
Tájékoztatás az ügyfelet terhelı eljárási cselekményekhez  
kapcsolódó kötelezettségekrıl

- A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszemően eljárni 
(Ket. 6. § (1) bekezdés) 

 
- Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A 
rosszhiszemő ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a 
többletköltségek megfizetésére kötelezheti. Az eljárási bírság összege 
természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetében ötezer forinttól 
egymillió forintig terjedhet. Ha a meghatározott cselekmény elvégzéséhez6 
szükséges költségek egy százaléka az eljárási bírság felsı határánál nagyobb 
összeg, a végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság felsı határa a 
teljesítési költség egy százalékáig terjedhet. (Ket. 6. § (2) � (3) bekezdés, 61. 
§ (2) bekezdés) 

 
- Törvény vagy kormányrendelet kötelezıvé teheti, hogy a hivatalból folytatott 

eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekő ügyfél a 
hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi döntéshez szükséges 
adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. (Ket. 51. § 
(3) bekezdés) 

 
- Az ügyfél vagy képviselıje, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából 

jelentıs valótlan tényt állít, illetve ha a Ket. 51. § (3) bekezdés szerinti 
kötelezı adatszolgáltatás körében a Ket. 51. § (4) bekezdésben foglalt ok 
hiányában adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése 
szempontjából jelentıs tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási 
bírsággal sújtható. (Ket. 51. § (5) bekezdés) 
A Ket. 51. § (4) bekezdésben foglalt okok az alábbiak: Az adatszolgáltatást  
hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél illetve, a kérelemre indult eljárásban 
az ellenérdekő ügyfél akkor tagadhatja meg, ha  
a) nem kapott felmentést az államtitoknak, vagy szolgálati titoknak minısített 
adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól, 
b) nyilatkozatával saját magát, vagy hozzátartozóját bőncselekmény 
elkövetésével vádolná. 
 

- Amennyiben az ügyfél szakértı személyére tesz javaslatot, úgy az ezzel járó 
költségeket meg kell elılegeznie. (Ket. 58. § (5) bekezdés) 

 
- A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget � ha törvény 

másként nem rendelkezik � a kérelmezı ügyfél elılegezi meg, illetve viseli. 
(Ket. 156. § (1) bekezdés) 
 




