A lsó-Tisza- vidéki K ö rny ezetv éde lmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Tájékoztató az iratbetekintési jog gyakorlásáról,
valamint a másolat/kivonat készítésének költségtérítésér l

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 68. § szerinti, az eljárás irataiba való betekintés lehet ségét az alábbiak szerint biztosítjuk
Felügyel ségünkön.
Az iratbetekintésre jogosult személy az iratbetekintésre vonatkozó igényét el zetesen írásbeli úton jelentheti be.
Az iratbetekintés iránti kérelmet:
a) a Felügyel ség központjában
aa) ügyfélfogadási id ben a Zöld-Pont Irodán (6721 Szeged, Fels -Tisza part 17.),
ab) postai úton az ATI-KTVF, 6701 Szeged, Pf.: 1048 címen, vagy
b) a Felügyel ség Kirendeltségén
ba) ügyfélfogadási id ben a Zöld-Pont Irodán (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.),
bb) postai úton az ATI-KTVF Kirendeltség, 6501 Baja, Pf.: 113 címen,
az erre a célra rendszeresített – a Felügyel ség honlapjáról letölthet , illetve a Zöld-Pont Irodában elhelyezett –
formanyomtatványon kell el terjeszteni.
A Felügyel ség a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 8 napon belül teszi lehet vé az eljárás irataiba való betekintést.
Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság
kérelemre hitelesíti.
Másolat készítésére költségtérítés – illeték megfizetése – ellenében van lehet ség az alábbiak szerint:
Másolat/kivonat típusa
A közigazgatási hatósági eljárás irataiban az iratbetekintést
kér személy által meg nem ismerhet személyes és védett
adatok megismerhetetlenné tételéért (a továbbiakban:
anonimizálás), valamint az ilyen módon kivonatolt iratról
való másolat készítéséért fizetend költségtérítés
Az anonimizálással nem érintett oldalak másolatáért az
illetékekr l szóló törvény szerint, az államigazgatási
eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen
másolatért fizetend illeték összegének megfelel
költségtérítést kell fizetni
A nem hitelesített fénymásolat illetéke
A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett
olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton
változás nem történt, vagy azt kiegészítik
Az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely
illetékmentes eljáráshoz szükséges

Költségtérítés mértéke

Az illeték megfizetésének módja

a megismerhetetlenné tétellel
érintett oldalanként 200 forint
oldalanként
magyar nyelv másolat
esetében 100 forint,
idegen nyelv másolat
esetében 300 forint
oldalanként 100 forint

Az illetéket a másolat
átvételekor az eredeti iraton
illetékbélyeggel kell megfizetni.

1000 forint
illetékmentes

-

Másolat készítése a szerz i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdésének k)-l) pontjában
nevesített alkotások, azaz
az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, a városépítészeti együttes terve,
a m szaki létesítmény terve
tekintetében – figyelemmel a Szjt. 18. § (1) bekezdésében foglaltakra – kizárólag a szerz i jog jogosultjának el zetes, írásbeli
hozzájáruló nyilatkozata alapján lehetséges.
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Irányadó jogszabályok:
1. a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
2. az illetékr l szóló 1990. évi XCIII. törvény
3. a szerz i jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
4. a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lév személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen
módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetend költségtérítésr l szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
Szeged, 2013. március 28.
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