
Kapcsolattartás elektronikus úton153 
28/B. §154 (1) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy 

önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az ügyfél -
jogszabályban meghatározott feltételekkel - jogosult elektronikus úton 
kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás 
tekintetében nem értelmezhető. 

(1a)155 Az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a kormányablakkal, kivéve ha az az 
adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. 

(2) Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az 
adott ügyben vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja. 

(3)156 Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 20. § (6) 

bekezdése és a 24. § (1) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában. 
(4) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá 

ha az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról 
másként nem rendelkezett. 

(5)157 A hatóság - ahol technikai felkészültsége lehetővé teszi - 
jogszabályban meghatározott feltételekkel a szóbeli és az írásbelinek nem 
minősülő elektronikus nyilatkozaton alapuló kapcsolattartást is 
alkalmazza, illetve az ügyfél által alkalmazott ilyen kapcsolattartást is 
elfogadja, így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az 
elektronikus levél formát. 

 

 

Tájékoztatás158 

 
28/C. §159 (1)160 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e 

fejezetben meghatározott valamennyi kapcsolattartási formát 
használhatja tájékoztatáskérés céljából, és ha jogszabály lehetővé teszi, az e 

fejezetben meghatározott valamennyi kapcsolattartási formát használhatja időpontfoglalás céljából. 

(2)161 

(3) Ha a tájékoztatás az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, és az ügyfél az ügy jellege szerinti és 
az eljáró hatóság által jogszabály alapján kezelhető adatokkal magát a tájékoztatás iránti kérelmében 

azonosította, a tájékoztatást nem lehet megtagadni. 
 

(4)162 A hatóság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, ha az ügyfél a tájékoztatáskéréshez való 
jogát visszaélésszerűen gyakorolja. Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha a tájékoztatáskérést 

megelőző nyolc napon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási cselekményre 

került sor, amelyben az ügyfél részt vett. 
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