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1.) Ügyvédi irodában a titoktartási kötelezettség kiterjed az: 
 az ott dolgozó ügyvédre, de az ügyvédjelöltre nem, 
 csak az ügyvédre, 
 a korábban ott dolgozó ügyvédre, de a jogi asszisztensre nem, 
 a korábban ott dolgozó ügyvédjelöltre és a jogi asszisztensre is. 
 
2.) Közigazgatási eljárásban az ügyfél: 
természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
- magyar állampolgárságú természetes személy, 
- bárki, aki közigazgatási eljárásban ügyet szeretne intézni. 
 
15. § (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. 
(2) 
 
(3) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek körét, akik az 
(1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősülnek. Az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata 
nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan 
tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 
 
(4) Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet 
is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 
 
(5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat 
a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 
 
(6) Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. 
 
(7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint 
cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel 
rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási 
képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az 
eljárásba, illetve ügygondnok kirendelését kéri. 
 
(8) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzés 
ellen önálló fellebbezésnek van helye. 
 
3.) Húzza alá a helyes választ: 
 
Kötelező jegyzőkönyv felvétele szemle tartásakor: igaz hamis 
 
Ha az eljáráskor hatósági tanút alkalmaznak, kötelező a jkv. elkészítése: igaz hamis 
 
Az ügyfél az eljárás során bármelyik iratba betekinthet: igaz hamis 
 
Kétség esetében megtartottnak kell tekinteni a határidőt: igaz hamis 
 
Kérelmet szükség esetén telefonon is elő lehet terjeszteni: igaz hamis 
 
4.) Soroljon fel az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok közül legalább 5 darabot: 
vételi jog, szolgalmi jog, végrehajtás, haszonélvezeti jog, jelzálog jog, elidegenítési tilalom, tartási jog, 
életjáradék jog, elővásárlási jog, visszavásárlási jog. 


