Zenés, táncos rendezvények engedélyezése, tartása
Ügyleírás:

1.1 A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.
(III. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) tartalmazza a zenés, táncos rendezvények
engedélyezésére, tartására vonatkozó szabályokat.
Rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók azok az alkalmi vagy rendszeres zenés,
táncos rendezvények, amelyeket
a) 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiségben, vagy olyan építményben,
építményen, tartanak, amelyben 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség van,
illetőleg amelyen (pl híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása
várható.
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az
1000 főt meghaladja
A rendelet értelmezése szempontjából:
befogadóképesség: 3 fő /m2
alapterület: a látogatók rendelkezésére álló nettó hasznos alapterület (az alapterület
beépített bútorokkal csökkentve).
zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban
tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény;
rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi
gyakorisággal megtartott rendezvény;
alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon
megtartott rendezvény.
A rendeletet hatálya nem terjed ki:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási
szertartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.
Nagylók és Hantos közigazgatási területén engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek
helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője
a Rendelet által előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet köteles
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtani.
(A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthető)
A kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint a bejelentéssel
együtt is benyújtható.
Ebben az esetben a szakhatóságok az ellenőrzést mind az engedély, mind a működési
engedély feltételei vonatkozásában egyszerre folytatják le.
A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg benyújtott
engedély iránti kérelem esetében a hatósági ellenőrzéseket mind az engedély, mind a
bejelentett kereskedelmi tevékenység feltételei vonatkozásában egyszerre, az engedély
kiadását megelőzően kell lefolytatni. A bejelentést követő harminc napon belül nincs
szükség újabb hatósági ellenőrzések lefolytatására.
Az engedélyezési eljárásban az alábbi szakhatóságok vesznek részt:
a) Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sárbogárdi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a
települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben
b)Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály, vagy Fejér Megyei

Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda a meglévő építmény tekintetében az
általános érvényű kötelező építésügyi előírásoknak, a helyi építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való megfelelés kérdésében, kivéve, ha ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül
használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt adott ki,
c) Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a
környezetvédelemmel, a hulladékkezeléssel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel
összefüggő szakkérdésekben (másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség),
d)Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a jogszabályban előírt tűzvédelmi
követelmények érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben
e) Sárbogárdi Városi Rendőrkapitányság a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával,
a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben
A jegyző az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokkal közösen helyszíni
szemlét tart, amelyről értesíti
a) a kérelmezőt;
b) a rendezvény helyszínéül szolgáló építmény, helyiség tulajdonosát
c) hatásterületen élő ügyfeleket hirdetményi úton
d) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat (R 3. § (4))
e) az Országos Mentőszolgálatot
Az értesítésben a jegyző felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle
megtartását nem akadályozza. Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz
az ügyfél által írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.
A szakhatóságok állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe
foglalhatják.
A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba
veszi, és igazolást állít ki.
A jegyző az engedély tárgyában hozott határozatot közli:
a) a helyszíni szemléről értesült személyekkel és szakhatóságokkal
b) a Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, valamint
c) a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelőségével és a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelőségével.
A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján
közzéteszi.
1.2 Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás, tevékenység megszűnése:
Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul
köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A jegyző az adatokban bekövetkezett változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba
bejegyzi, és a módosított adatoknak megfelelő engedélyről szóló igazolást ad ki.
Amennyiben a módosítás olyan jellegű, hogy az valamely szakhatóság jogkörét érinti, arról
a jegyző az érintett szakhatóságot értesíti. Amennyiben a szakhatóság nyilatkozata alapján
szükséges, a jegyző új engedélyezési eljárást folytat le.
A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell
jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés,
táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.
A jegyző a nyilvántartásban foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint az
adatváltozás tárgyában hozott határozatot haladéktalanul közli az engedélyezési eljárásban
részt vevő szakhatóságokkal, a fogyasztóvédelmi hatósággal, valamint a Fejér Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Felügyelőségével és a Fejér Megyei Kormányhivatal

Munkavédelmi Felügyelőségével.

1.3 A zenés, táncos rendezvény szervezőjére, biztonsági személyzetére előírt képzettségi
szabályok:
Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői,
vagy rendezvény és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező
szervezhet. (E képesítés vizsgakövetelményeit az oktatási és kulturális miniszter ágazatába
tartozó szakképesítésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM
rendelet tartalmazza)
A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági
személyzet végzi.
Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a
biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának
rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie. (E képesítés vizsgakövetelményeit az
igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet tartalmazza.)
A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló
okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál
tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.
1.4 A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező kötelezettségei:
A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások
betartásáért.
A biztonsági terv tartalmazza:
a) a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való
belépés és eltávozás rendjét;
b) a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás
esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
c) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
d) a biztonsági személyzet létszámát;
e) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
f) szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését.
A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és
befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek
a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen
történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való
közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.
A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett
személyzet helyszíni jelenlétéről.
1.5 A zenés, táncos rendezvényt üzemeltető, szervező jogai:
Amennyiben ezt előre meghirdette, korlátozhatja a fiatalkorúak zenés, táncos rendezvény
helyszínére való belépését olyan módon, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínére
történő belépést az életkort igazoló okmány előzetes felmutatásához,
A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges
alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető
jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti.
1.6 A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult hatóságok:
A zenés, táncos rendezvények ellenőrzésére jogosult:

a) a jegyző,
b) valamennyi, az engedélyezési eljárásban részt vett szakhatóság;
c) bármely hatóság, amelyet más jogszabály az ellenőrzésre feljogosít.
Az ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóság) ellenőrzési tevékenységét a
jegyző hangolja össze.
1.7 A zenés táncos rendezvény tartására vonatkozó szabályok megsértésének
jogkövetkezményei:
1.7.1 Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a rendszeres rendezvények helyszínének
olyan időben történő ellenőrzése során amikor ott nem tartanak zenés táncos rendezvényt
azt tapasztalja, hogy
a) a zenés, táncos rendezvény helyszíne a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a
jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más
módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb
kilencven napra zenés, táncos rendezvény tartását megtiltja.
b) az engedély kiadásának feltételei nem állnak fent, vagy a rendezvény szervezője az a)
pont szerinti határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban
foglaltaknak, a jegyző az engedélyt visszavonja, illetve a rendezvény tartását megtiltja.
1.7.2 Amennyiben az ellenőrzésre jogosult hatóság a zenés, táncos rendezvény
időpontjában a helyszínen lefolytatott ellenőrzés során tapasztal jogsértést, hiányosságot a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl - az alábbi intézkedéseket
alkalmazhatja:
a) figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított
meg jogsértést, kivéve az d) pontban szabályozott eseteket;
b) felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására;
c) a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást
kezdeményez;
d) a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti, ha:
da) a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott
befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;
db) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
dc) az engedély hiánya;
dd) a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet- vagy testi épség veszélyeztetésével jár;
de) a zenés, táncos rendezvény folytatása a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és
súlyosan veszélyezteti.

Illetékesség

Szükséges
okiratok:

Rendezvény helye szerint illetékes, települési önkormányzat jegyzője
A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá
alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,
b) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület használatának jogcímét
c) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
d) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,
e) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,
f) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének
időpontjáról szóló nyilatkozatot,
g) a biztonsági tervet,
h) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot,
( „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1)
bekezdésének megfelelően: A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi
személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a

munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha
ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell
készíteniük.” )
i) az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott
építészeti-műszaki dokumentációt két példányban és a tervezői nyilatkozatot.
( 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról )

Az ügyintéző :

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu
Hantos község esetében: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző
2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@invitel.hu

Ügyintézés
helye,
elérhetősége és
rendje:

A zenés, táncos rendezvény iránti kérelmet be lehet nyújtani postai úton
Nagylók Közös Önkormányzati Hivatal címére:
a 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. illetve

Nagylóki Közös Önkormányati Hivatal Hantosi Kirendeltsége címére:
2434 Hantos, Nagylóki út 3. számra címzett borítékban,
valamint személyesen ügyfélfogadási időben
hétfő: 8.00-12.00 h
kedd: 8.00-12.00 h
szerda: 8.00-12.00 h
csütörtök: 13.00-67.00 h
péntek: 8.00-12.00 h
A természetes személy ügyfél, ha jogszabály azt nem zárja ki, kérelmét lakcíme, illetve a
foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál,
ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is
előterjesztheti, aki azt öt napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes
hatósághoz.
A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező ellenkező esetben hiánypótlás
felszólításra kerül sor.

Ügyintézés
határideje és
díja

20 nap, 30 nappal meghosszabbítható
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,

g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
i) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
j) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
Engedélyezési eljárásért fizetendő illeték
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján a
rendezvénytartási engedélyezési eljárásért 2.200 Ft. illetéket kell fizetni, melyet
illetékbélyeg formájában kell megfizetni és az eljárást kezdeményező iratra azaz a
kérelemre kell felragasztani.
Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
A szakhatósági eljárásért külön nem kell illetéket, díjat fizetni.
A nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás bejelentése illetékekről szóló 1990. évi
XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26 pontja alapján illetékmentes

Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók

Kérelem, bejelentés nyomtatvány

Az alkalmazott
jogszabályok:

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának
általános szabályairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól (a továbbiakban: Ket.),
1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról,
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról,
188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő
személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon
kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről,
180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes
költségmentesség megállapításáról,
42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági
közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk
költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet módosításáról,
14/2008. (VI. 27.) IRM. rendelet a tanúk költségtérítéséről,
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről,
78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól,
79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi
követelményeiről,
253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról
25/2010. (V. 14.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó
szakképesítésének szakmai és vizsgakövetelményeiről
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

Ügyfelet
megillető jogok

Az ügyfelek személyes adatainak kezelése az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően történik.

Egyéb fontos
tudnivalók

A Ket. 96. § alapján a rendezvénytartási engedélyezési eljárás során született határozat
ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A Ket. 97. § (1) bekezdése szerint a jogorvoslati
eljárás kérelemre, a döntés felülvizsgálata hivatalból indul meg.
A illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján a rendezvénytartási
engedélyezési eljárás során hozott első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000
forint, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezési iratra történő felragasztással kell megfizetni.
10.1 Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások
- a fellebbezési eljárás Ket. 104.§ (1)-(4), 105§ (1)-(5), (7), 106 (1)-(2), (4), 107.§ (1)-(3)
- a bírósági felülvizsgálat Ket. 109.§ (1)-(4), 110.§ (1)-(3), 111.§ (1)-(3)
- az újrafelvételi eljárás Ket. 112.§ (1)-(9)
Hivatalból is sor kerülhet az eljárás során született döntés felülvizsgálatára
- a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében
A döntés módosítása, visszavonása Ket. 114.§ (1)-(6)
- a felügyeleti eljárás keretében Ket. 115.§ (1)-(6), 116.§
- az Alkotmánybíróság határozata alapján Ket. 117.§ (1)-(5)
- ügyészi óvás nyomán Ket. 120.§.
Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése Ket. 81/A. §,
81/B. §
Az ügyfelet megillető jogok:
- Az ügyfelet a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan
megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden
olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti
egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője e törvényben biztosított
jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. /2. § (1)(2)/
- Tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog
és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. /4. § (1)/
-A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog
szabályai szerint megtéríti. /4. § (2)/
- Az irat-betekintési jog /5. § (4)/
- Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján – a (2) és
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot,
kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. Ez a joga akkor is megilleti, ha korábban nem vett részt az
eljárásban. /68. § (1)/
-A védett titok megőrzésének és a személyes adatok védelmének kötelezettsége a hatóság részéről /5. §
(4)/ /17. § (1)/
- Az ügyfél nyilatkozat tételi joga, vagy annak megtagadása /51. § (1)/
-A költségtakarékos eljárás kötelezettsége a hatóság részéről /7. §/
- Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés
jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. /34. § (4)/
- Az ügyfél a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehet, a meghallgatott személyhez kérdést intézhet
és más személy meghallgatását, vagy bizonyíték beszerzését indítványozhatja /62. § (3)/
- Az eljárás felfüggesztésének kérelme /32. § (3)/
-I gazolási kérelem beterjesztésének lehetősége./66. § (1)/
- Bizonyítékok ismertetése az ügyféllel /70. § (1)/

