
Hatósági bizonyítvány

A közigazgatási szerv tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

A hatósági bizonyítvány kiadására az a közigazgatási szerv illetékes, ahol:

a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a 
továbbiakban: lakcíme), illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) van,

b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,

c) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy 
gyakorolni kívánják,

d) a jogellenes magatartást elkövették.

A fentieken kívül az a közigazgatási hatóság illetékes, amelynek:

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetőleg az állapot tartott vagy 
megszűnt,

b) területén bizonyítással kapcsolatos dolog van vagy a bizonyítani kívánt időszakban 
volt,

c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

A hatósági bizonyítványt - a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül - írásban kell
kiadni, illetőleg az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. A hatósági bizonyítványban
fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen céljából és milyen bizonyítékok alapján adták ki.

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél  nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági
bizonyítvány  felhasználási  célja  szerinti  eljárásban  bizonyíthatja,  hogy  a  hatósági
bizonyítvány tartalma valótlan.
 
Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja
meg,  amelynek  eljárásában  az  ügyfél  a  hatósági  bizonyítványt  felhasználta,  a  hatósági
bizonyítványban  foglaltak  valótlanságáról  az  általa  feltárt  bizonyítékok  ismertetésével
tájékoztatja  a hatósági  bizonyítványt  kiadó hatóságot.  Ha a hatósági  bizonyítványt  kiállító
hatóság a fentiek szerinti tájékoztatást követően vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja,
hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja,
visszavonja  vagy  módosítja.  A  határozatot  annak  a  hatóságnak,  szervnek  is  megküldi,
amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy
fel kívánta használni.
 



A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, 
vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a 
hatóság adattal nem rendelkezik.
 
Az eljárás illetékköteles. A hatósági bizonyítvány kiállítása 3.000.- forint illetékköteles, 
melyet illetékbélyegben kell megfizetni. 

 


