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TÁJÉKOZTATÓ

BROCHURE

2018. január 1-jétől a diákigazolvány kibocsátási folya-

As from 1 January 2018, the Education Office may is-

matában az Oktatási Hivatal függő hatályú végzést

sue a pending order in the process of the issuing of

hozhat, amelyet az Egyetem közreműködésével küld

student identity cards which is sent to the student ap-

meg a diákigazolványt igénylő hallgatónak.

plying for the student identity card through the University.

Mit az a függő hatályú döntés?

What is a pending order?

A bürokráciacsökkentés érdekében az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) az Oktatási Hivatalt (a
továbbiakban: Hivatal) hátrányos jogkövetkezménynyel sújtja, ha a Hivatal a jogszabályban meghatározott határidőre érdemben nem dönt, vagyis nem
állítja ki a diákigazolványt (vagy egyéb, Ákr-ben
meghatározott döntést nem hoz, így pl. a kérelmet
nem utasítja vissza, vagy nem szünteti meg vagy
függeszti fel az eljárást).
Mit tartalmaz a függő hatályú döntés?

In order to reduce bureaucracy, Act CL of 2016 on
general public administration procedures (hereinafter Ákr.) imposes a penalty on the Education Office
(hereinafter Office) if the Office fails to take a decision, that is, it fails to issue the student identity card
(or to take another decision provided for in Ákr., including the refusal of the application or the termination or suspension of the procedure) by the deadline
determined in the legislation.
What does a pending order contain?

Az Ákr. értelmében az Oktatási Hivatal, mint az oktatási igazolványok ügyében hatósági eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóság minden diákigazolvány igénylési kérelem esetén (minden hallgató
mint ügyfél vonatkozásában) függő hatályú döntést
hozhat. A függő hatályú döntésben rendelkezik arról, hogy mely határnapig kell az adott ügyben a diákigazolványt kiállítania, vagy az előző bekezdésben meghatározott egyéb döntést hoznia. A függő
hatályú döntésnek tartalmaznia kell azt is, hogy milyen jogkövetkezménye van annak, ha ezt a határidőt a Hivatal nem tartja be. A határidő be nem tartásának jogkövetkezménye 10.000 Ft igazgatási
szolgáltatási díj megfizetése. Ez azt jelenti, hogy a
Hivatal köteles 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni a hallgatónak, mint ügyfélnek, ha a diákigazolvány kiállítására a függő hatályú döntésben
meghatározott határidőt túllépi.
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In accordance with Ákr., the Education Office as the
authority competent to proceed in matters concerning education-related cards may issue a pending order in the case of any student identity card application (with regard to any student as client). In the
pending order, it shall set forth the deadline until
which the student identity card shall be issued in the
given case or another decision as provided for in the
previous paragraph shall be taken. The pending order shall stipulate the legal consequences should
the Office fail to comply with this deadline. The legal
consequence of failing to comply with the deadline
is the payment of HUF 10,000 as administrative service fee. It means that the Office shall pay an administrative service fee of HUF 10,000 to the student as
client if it exceeds the deadline set forth in the pending order for the issuing of the student identity card.
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Mikor fűződik jogkövetkezmény a függő hatályú döntés- When does a pending order have a legal consequence?
hez?
Fontos hangsúlyozni, hogy a függő hatályú döntés
csak akkor lép hatályba, ha a Hivatal nem tartja be
a határidőt. A határidő betartása esetén a függő hatályú döntés nem lép hatályba, az igazgatási szolgáltatási díj hallgató részére történő megfizetésére
nem kerül sor. Ha a Hivatal nem tartja be a függő
hatályú döntésben foglalt határidőt, akkor a hatályba lépett döntés alapján a Hivatal köteles megfizetni a késedelem jogkövetkezményeként a 10.000
Ft igazgatási szolgáltatási díjat.
A hallgató a függő hatályú döntéseket a tanulmányi
előadójától veheti át személyesen, aláírásával igazolva az átvételt.

It is important to stress that a pending order is to
enter into force only if the Office fails to comply with
the deadline. If the deadline is respected, the pending order does not enter into force and the administrative service fee is not paid to the student. If the
Office fails to comply with the deadline set forth in
the pending order, the Office shall pay the administrative service fee of HUF 10,000 as the legal consequence of the delay in accordance with the decision which has entered into force.
Students may receive the pending orders from their
study administrator, confirming the receipt by their signatures.
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