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Tájékoztatás a hatóságĺ eljárás során az ügyfelet megĺllető jogokľól és az
ügyfelet teľhelő kłitelezettségekről

AzB'sztergomi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabźtlyzatának 8. $ (1) bekezdés
c) pontjáľa figyelemmel a következő tájékoztatót adom ki:

A hatósági eljfuás szabályait, így az ügyfelet megillető általános jogokat és kötelezettségeket
az á|talźnos kozigazgatási renđtaľtásľól szőlő 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.;
határozzameg.

Az ĺievfél általános ioeaĺ és kötelezettséeei a hatósáei eliáľás soľán

Az ügyfeleket a hatósági eljáľásban a kövętkęző á|ta|ános jogosultságok illetik meg:

. törvény előtti egyenloség (egyenlő bánásmód)

. ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és ľészrehajlás nélkül kęll elintézni,

. a jogszabályokban meghatározott határidőbęn hozott döntéshez való jog,

. aZ eljárás során az anyanyelvhasznáIatának joga (lásd ľészletesen lent),

. tájékoztatáshoz való jog, ennek kęretében a hatóság biztosítja, hogy az ügyfél
és az eljárás egyéb ľésztvevóje jogaikat és kĺjtelezettségeiket
megismerhessék, és előmozditja az ügyféli jogok gyakorlását,

. aZ tigyfél az eljtrás soľán bármikoľ nyilatkozatot, észľevételt tehet, valy a
nyi l atkozattételt megt agadhatj a,

. a kiskoľút, a cselekvoképtelen és a cselekvőképességében ľészlegesen
korlátozott nagykorut, valamint a fogyatékossággal élő személyt a
kozigazgatási hatósági eljáľásban fokozott védelem illeti meg.

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban a következo titalános kötęlezettségek terhęlik:

o a hatósági eljärás során az íjgyťél, illetve az eljźtrts valamennyi résztvevője
köteles jóhiszeműen eljámi és a többi résztvevővel együttműködni,

. senki magataľtása nem irányulhat a hatóság megtévesztéséľe,

o senki magatartása nem irányulhat a döntéshozata|, i|lętve a végrehajtás
indokolatlan késleltetéséľe (az igyfél és az eljárás egyéb ľésztvevoje
jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezik, a rosszhiszeműség bizonyitása a
hatóságot terheli).

A ľosszhiszemíi iigyfél eljáľási bírsággal sújthatĺí.
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Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletk<iltségek
megtérítéséľe kĺitelezi, illetve elj árási bíľsággal sújthatja.

Az Ákr.-ben meghatározott esetekben a kötęlezettség felľóható módon töľténő megszegése
esetén _ az eljártts akadályozźstnak következményeként - eljárási bíľság kiszabásának van
helye. Az e|járásibírság egy eljáľásban' ugyanazonkötelezettség ismételt megszegése vagy más
kĺitelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható.
Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenéľe az :ĺjgy szempontjából jelentős adatot
valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelezó adatszolgáltatás körében tanúvallomás
megtagadási ok hiányában adatszolgtůtatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal
sújtható'

Az üovfelet esves eliáľási cselekm során mepilletŕĺ általános iosok és

kłitelezettségek

Az eljáľás során alkalmazott kapcsolattartás móđja. illetve annak megváltoztatása

A hatóság íľásban, az elektronikus Ĺigyintézés és ablzalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló töľvényben meghatározottak szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton'
személyesen' vagy írásbelinek nem minosülő elęktronikus úton tarthat kapcsolatot azugyféllel
és az eljárásban ľésztvevőkkel. Főszabály szerint a kapcsolattartás formáját a hatóság
tájékoztattĺsa alapján az ijgyfél vá|asztja meg és a választott kapcsolattaľtási módról más - a

hatóságnál ľendęlkezésľe álló _ rnódľa is áttéľhet, azonban jo gszabtiy egyes Ygyekre kĺjtelezően
előíľhatja a kapcsolattartás valamely módjának alkalmazását (a TANKERULET hatásköľébe
Ártozo eljárások közül p|. az egészségügyi technológiák tb támogatásba befogadása ęsętén
jogszabźiy a|apjźnkötelező az elektronikus kapcsolattartás). Életveszéllyel vagy súlyos káľľal
fenyegeto helyzet esetén a kapcsolattaľtás módj át ahatőságválasztjameg.

Elektronikus kapcsolattaľtás esetén annak módját - jogszabětly eltéľő ľendelkezése hiányában _
azugy'fél szabadon választja meg, azonban felhívjuk a Íigyelmet' hogy elektľonikus azonosítás
nélküli elektľonikus ügyintézésre (pl. egyszeru e-mail) akkor van lehetőség,ha az ugýntézési
cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nęm elęktronikus ügyintézés esetén
egyáltalźĺn nem igényli személyazonosító adat megadását (ez általthan a személyes és

kĹilönleges adat nélküli által áno s tájékoztatást j el entheti).

Ha a nem elektronikus ügyintézés során írásbeli nyilatkozat szükséges, akkor az elektronikus
kapcsolattartás során tett jognyilatkozat abban az esetben felel meg, ha

o biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a
nyĹlatkozattevő által jóváhagyott dokumentummal és

. a nyilatkozattevo elektronikus azonosítása valamely elfogadott elektľonikus
azonosítási szolgźitatással (pl. ügyfelkapu, személyazonosító igazolvźlnyhoz
kapcsolódó elektronikus aláírás) megtörtént.

AzĘsztergomi Tankerületi Központ (a továbbiakban: TANKERÜIE1 által első fokú hatósági
jogköľben hozott dcjntések, továbbá a TANKERÜIEľ elso fokú döntése elleni fellebbezés
tárgyźhan eljáľó szęrv źital hozott döntés ellen kezdęményezettközigazgatási per során a jogi
képviselovel eljátő fél, valamint az ugyfé|ként eljźlro, belťoldi székhellyel rendelkező
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gazdálkodő szervezet (ide éľtve az egyéni vtůlalkozőt és egyéni céget is) elektronikus úton
köteles a keresetet előterjeszteni.

Kapcsolattartás hirdetményi úton

A hatóság döntését _ a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján - hiľdetmény útján kell
közölni, ha

. azugyfél ismeretlęn helyen taľtózkodik,

o a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik' vagy annak
megkísérlése már előre is eredménýelennek mutatkozik, va1y

o azt tĺiľvény vagy kormányľendelet előirja.

A hatóság a több mint ötvęn iigyfél részvételével zajlő eljáľásban hozott döntést, továbbáha az
ügyfelek köľe pontosan nem megállapíthatő, vagy ha törvény vagy kormányľendelet azt eloirja,
a döntéséľól készült közleméný a hiľdetőtáblájttn, valamint a honlapján közhírľé teszi.

Elektronikus tájékoztatáshoz való jo g

Az ügyfél jogosult az elektronikus tigyintézést biztosító szervtől az ijgye viteléhez és az
el ektľonikus ügyintézéshez sziikséges táj éko ztatást kémi'

Az elektronikus ügýntézést biztosító szerv azigyfél kórelméľe arészére kiadható, elektronikus
formában a szetv rendelkęzésére ál1ó iľatot tájékoztatás céljából - nem hiteles másolatként -
ingyenesen, elektronikus ťormában és úton aZ ügyfél által megadott elektronikus
kapcsolattartási címre továbbítj a.

Nyelvhasználat

A hatósági eljárás hivatalos nyelve amagyar. A magyar nyelvet nęm ismeľő ügyfél _ a foľdítási
és tolmácsolási költség viselése mellett - kérheti, hogy a hatóság aZ anyanyęlvén vagy valamely
közvetítő nyelven megfogalmazottkételmétbirä|ja el. A nemzetiségi szewęzet nęvében e|járo
személy, valamint az a természetes személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya
alátartozik' a hatósági eljárás során használhatja az adott nemzetiség nyelvét. A nemzetiség
nyelvén benýjtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ůgyfé| kéľésére a
kéľelemben hasznéit nyelvre le kell fordítani.

Ha a hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege kozött eltérés van, amagyar nyelvű
szöveget kell hitelesnek tekinteni.

Ha a hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet nem ismerő teľmészętes személy
ügyfél ügyében magyaľorszćryi tartőzkodásának tartarna alatthivatalból indít azonnali eljárási
cselekménnyel jáĺő eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azoĺnalijogvédeleméľt foľdul
amagyar hatósághoz, a hatóság köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány ne érje
amagyar nyelv ismeretének hittnya miatt.

Ha az ügyfél vagy aZ eljáľás egyéb résztvevője hallássérült' kérésére jelnyelvi tolmács
közremúködésével kell meghallgatni, va1y a meghallgatás helyett a jelen lévő hallássérült
írásban is nyilatkozatot tehet. Ha az ügyfél vagy aZ eljárás egyéb résztvevője siketvak, kéľéséľe
jelnyelvi tolmács kĺizľeműködésével kell meghallgatni. Ha a jelen lévő ügyfél vagy az eljárźs

Ła
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egyéb ľésztvevője beszédfogyatékos, kéréséľe a meghallgatás helyett íľásban tehet
nyilatkozatot.

adatok közlésének kötel
adatszol gáltatás me gta gadásának j o ga

A hatóság az eljtrtsa során jogosult az ugyfé| és az eljárás egyéb résztvevóje azonosítása
céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének,
lakcíménęk, illetve - jogszabályban megllatźlrozott módon és körben - jogosult az e|járts
lefolýatásához szükséges védett adat megismeľésére.

Azigyfél és képviselője azonositásähoz szükséges adatok kivételével azugyféltől nem kérhętő
olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely jogszabállyal rendszeľesített
ko zhitęl es nyi l vánt art ásn ak 1artalmaznia kel l.

A kérelemhez azugyfélnek csatolni kell a jogszabćiyban előírt mellékleteket.

Az ügyfelnek joga van a\lhoz, hogy az eljáľás során nyilatkozatot tegyen, vaąy a
nyilatkozattételt megta gadja.

Ha a tényállŕs tisztázása azt szükségess é teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételľe hívhatja
fel. Ha azlűlgyféll a kéľelrnére indult eljáľásban a hatóság felhívásáľa nem nyilatkozik a hatóság
a rendelkezésľe álló adatok alapjtn dönt, vagy amennyiben a nyilatkozathiźlnyźlban a kéľelem
nem bírálható el, megszünteti az e|járást.

A hivatalbóli eljárásban azügyfél a hatóság erľe irányuló felhívására koteles közolni az érdęmi
döntéshez szükséges adatokat. Toľvény vagy kormányľendelet jogkövetkezményeket állapíthat
meg aZ adatszo|gáltatási kötelezettség elmulasztáSa vagy valótlan adatok kozlése esętérę.
Ha az ügyfél vagy képviseloje más tudomása ellenéľe az ugy szempontjából jelentős adatot
valótlanul tLllit vagy - adatszolgáltatás megtagaclási ok ellenére - elhallgat Vagy aZ

adatszolgáltatási kötelezettsógét nem teljesíti, eljáľási bíľsággal sújtható.

Az aďatszol gáltatást az ij'gy f él akko r tagadhatj a m e g, h a

. nem vźtrhatő tőle bizonyítékként értékelhető vallomás,

o védett adatnak minősülő tényľől nem kapott felmentést a titoktartás alól,

o diplomáciai mentességben részesül,

o nyilatko zattlv a| saj át magát v agy hozzéńartozőjźi btíncselekmény
elkovetésével vádolná, vagy

o az igyfél médi atar1alom-szol g źĺltato, vagy vele munkaviszonyban vagy
munkavégzésľe irányuló egyéb jogviszonyban tilő személy, és

nyilatkozatávallađatszo|gźitatźĺsźlvalaszámáraamédiataľtalom-szolgáltatői
tevékenysé ggel ö s szefiiggésb en információ t átadő személy kil étét felfedné.
Ezen mentesség az annak alapjául szolgáló jogviszony megszűnése után is
ťennmaľad.

Figyelemme| ata, hogy a kiskorut, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen
koľlátozott nagykorut, valamint a fogyatékossággal élo személý a kozigazgatźsi hatósági
eljáľásban fokozott védelem illeti meg, ezéľt

0Ą
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a) tárgyaláson történo meghallgatására csak abban az esetben kenilhet soľ, ha az
eljáľásban részt vevő más személyek jelenlétében történo meghallgatása az
érdekeit nem sérti,

b) lehetőség szerint lakóhelyén kell meghallgatni,

c) akkor hívható fel személyes nyilatkozattéteke és akkor hallgatható meg
tanúként, ha ezt állapota megengedi és személyes nyilatkozata vagy
tanúvallomása más módon nem pótolható, valamint

đ) az egyenlő esélyrĺ hozzźférést szźtmára biztosítani kell'

Az, aki nem cselekvőképes, nyilatkozattételre csak akkor hívható fel, illetve tanúként akkoľ
hallgatható meg, ha nyilatkozatot, illetve tanúvallornást kíván tenni, és a törvényes képviselője
(érdekellentét esetén az eseti gonđnok) elthez hozzájźlru|. A szóbeli nyilatkozat, illetve a
tanúvallomás megtételéľe csak a töľvényes képviselo va1y aZ eseti gondnok jelenlétébęn
kęrülhęt sor, aZ írásbeli nyilatkozathoz a törvényes képviselő vagy az eseti gondnok aláírása
szükséges.

A személves adatok és a titok védelméhez valo tog

A hatóság az ugyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes
szeméIyazonosító adatokat és az ügyfajta szerint szükséges - törvényben meghatározott -
személyes adatokat, illetve azeljárźs eredményes lefolýatásához elengeđhetetlenül szükséges
más személyes- és védett adatokat kezelheti.

A hatósági eljárással összefliggésben a hatóság gondoskodik arľól, hogy a törvény által védett
titok és torvény által védett egyéb adat (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljon
nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és e védett adatok törvényben
meghatározott védelme a hatósági eljáľásban is biztosított legyen.

Kéoviselethez valő log

Ha törvény nem íľja elő az ügyfel személyes eljárását, helyette tĺirvényes képviselője vagy aZ
általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ijgyfél és
képviselője együtt is eljáľhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a
személy.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a következok szerint köteles igazolni: A
meghatalmazást kozokiratba vagy teljes bizonyitő ereju magánokiratba kell foglalni vagy
jegyzőkonyvbe kell mondani. A meghatalmazott köteles eľedeti meghatalmazäsát vagy annak
hitelesített másolatát az e|ső kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni, ha azt a
rendelkezési nyilvántaľtás nem tartalmazza.

Teljes bĺzonyítĺí eľejű magánokiratnak minősül az okirat,ha

. a kiállítő az okiratot saját kezu|eg írta és aláirta,

. két tanűigazo|ja, hogy az okkat aláirőja a részben vagy egészben nem általa
írt okiratot előttĹik irta alá, vagy aláirását előttük saját kezu aláirásának
ismerte e|; igazo|ásként az okiratot minđkét tanu aláirja, továbbá az okiraton
a tanúk nevét és * ha tĺiľvény eltérően nem ręndelkezik -lakóhelyét _ ęnnek
hiányában tartőzkodttsi helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni,
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. az okirat aláirőjának a|źńrását vagy kézjegyét az okiľaton bíró vagy kozjegyzo
hitelesíti,

. aZ okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy a rá vonatkoző
szabályok szerint megfelelőe n a|áirja,

. ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos aZ álta|a készített okiľat szabályszerú
ellenjegyzésével bizonyítja, hogy az okirat altńrőja a más á|tal írt okiratot
előtte irta alávagy a|źłirtlsát előtte sajátkezú a|áirásáĺak ismerte el,

. aZ elektronikus okiraton az aláirő a minősített vagy minosített tanúsítványon
alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláíľását vagy bélyegzőjéthelyezte
el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzothe|yez
el'

. aZ elektronikus okiratot az aláirő az'Ún. AVDH, azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással (ügyfelkapu igénybevételével)
hitelesíti, vagy

o olyaĺl, tĺirvényben vagy kormányľendeletben meghatátozott szolgáltatás,
vagy zźtrt ľendszerben a|kalmazott, tanúsított bizalmi szolgáItatás keretében
jott létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztĹil a
kiállító személyéhez ľendęli és a személyhez ľendelést a kiállító saját kezu
aláirására egyértelműen visszavezetheto adatta| együtt va1y az alapján
hitęlesen igazolja; továbbá a szo|gá|tatő aZ egyéľtelmű személyhez
rendelésľől kiál1ított igazolást elektľonikus dokumentumba kapcsolt,
elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább
minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus
bélyegzővel és minősített időbélyegzőve| látja el.

Ha az okirat aláirőja nem tud olvasni, illetve nem érti azt anyelvet, amelyen az okirat készült,
csak akkoľ jön létre teljes bizonyító erejű magánokirat,ha magából az okiratből kitűnik, hogy
annak tartallmtĺt a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláirőjának męgmagyarźzta.

Az ügyvédnek adott meghatalmazźshoz, ha azt az ugyfél saját kezu\eg irta alá, tanúk
alka|mazása nęm szükséges. A külťoldĺjn kiállított meghatalmazást közokiľatba va1y
hitelesített magánokiľatba kell foglalni, és feliilhitelesítéssel (Apostille) kell ellátni.

A meghatalmazás a teljes hatósági eljttrásra Vagy egyes eljárási cselekményekre is sző|hat, a

teljes hatósági e|járasra sző|ő meghatalmazäs az eljárással kapcsolatos mindęn nyilatkozatra és

cselekmónyľe kiterjed. A meghatalmazáskorlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az
magából a meghatal maztsből kitelik.

A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy az igyféllképviselő halála folýán való
megszűnése a hatósággal szemben a hatóságnak való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben
pedig a vele való kozléstolhatályos.

A természetes személy ügyfél tészére, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az
ügyben eljámi és nincs képviselője, az e|jtlrő hatóság ügygondnokot rendel ki.

A késedelęm kimentésének joga
Aki az eljárás soľán valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási
kéľelmet terjeszthet e|ő. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az
akadály megszűnését követően, de legkésobb az elmulasztott határnaptól vagy ahatáridő utolsó
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napjtńőI számított, az igazolni kívánt eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező
időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása
esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekméný is,
amennyiben ennek feltételei fennállnak

Felhívjuk a figyelmet, hogy az igazolási kéľelem előteľjesztéséľe előírt és a kérelem alapján
megismételt eljárási cselekmény határidejének vagy hatámap1ának elmulasztźsa miatt már
nincs lehetőség igazolással élni.

Iratbetekintési jo g. iratbetekintési jog koľlátozása

Az ugyfél az eljźtrás bármely szakaszában (az eljárás befejezését követően is) betekinthet az
eljárás során kęlętkezett iratba' Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy
védett adatot l'artalmaző iratba,ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez,
illetve jogszabźiyon, bírósági vagy hatóságihattrozaton alapuló kotelezettsége teljesítéséhez
szükséges.

Az iratbetekintés során az affajogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet.
A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Ha törvény a dĺjntés nyilvánosságát nem korlźĺtozza Vagy nem zárjaki, az eljźlrás befejezését
kĺivetően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmaző véglegessé vált hatátozatot,
valamint az elsőfokú hatćtrozatot megsemmisítő és az elsőfokú határozatot hozó hatóságotűj
eljárásra utasító végzést bárki korlátozás nélkül megismeľheti.

Nem lęhet betekinteni a döntés tervęzętébe és nem ismeľhető męg aZ olyan irat vagy az irat
olyan része, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes
adatra, amely megismeľésének feltételei nem állnak fęnn, kivéve,ha az adat megismerésének
hiánya megakađályozná aZ iratbetekintósľe jogosultat aZ Ákr.-bęn biztosított jogai
gyakorlásában.

JoeoľVoslat joqa

A hatósági döntésekkel szembeni jogoľvoslat jogát fellebbezés vagy kozigazgatási per
biztosítja. A hatóság hatátozata ellen önálló jogoľvoslatnak van helye. Egyes végzések ellen
önállójogorvoslatnak van helye, egyes végzések csakaz ügyet lezárő döntés ellenijogorvoslat
keretében támadhatóak.

Fęllebbezéssel toľvényben meghatározott ügyekben lehęt élni, a megtámadott döntésľe
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefiiggő okból, illetve csak a döntésből
közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelęmre hivatkozva.

A fellebbezést indokolni kęll és csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az ęlsofokú
eljárásban az ijgyfélnek nem volt tudomása' vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem
hivatkozott.

A fellebbezésľe jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellębbęzési jogáról szóban vagy
íľásban lemondhat, a fellębbezési jogról lemondó nyllatkozat azonban nem vonható vissza'

A fellebbezéssel megtámadott dontésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek
a dĺintés végľehajtásttrahalasztő hattiya van. A biztosítási intézkedésľől szóló, az ideiglenes
biztosítási intézkedésrol szóló és az iľatbetekintési jog korlátozásairánti kérelemnek helý adó
v é gzés el l eni fel l ebbezésnek nincs halasztő hatćůy a.
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Az ngyfél - az onál|ő jogoľvoslattal nem támađhatő végzések kivételével - a véglegessé vált
dĺintés ellen közigazgattsi pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási
peľ akkoľ indítható, ha az atajogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbíľálták.

A TANKEnÜrnľ által első fokú hatósági jogköľben hozott döntésekkel szemben indított
kozigazgatási per során a jogi képviselővel eljáró fél, valamiĺt a gazdálkodó szewezet
elektľonikus úton köteles a keresetet előteľjeszteni.

Esztergom, Ż02Ż. jtiius 0l '

Muszela Szabolcs
tankerülęti igazgatő

Jogszabályok

. 2016. évi CL. törvény az általźlnoskozigazgatási ľendtaltásról

. 20I]. évi I. törvény a k<izigazgatási perľendtaľtásról

. 2016. évi CXXX. tĺirvény a polgáń peľľendtartásról' érintett szakaszok: 67. $, 325. $'
608. $

. 20l5. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabtilyairől'
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