
Melléklet 

Tájékoztató

Nem megfelelő kapcsolattartási mód megválasztásával benyújtott kérelem esetén

FEJLÉC

Kérelmező neve
Lakóhely/Székhely/E-mail cím

Tisztelt <Kérelmező>!

I.  Amennyiben kérelmező elektronikus kapcsolattartásra kötelezett,  de „kérelmét” postai  úton/e-
mailben nyújtotta be a hatósághoz:

Tájékoztatom, hogy 2018. január 01-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a
kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény  (a  továbbiakban:  Eüsztv.)  9.  §  (1)  bekezdése  szerint  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.

Fenti  jogszabályi  rendelkezésből  következően  Ön  elektronikus  ügyintézésre  köteles,  így  hatósági
eljárás lefolytatása iránti kérelmét kizárólag Cégkapun keresztül nyújthatja be az eljáró hatósághoz.

Az elektronikus  levélcímről  (e-mail)/postai  úton  ……..… napján  érkezett  beadványa  a  vonatkozó
jogszabályi  rendelkezések  értelmében  nem  felel  meg  az  elektronikus  kapcsolattartás
követelményeinek,  a  hatósághoz  megküldött  beadványa  nem  minősül  az  eljárás  megindítására
alkalmas kérelemnek, annak alapján hatósági eljárás nem indult.

Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül kérelemnek,
és  a  hatóság  abban  az  esetben  indítja  meg  a  hatáskörébe  tartozó  eljárást,  amennyiben  a
kérelmét  elektronikus  ügyintézést  biztosító információs  rendszer  útján (Cégkapun keresztül)
nyújtja be. 



II. Amennyiben kérelmező nem kötelezett elektronikus kapcsolattartásra, de „kérelmét” e-mailben
nyújtotta be a hatósághoz:

Tájékoztatom, hogy 2018. január 01-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.). 

Az Ákr. 35. § (2) bekezdése szerint ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a
kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.

Írásbeli  kapcsolattartási  mód  alkalmazásának  kizárólag  a  postai  úton,  valamint  az  elektronikus
ügyintézést biztosító információs rendszer útján megküldött kérelem felel meg.

Az elektronikus levélcímről (e-mail) …………… napján érkezett beadványa a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések értelmében nem felel meg az írásbeli kapcsolattartás követelményeinek, a hatósághoz
megküldött  beadványa nem minősül  az  eljárás  megindítására  alkalmas kérelemnek,  annak alapján
hatósági eljárás nem indult.

Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül kérelemnek,
és  a  hatóság  abban  az  esetben  indítja  meg  a  hatáskörébe  tartozó  eljárást,  amennyiben  a
kérelmét  postai  úton,  vagy elektronikus  ügyintézést  biztosító  információs  rendszer  útján (e-
Papír szolgáltatás útján) nyújtja be. 
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