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KHENF elektronikus válaszüzenetek küldése, döntések közlése

Az ügyfelek az önálló jogorvoslattal meg nem támadható döntéseket minden esetben az
ügyfélkapu, illetve cégkapu tárhelyükre kézbesítve (elektronikus úton) kapják meg.
A http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes linken tájékozódhatnak azokról az ügykörökről,
amelyek ügyében hozott, önálló jogorvoslattal támadható döntések, valamint a szolgáltatási
tevékenységek folytatásával kapcsolatos bejelentésekre vonatkozó válaszüzenetek esetében mód
van azok elektronikus aláírással ellátott vagy szervezeti elektronikus aláírással hitelesített
elektronikus irat formájában történő közlésére, ha az ügyfél eltérően nem rendelkezik.
Ugyancsak a fenti linken találhatók meg azok az ügykörök, amelyekben a kérelmet jóváhagyó
döntés a vonatkozó jogszabálynak megfelelő formában és tartalommal, csak papír alapú
engedélyokmányként bocsátható ki, és amelyek közlése csak postai úton, vagy kérésre, személyes
átvétellel történik. Ezen ügykörökben a kérelmet elutasító döntések esetében van mód azok
elektronikus aláírással ellátott vagy szervezeti elektronikus aláírással hitelesített elektronikus irat
formában történő közlésére is, ha az ügyfél eltérően nem rendelkezik.
Az ügyfelek az önálló jogorvoslattal meg nem támadható döntéseket és értesítéseket az
ügyfélkapu, illetve cégkapu tárhelyükre kézbesítve (elektronikus úton) kapják meg.
A KHENF elektronikus válaszüzenetének a címzett tárhelyére érkezéséről az ügyfél a biztonságos
kézbesítési szolgáltatótól (a továbbiakban: NISZ Zrt.) ún. Átvételi értesítőt kap a tárhely
használatához rendelt e-mail címre az átvétel lehetőségéről.
Ha a címzett az ezt követő 5 munkanapon belül a tárhelyről letölti a dokumentumot, akkor a
kézbesítésről a KHENF kap egy hiteles ún. Letöltési igazolást a NISZ Zrt.-től.
Ha az ügyfél az Átvételi értesítő küldésétől számított 5 munkanapon belül nem tölti le a
dokumentumot, akkor a NISZ Zrt. az 5. munkanapot követő első munkanapon Át nem vett
dokumentum értesítőt küld az ügyfél részére.
Amennyiben az ügyfél az átvételi lehetőségről szóló másodszori értesítést követő 5 munkanapon
belül sem tölti le a KHENF válaszüzenetet, úgy a NISZ Zrt. a sikertelen kézbesítést a KHENF felé
hiteles Meghiúsulási igazolás küldésével igazolja.
A KHENF elektronikus válaszüzenete kézbesítettnek minősül, ha a NISZ Zrt.
a) a hiteles Letöltési igazolás küldésével a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolta
vissza a KHENF felé, a Letöltési igazolásban feltüntetett időpontban (az átvétel dátuma
napján), vagy
b) a határidőben való átvételre még rendelkezésre álló, a második értesítés kiküldésének
időpontját követő 5. munkanap elteltével a kézbesítés kétszeri sikertelenségét a hiteles
Meghiúsulási igazolás küldésével igazolta vissza a KHENF felé, a Meghiúsulási igazolás
kiállításának időpontját megelőző napon (a meghiúsulás dátuma napján).
Ha a KHENF egy 32965100 kezdetű, 27-jegyű érkeztető számot is tartalmazó válaszüzenetet küld,
akkor az adott eljárás során erre az azonosítószámra kell hivatkozni, melyet a kérelem
kiegészítésekor, módosításakor, visszavonásakor, vagy az eljárás szüneteltetésének kérésekor az
ÁNYK nyomtatvány előlapján kell feltüntetni.

