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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye

3100 Salgótarján, Mérleg út 2. –Fogyasztóvédelmi Osztály

3100 Salgótarján, Csokonai út 3. – Közlekedési Osztály

3100 Salgótarján, Karancs út 54. – Útügyi Osztály

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

nincs

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

 nincs

Ügyintézési határidő 30 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

személyesen, postai úton, elektronikus úton, e-mailen, telefonon

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Panasszal  és közérdekű bejelentéssel  bárki  fordulhat  a  panasszal
vagy a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jo-
gosult szervhez. A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult
szerv írásba foglalja és a közérdekű bejelentő számára másodpél-
dányban átadja.
Az eljárásra jogosult szerv a panasz vagy a közérdekű bejelentés el-
intézésekor - a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazda-
sági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével - a megtett intéz-
kedésről vagy annak mellőzéséről -  az indokok megjelölésével  -  a
panaszost vagy a közérdekű bejelentőt haladéktalanul értesíti.
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű beje-
lentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban
tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 
A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű
bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgá-
lata mellőzhető.
A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelme-
zett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől szá-
mított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevé-
kenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl elő-
terjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű beje-
lentés vizsgálatát az eljárásra jogosult  szerv mellőzi,  ugyanakkor a
panaszt vagy közérdekű bejelentést megvizsgálja, ha a panasz vagy
a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szol-
gál.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 
törvény



Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás H-CS: 8-15.30; P: 8-12.00 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu)

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt nem érheti hátrány a pa-
nasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a pa-
nasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás le-
folytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e
szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai to-
vábbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen
hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai
egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha az eljárásra jogosult  szerv számára nyilvánvalóvá válik,  hogy a
panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelen-
tőségű valótlan információt közölt, a panasz vagy a közérdekű beje-
lentés  elbírálását  megalapozó  vizsgálatot  intézkedés  mellőzésével
befejezheti.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő
rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és
a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körül-
mény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult
szerv vagy személy részére át kell adni,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb
jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésé-
re, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmé-
re át kell adni.
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