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Jogszabályi környezet (Ákr.)
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (2018. január 1.)


26. § [A kapcsolattartás általános szabályai]



(1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton
(a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő
elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az
eljárásban résztvevőkkel.



(2) 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.

Ákr. kérelem
 35. § [A kérelem]
 (1) A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását,

illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése
érdekében.

 (2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a

hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

 (3) Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet.

 (4) E § rendelkezéseit az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az

eljárás valamennyi résztvevőjének az eljárással összefüggő kérelmeire is megfelelően
alkalmazni kell.

 36. § [A kérelem tartalma]
 (1) Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza

az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és
elérhetőségét.

Elektronikus ügyintézés eljárása
Az
elektronikus
ügyintézés
és
a
bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.)
Célja:
 az eljárások gyorsítása
 az adminisztratív terhek csökkentése,
 az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű
elektronizálása,
 az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
együttműködésének biztosítása
 a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb
közszolgáltatások nyújtása

Elektronikus ügyintézés biztosítása
 2. § (1) Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és

hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó
szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához
szükséges ügyeknek (e rész alkalmazásában a továbbiakban együtt:
ügy) az ügyfelekkel történő elektronikus intézését az e részben
meghatározottak szerint kötelesek biztosítani.

 3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az

elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét - az e törvényben
meghatározott módon - elektronikusan intézze.

 8. § (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.

Kötelező elektronikus ügyintézés
 9. § (1) Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény

vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus
ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy
tekintetében
 a) az ügyfélként eljáró
 aa) gazdálkodó szervezet,
 ab) állam,
 ac) önkormányzat,
 ad) költségvetési szerv,
 ae) ügyész,
 af) jegyző,
 ag) köztestület,
 ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási
hatóság, valamint
 b) az ügyfél jogi képviselője.
Természetes személy csak törvényben kötelezhető.

Nincs helye az elektronikus ügyintézésnek
 törvény,








eredeti
jogalkotói
hatáskörben
megalkotott
kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy
meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását
kötelezővé teszi
törvény,
eredeti
jogalkotói
hatáskörben
megalkotott
kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak
annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes
jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása
elengedhetetlen
olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető
olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt
nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú,
közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja
olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített
adatot tartalmaz

Jogkövetkezmény

 Ha

jogszabály
egy
nyilatkozat
megtétele
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást vagy az elektronikus kapcsolattartás módját kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem
felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és
a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével hatálytalan.

Jogkövetkezmény
 Gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény eltérő rendelkezése hiányában a

nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály
által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8
napon belül - köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének
nyilvántartásába
(a
továbbiakban:
rendelkezési
nyilvántartás)
az
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban:
hivatalos elérhetőség), amely lehet
 biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy
 a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus
elérhetőség.
 Ha

a gazdálkodó szervezet ügyfél hivatalos elérhetőséggel nem
rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást
elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja azzal, hogy a
gazdálkodó szervezet ezen kötelezettségének nem teljesítése miatt az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv kezdeményezi a gazdálkodó
szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti
eljárás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását.

Kézbesítés
14. § (4) A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény
kézbesítettnek minősül:
 a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a

küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az
igazolásban feltüntetett időpontban,

 b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja

vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a
megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett
időpontban, vagy

 c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja

vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése
ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban
feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Tapasztalatok (ügyféli kérdések)
 Kinek kell küldeni a beadványt?
 Mit választhatunk a legördülő menüből?
 Mi történik a nagyobb méretű, emiatt több







részletben beküldött dokumentumokkal?
Hová kerül a beküldött kérelem?
Mikor kerül az ügyintézőhöz?
Küldhetem e-papíron és e-mailben is?
Üzemzavar miatt elmulasztott határidő estén
elfogadható a beadvány?

Tapasztalatok (hatósági visszajelzések)
 Postai úton érkező beadvány

 E-mail útján érkező beadvány
 E-ügyintézésre kötelezett ügyfél nem rendelkezik

cégkapuval
 Az ügyfél, vagy meghatalmazottja nem figyeli a
cégkapura érkező dokumentumokat – meghiúsulási
igazolás – objektív határidő
 Nem megfelelő formában benyújtott fellebbezések
sorsa

Tapasztalatok (bírósági ügyek)

 Eltérő elektronikus ügyintézési forma
 ÁNYK – Országos Bírósági Hivatal
 https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client

Összefoglalás
 Gyorsabb, hatékonyabb iratküldés (ügyfél-hatóság,






hatóság-hatóság, hatóság-bíróság)
Adminisztratív terhek csökkentek (különösen
hatóság-hatóság közötti küldés)
Kényelmesebb szolgáltatás
Egyre kevesebb akinek nem áll rendelkezésre
CégKapu
Jó együttműködés, gyors alkalmazkodás

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

