentességet  engedélyező,  a  költségmentesség  módosításáról  és  visszavonásáról
szóló végzést a hatóság közli  az eljárásban részt vevő azon hatóságokkal,  amelyek eljárása
illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik.



Törvény,  kormányrendelet  vagy  önkormányzati  rendelet  meghatározhat  olyan  ügyfajtát,
amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg.


