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288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról 
[Hatályos: 2014.09.05 - ] 

22. §  
(1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek. 

(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel összefüggő ügyekben 
tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és 
kötelezettségeiről. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében. 

22/A. § 
(1) A 2. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a 

benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnak. 

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos 
kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, 
és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról. 

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását - ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is - a hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél 
köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. 
Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak 
azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóságnak. 

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az 
ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a 
hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti. 

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a Ket. 
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, 
kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles 
elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. 

(6) A kormányablak a 22. § és 22/A. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában a Ket. 
szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja 
nem alkalmazható. 

23. §  
(1) A kormányablak a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az 

ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és 
kötelezettségekről. 

(2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, 
szakmai és informatikai segítséget nyújt az e rendelet 2. mellékletének 3. pontjában 
meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak. 

(3) A kormányablakban - a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények 
elvégzésének lehetőségét. 
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2. melléklet a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelethez 
A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai keretében a 22-23. §-ban 
meghatározott ügykörök 

1.19. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról, 

 

 


