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ELŐSZÓ

Aközigazgatásihatóságieljárásrólaztszoktukmondani,hogyegyolyanjogterület,amelyetminden
közigazgatásbandolgozó szakembernek ismerniekell.Ez az elvárás fokozottabbanérvényesül az
olyanszakemberekesetében,akiknap,mintnaptalálkoznakazügyfelekkel.

MagyaryZoltánklasszikusnakszámítóművébenaztírja,hogy„Azállamfeladataisokáigcsak
abbólálltak,amitcsakközhatalommallehetettvégezni:rendészet,igazságszolgáltatás,honvédelem.
(…)Azállamarendfenntartásésveszélyelhárításérdekébenmindaztmegtehette,amiegyesekprivi-
légiumaibanemütközött.AXVII.századtólkezdveazonbanagazdaságiéstársadalmiéletfejlődése
következtében a politikai élet is átalakult (a centralizáció növekedése, nagyhatalmak kialakulása,
állandóhadseregtartása,hivatásosbürokráciakifejlődése,amerkantilizmuspolitikájánakkövetése,
aközoktatásfejlesztéseirántiérdeklődés,jobbágyságfelszabadításastb.)ésaközigazgatásnakolyan
feladatokatisvállalniakellett,amelyekheznemvoltelégahatalom,hanemhozzáértés,különböző
szakértelemiskellett.Érthető,haazállamhatalom,amelyévszázadokalattazimpériumgyakorlá-
sátnemcsakmegszokta,hanemkiisismerteésazzalazállamotfenntudtatartani,azújfeladatok
megoldásábanisugyaneztamódszertalkalmazta,ésazállampolgárokkalszembenvalójogállását
igyekezettváltozatlanulfenntartani.(…)Azállamfeladatköreazótatovábbfejlődött.Arendfenntartás
ésveszélyelhárításnegatívfeladatamelléaközületérdekébenvalópozitívteljesítményekjárultak:
aközlekedés,termelésfejlesztése,munkaviszonyokjavítása,munkanélküliségleküzdése,közegész-
ségügy,lakásügy,közművelődésstb.terén.(…)Aközigazgatásennekkövetkeztébenmegszűntajog-
szabályokegyszerűvégrehajtásalenni,ésnemszámíthatfelmentésrepusztánazonazalapon,hogy
jogszabálytnemsértett,hanemehelyettpozitíveredményekértfelelős,amelyeketazemberekcsaka
közigazgatásútjánérhetnekel.”1

Ebbőlkövetkezőenaközigazgatáskéntmegjelenő,azügyfelekkelkapcsolatbalépőkollégáknak
nem csak ismerniük, hanem alaposan tudniuk kell,mi is az a közigazgatási hatósági eljárás,mit
kelléslehettenniazegyesügyekben,elkelltudnidönteni,hogyhaazügyfélvalamilyenpénzbeli
támogatásértfordulahelyiönkormányzatügyintézőjéhez,akérelemalapjánazügyfélpontosanmit
szeretne,milyenhatóságjogosultaztésmilyeneljárásbanbiztosítaniszámára.Nemvéletlentehát,
hogyaközigazgatásihatóságieljárásszabályaitmeghatározójogszabálytaközigazgatásihatósági
eljárássalfoglalkozókBibliájánakisszoktákhívni.

A közigazgatási hatósági eljárás elmúlt hatvan éves szabályozásának életpályája nemrégiben
újabbfordulóponthozérkezett:újszabályozásimetodikamellettújjogszabálykerültelfogadásra.Itt
mostnemtisztünkennekajogszabálynakazértékelése,deazbizonyos,hogymindezmásgondol-
kodást,mástípusújogalkalmazástigényelaközigazgatásihatóságieljárássalfoglalkozókszámára.

Könyvünk segítséget kíván nyújtani az egyetemi hallgatóknak, közigazgatási hatósági ügyin-
tézésben résztvevőknek abban, hogy általános szintenmegismerjék a közigazgatási hatósági eljá-
rásegyeseljárásicselekményeit,avonatkozójogiszabályozóklegfontosabbrendelkezéseitésnem
utolsó sorbanaközérthető fogalomhasználatnakköszönhetőenalkalmas legyenarra, hogy szilárd
közigazgatásihatóságieljárásialapismereteketközvetítsen,amelyrebátranépítkezhetnekaprofesz-
szionálisszakmaspecifikuseljárásiszabályokatmegismerniésalkalmaznikívánószakemberek.

1 MagyaryZoltán:Magyarközigazgatás.AközigazgatásszerepeaXX.sz.államábanamagyarközigazgatásszerve-
zeteműködéseésjogirendje.KirályiMagyarEgyetemiNyomda.Budapest,1942.50.p.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

6

Könyvünka joggyakorlathiányábanamegmaradt jogintézményekkapcsánmármegszilárdult
joggyakorlatra és azúj ágazati szabályozásbólmerített példákútjánkíván segítségül szolgálni az
egyesszabályokmegértéséhez,különiskiemelve2azokatakérdéseket,definíciókat,amelyekrőlúgy
véltük,hogyaközigazgatásieljárásalapfogalmaiként,alaptételeikéntisértelmezhetőek.

Ugyanakkorcélunknemakorábbiésahatályosszabályozásösszevetése,valamintaváltozások
jogdogmatikai,illetveegyébtermészetűmagyarázata,hanemegy,ahatályosközigazgatásihatósági
eljárásiszabályozástmagyarázó,közérthetőkiadványelkészítésevolt.

a Szerkesztők

2 Ezeketarészeketszegéllyelláttukel.



I. FEJEZET 
BOROS ANITA – A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ÉS 
ELJÁRÁSJOG FOGALMA ÉS RENDSZERE

1. A közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalma

Aközigazgatási eljárás nevéből is adódóan a közigazgatási jog egyik részterülete,mégpedig egy
olyanáltalánosterülete,amelyazthatározzameg,hogya közigazgatásnak miként kell eljárnia, 
mikor mit és hogyan kell vagy lehet tennie. 

AhogyanMagyary Zoltánmár említett gondolataiban ismegjelenik, a közigazgatási szervek
egyiklegfontosabb,denemkizárólagosfeladataajogszabályokvégrehajtása.Avégrehajtásmellett
aközigazgatásnakazonban szolgáltatnia iskell,hiszenáltalánoselvárás,hogyazügyekgyorsan,
egyszerűenmegoldásrakerüljenek,azügyfélkérdéseitsoronkívül,szakszerűenválaszoljamega
hatóság – lehetőleg e-mailben, időpontot lehessen foglalni a kormányablaknál, annak biztosítása,
hogyegytelepülésélhető,rendezettlegyen,atűzgyorsanellegyenoltva,egyépítkezéstvagyegy
beruházásthamarbelehessenfejeznivagyéppenegyigazolásakollégiumielhelyezéshezkönnyedén
beszerezhetőlegyen.

Aközigazgatástehátnagyonsokmindentteszaközérdekében.Annakmódját,hogy ezt miként 
teszi, különböző szintű és jellegű jogszabályok és egyéb szabályozók határozzák meg.

Ahogyanapéldákbólisláttuk,aközigazgatástevékenységeisnagyonsokrétű,éppenezértaz
összestevékenységellátásánakeljárásiszabályaitnemlehetegyetlenjogszabálybabelezsúfolni,már
csakazértsem,merttöbbszázágazatlétezikjelenlegahazaijogrendszerben,gondoljunkcsakpél-
dáulaközlekedésiigazgatástólafogyasztóvédelmenátagyermekvédelemvagyaközterülethasz-
nálatterületeire.Sőtezekenazágazatokonbelülistöbb,fogalmazhatunkúgy,hogysajátos,ágazati
„eljárás”található,példáulegyközlekedésiágazatbanavasúti,vízi,légi,közútiközlekedéseljárásai.

Azbizonyos,hogyaközigazgatástevékenységeinekdöntőrészevalamilyenjogalkalmazásite-
vékenység.Nohanemcélunkaközigazgatásijogmindenkérdésévelkülönfoglalkozni,aztazonban
szükségeskiemelnünk,hogyaközigazgatásijogalkalmazásitevékenységekközültöbbnyirekétte-
vékenységtípust szoktunkkiemelni: egyfelől az olyan tevékenységeket, amelyekvalamilyenköz-
feladat megvalósítását szolgálják,másfelőlpedigazúgynevezett jogvédelmi célú jogalkalmazó 
tevékenység kategóriájába tartozókat.3

Márittérdemesutalnunkarrais,hogyajogalkalmazóitevékenységnemcsakaközigazgatási
szervek,hanempéldáulazigazságszolgáltatáshatalmiágáhoztartozószervekesetébenismegjelenik.
Erreazértszeretnénkfelhívniafigyelmet,mertlátnifogjukakésőbbiekben,hogyaközigazgatásiha-
tározatokbíróságifelülvizsgálatasoránabíróságokrendelkeznekhatáskörrel.Arrólisszólunkmajd,
hogyazaközigazgatásiper,amelyetabíróságokaközigazgatásihatóságihatározatokfelülvizsgálata
tárgyábanfolytatnakle,teljesegészébenmegváltozikazújszabályozásrendszerében.

3 Ld.részletesebben:Közigazgatásialapvizsgac.könyv.(Harmadikhatályosítottkiadás).2016.In.:http://vtki.uni-nke.
hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga(utolsóletöltés:2017.12.31.)89-93.p.

http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga
http://vtki.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga
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A közigazgatási jogalkalmazás egyik sajátos válfaja az úgynevezett közigazgatási hatósági 
jogalkalmazói tevékenység, melyet az arra feljogosított közigazgatási hatóságok látnak el, a 
jogszabály által meghatározott eljárási szabályok alapján. 

Ebből következően nemminden közigazgatási szerv közigazgatási hatóság is egyben: a köz-
igazgatásihatóságitevékenységugyanisaközigazgatásijogalkalmazásnálszűkebbfogalom,mivel
– ahogyan említettük – azt kizárólag hatósági jogkörben eljáró szervek gyakorolhatnak.Másként
fogalmazva,léteznekolyanközigazgatásiszervek,amelyekjogalkalmazókugyan,demégsemmi-
nősülnekhatóságnak.

Ebbőlkövetkezőenszámos olyan eljárástípus ismeretes, amelyek nem minősülnek hatósági el-
járásnak,nohaközigazgatásiszervekvagyvalamilyenközfeladatotellátószervezetlátjaelőket.Ebből
következőenkülönbségtehetőközigazgatásieljárás(jog)ésközigazgatásihatóságieljárás(jog)között.

Tekintsükátrövidenezeketazeljárástípusokatésvizsgáljunkmegnéhányközérthetőpéldátaz
egyeseljárástípusokmegértéséhez:

a) A közigazgatási hatósági eljárások: ezekolyaneljárásoklesznek,amelyeksoránaközigaz-
gatási hatósági ügyekben közigazgatási hatóságok járnak el és a közigazgatási szervezeten kívü-
li jogalanyok–ők lesznekazeljárásügyfelei–számáraállapítmeg jogokatéskötelezettségeket.
Mindezaztjelenti,hogyazeljáróközigazgatásihatóságésazügyfelekközöttegyhatóságieljárási
jogviszonyjönlétre(példáulamikorazügyfélépítésiengedélytkéregylakóházépítésére),amely
alapjánahatósághozegydöntéstésközigazgatásianyagijogijogviszonytkeletkeztet(maradvaa
példánknál,megadjaazügyfélnekazépítésiengedélyt,azazjogotkeletkeztetszámáraazépítésre),
vagyamármeglévőanyagi jogihelyzetben idézelőváltozást (példáulahatóságelrendelianem
jogszabályszerű felépítmény lebontását).Olyan eset is előfordul, hogy a hatóság két ellenérdekű
ügyféljogvitájátkénytelenfeloldani,vagyéppenvalamilyenjogellenesmagatartásmiattvalamilyen
hátrányosjogkövetkezményt,azazszankcióthasználniazügyféllelszemben.4Ezeketajogviszonyo-
katrendeziáltalánosszintenazáltalánosközigazgatásirendtartásrólszóló2016.éviCL.törvény(a
továbbiakban:Ákr.).

b) Emellettvannakolyanközigazgatásieljárásokis,amelyekbárjellegükettekintveillenének
isaza)pontbanfelsorolteljárásokvalamelytípusába,azonbanajogalkotóúgydöntött,hogyazokat
kiemeliazÁkr.hatályaalól.AzÁkr.ugyanismagaakkéntrendelkezik,hogyaszabálysértésieljá-
rásra,aválasztásieljárásra,5anépszavazáskezdeményezéséreésanépszavazásieljárásra,azadó-,
valamintvámigazgatásieljárásra,amenekültügyiésidegenrendészeti,valamint–azállampolgár-
ságibizonyítványkiadásánakkivételével–azállampolgárságieljárásra,aversenyfelügyeletieljá-
rásra,valamintaMagyarNemzetiBanknakaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.
törvény4.§(2)és(5)-(9)bekezdéseiben,valamintabizalmivagyonkezelőkrőlésatevékenységük
szabályairólszóló2014.éviXV.törvénybenmeghatározottfeladatköreivelösszefüggőhatóságiel-
járásokranemterjedkiahatálya.Ezeketfogjukakésőbbiekbenaz Ákr. hatálya alól kivett eljárá-
soknak nevezni.

c) Ismerünkolyanközigazgatásieljárásokatis,amelyekmárnemilleszthetőkaza)pontbanjel-
zetteljárásokközé,nohaazokatisközigazgatási szervek folytatják le és valamilyen rajtuk kívüli 

4 PatyiAndrás:Közigazgatásihatóságieljárásjog.DialógCampusKiadó,Budapest-Pécs,2009.27.p.
5 Ld.ehhez:CservákCsaba:Aválasztásiszervekszabályozása,különöstekintettelaNemzetiVálasztásiBizottságra.

In.:CsernyÁkos(szerk.):Választásidilemmák:Tanulmányokazújválasztásieljárásitörvénynóvumaiéselsőmeg-
mérettetésetárgyában.NemzetiKözszolgálatiEgyetem,Budapest,2015.10-27.p.
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jogalany számára állapítanak meg valamilyen jogot vagy kötelezettséget, azonban ezek a köz-
igazgatási szervek vagy nem minősülnek hatóságoknak, vagy az adott döntést nem hatósági 
jogkörben hozzák meg.Ilyenpéldáula2014-2020programozásiidőszakbanazegyeseurópaiuniós
alapokbólszármazótámogatásokfelhasználásánakrendjérőlszóló272/2014.(XI.5.)Kormányrende-
letbenmegfogalmazottszabályozásis,melynekmáranevébőliskiderül,hogyeljárásjogiszabályo-
kattakar.Ezakormányrendeletpéldáulakkéntrendelkezik,hogyazeurópaiuniósforrásokfelhasz-
nálásáértfelelősminiszteráltalvezetettminisztériumjogorvoslatifeladataikörébenelbíráljatöbbek
közöttazirányítóhatóságvalamilyentámogatástmegállapítódöntéseellenbenyújtottkifogásokat,
valamintaszabálytalanságieljárásbanazirányítóhatóság,akifizetőügynökségésazalapokalapját
végrehajtószervezetáltalhozottdöntésekellenbenyújtottjogorvoslatikérelmeket.6

d) Vannakolyanesetekis,amikoraközigazgatásonkívülijogalanyrahatóeljárás eljárási sza-
bályait már nem is jogszabály határozza meg:ilyenpéldáulazazeset,amikorazállamháztartásról
szólótörvényszerintegyediminiszteridöntésalapjánkerülmegállapításraegysportcélútámogatás
ésatámogatáshozbenyújtandókérelmetésmellékleteitegytájékoztatónak,vagyfelhívásnakneve-
zettdokumentumfoglaljaössze.

Ezeket nevezzük összefoglaló néven a közigazgatás külső eljárásainak.

Aközigazgatásieljárásokfeltérképezéseazonbanittnemértvéget:
a) Számtalaneljárásiszabálythatároznakmega különböző szervezetek belső szabályozói:ezek-

nekszámosformájaismeretes,detalánlegtipikusabbaszervezetiésműködésiszabályzat,amelyben
aszervezetbelsőműködésérevonatkozóeljárásiszabályokismegjelennek(példáulavezetőakadá-
lyoztatásaeseténkiminősülaláírásrajogosultnak),deidesorolhatjukaháttérintézményekkelösz-
szefüggőeljárásokatis(példáulköltségvetésiszerveklétrehozása,megszüntetése,minisztériumokba
olvadása stb.).

b) Amaiközigazgatásunkbanszámos testület, bizottságműködik:ezeknekatestületeknekaz
eljárásátatestületjellegétőlfüggőenkülönbözőjogiszabályozókhatározzákmeg.Anemzetiszabvá-
nyosítássalösszefüggőközfeladatokatköztestületkéntellátóMagyarSzabványügyiTestületeljárásá-
nakszabályaitpéldáulanemzetiszabványosításrólaz1995.éviXXVIII.törvényhatározzameg.Az
OrszágosDoktoriTanácspéldáulazországDoktoriTanácsainakelnökébőlállótestület,amelynekaz
eljárásiszabályaiazoktatásértfelelősminiszteráltaljóváhagyottügyrendbentalálhatók.

c) Sajátoseljárásiszabályokérvényesülneka normaalkotási eljárások során is.

d) Hasonlóképpenszabályozotteljárásmenténjárnakela különböző közfeladatot ellátó szer-
vezetek is, ígypéldáulazállamitulajdonbanállógazdaságitársaságok,alapítványokaközfeladat
ellátássalösszefüggésben(példáulmettőlmeddiglehettartózkodniegyvasútállomáson).

e) A legtöbb közigazgatási szervnek van valamilyen dologahasználatában,bizonyosszerve-
zeteknekatulajdonában,amelyekfölött rendelkezhetnek(példáulegyegyetemengedélyezi-eegy
egyesületnek,hogyszékhelyétazegyetemrejelentsebeabíróságinyilvántartásbavételieljáráshoz).

6 AhivatkozottKormányrendelet12.§(1)bekezdése.
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f) Végülidekellsorolnunkamáremlítettközigazgatásipereketis,melynekszabályaitszintén
egyújjogszabályaközigazgatásiperrendtartásrólszóló2017.éviI.törvény(atovábbiakban:Kp.)
határozza meg.7

Ezeket nevezzük összefoglaló néven a közigazgatás belső eljárásainak.

Azeljárásmindigeljárásicselekményeksorozata,vagymásképpfogalmazvaegymásraépülőel-
járásicselekményekláncolata.Ebbenaláncolatbankülönbözőszereplőkvesznekrészt.Akésőbbiek-
benlátnifogjuk,hogyazeljárásnaklesznekúgynevezettfőszemélyei,akiknélkülnincsiseljárás(ők
lesznekahatóság,illetveazügyfél)valamintlesznekegyébrésztvevőkis(példáulatanú,ahatósági
tanú,aszakértő,atolmács,aszemletárgybirtokosaésazügyfélképviselője,akiketegyüttazÁkr.
iscsakazeljárásegyébrésztvevőjénekhív).Ezekközöttazeljárásirésztvevőkközöttúgynevezett
eljárásijogviszonyjönlétre.

Az eljárási jogviszony az Ákr. hatálya alá tartozó ügyben, az ott meghatározott személyek 
között létrejövő, jogilag szabályozott eljárási természetű kapcsolat.

Nagyonfontoshangsúlyoznunk,hogyitteljárásitermészetűjogviszonyrólvanszó.Eztazértkell
kiemelnünk,mertajogviszonyoknakismeretesegymásiktípusaisazanyagijogijogviszony.Afen-
tiekbenmárutaltunkarra,hogyazeljárás(ijogviszony)utánkeletkezikazanyagijog(ijogviszony),
vagyisazeljárásjogijogviszonymindigmegelőziazanyagijogijogviszonylétrejöttét.

Ajogviszonytartalmaazeljárásicselekmény,vagytevékenység,mígaközigazgatásihatósági
jogviszonytárgyaahatóságiügy:aközigazgatásihatóságokközigazgatásiügyekbenésazonbelülis
közigazgatásihatóságiügyekbenjárnakel.

AzÁkr.konkrétanmeghatározza:atörvényalkalmazásábanügyaz,amelynekintézésesorána
hatóságdöntésévelazügyféljogátvagykötelezettségétmegállapítja,jogvitájáteldönti,jogsértését
megállapítja,tényt,állapotot,adatotigazolvagynyilvántartástvezet,illetveazezeketérintődöntését
érvényesíti.

Miutánaközigazgatásijogbanisbeszélhetünkanyagijogiéseljárásijogiszabályokról:azeljárá-
si,vagymásnévenalaki jogiszabályokazadottjogterületrevonatkozóáltalánosszabályok,vagyis
azanyagijoginormákvégrehajtásárahivatottak.

Aközigazgatásijogazanyagiésazalakijoginormákelkülönítésetekintetébenspeciálisnakte-
kinthető,hiszenalegtöbbterületenezakétszabályrendszerkonzekvensenelkülönülegymástól,oly-
annyira,hogyáltalábankülön-különtörvénybenjelennekmegazalakiésazanyagijogiszabályok.

Ahogyanemlítettükazanyagi jogi szabályokaz adott jogviszonyravonatkozóáltalános sza-
bályok.IlyenpéldáulapolgárijogterületénaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.törvény
(atovábbiakban:Ptk.),8vagyabüntetőjogterületénaBüntetőTörvénykönyvrőlszóló2012.éviC.
törvény(atovábbiakban:Btk.).

7 AcsoportosításhozLd.PatyiAndrásidézettművét(3.Lj.).
8 Ldrészletesen:MéhesTamás:Polgárijogialapismeretek,DialógCampusKiadó,Budapest,2017.5-7.p.
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A közigazgatási jogban azonban nem beszélhetünk egy általános közigazgatási jogi kódexről,
vagytörvénykönyvről,hiszenaközigazgatásolyanszéleskörű,hogyannakvalamennyiszabályát
mégáltalánosszintensemlehetneegyjogszabálybanmegfogalmazni.Eztfelismerveajogalkotóegy
sajátosmegoldásthasznál: elfogadottegyolyan törvényt, amelya közigazgatási eljárás minden 
fontos szabályát tartalmazza és számos ponton meghagyta az ágazati törvényeknek a mozgás-
teret, hogy az adott ágazatra vonatkozó speciális eljárási jogszabályokat megalkossa.9

Nézzünkerreegypéldát:azÁkr.35.§(2)bekezdéseszerint,hatörvényvagykormányrendelet
máskéntnemrendelkezik,akérelmetahatósághoz írásbanvagyszemélyesen lehetelőterjeszteni.
Ahogyanlátjuk,amondatúgykezdődik,hogyhatörvényvagykormányrendeletmáskéntnemren-
delkezik (…).VagyisazÁkr.35.§ (2)bekezdésemegadjaa lehetőségetazágazati jogalkotónak,
hogyazadottágazatravonatkozósajátosságokatfigyelembevéveeltérjenazÁkr.általánosalakijogi
szabályaitól.Eztkövethetjüknyomonazalábbiágazatitörvényekben:

Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviIV.törvény41/A.§
(8)bekezdéseszerintazálláskeresőkéntvalónyilvántartással,azálláskeresőkellátásával,valaminta
természetesszemélyneknyújtottfoglalkoztatástelősegítőtámogatássalkapcsolatoseljárássoránaz
ügyfélnekszemélyesenkelleljárnia.

Aközútiközlekedésinyilvántartásrólszóló1999.éviLXXXIV.törvény6.§(1)bekezdésesze-
rintazügyfélnekszemélyesenkelleljárnia–azelektronikusaniselintézhetőügyekkivételével–a
vezetőiengedélykiállítása,cseréje,pótlása,valamintakülföldivezetőiengedélyhonosításairánti
kérelembenyújtásaesetén.

Mégmindigadósokmaradtunkazonbanannakakérdésnekamegválaszolásával,hogyhaazÁkr.
általánoseljárási törvényésazágazati jogszabályokazÁkr. szabályaitóleltérő,azadottágazatra
vonatkozósajátoseljárásiszabályokathatározhatnakmeg,akkormégisholvannakazanyagi jogi
szabályokleírva?

Akérdésünkreaválasztazágazatijogszabályokadjákmeg,hiszenazoknemcsakazadottága-
zatravonatkozósajátoseljárásinormákathatározzákmeg,hanemazadottágazatáltalánosszabályait
is.Azeredetipéldáknálmaradvaanyagijogiszabályokazalábbiak:

Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviIV.törvény24.
§-aszerintazálláskeresőrészére–azetörvénybenmeghatározottfeltételekszerint–álláskeresési
ellátáskéntálláskeresésijáradék,nyugdíjelőttiálláskeresésisegély,valamintköltségtérítésjár.

Aközútiközlekedésinyilvántartásrólszóló1999.éviLXXXIV.törvény2.§6.pontjaalapján
járműokmányajárműtulajdonjogát,forgalombantarthatóságátigazolóokmányok.

A közigazgatási eljárás a jogi hatás kiváltására alkalmas döntések, az aktusok előkészíté-
sének, meghozatalának és érvényesítésének alaki rendje, vagyis az aktusok megalkotásának 
szabályozott folyamata az egyes közigazgatási szervek eljárásának rendje.10 

9 Azáltalánosésspeciálisszabályokegymáshozvalóviszonyatekintetébenkülönbözőmodellekalakultakki.Ezekről
Ld.PatyiAndrás: Im.Azeljárásjogi szabályozáséskodifikációeurópaiáttekintése (összehasonlítóközigazgatási
eljárásjog).In.:KözigazgatásijogII.DialógCampusKiadó,Budapest-Pécs,2006.Elérhető:https://jak.ppke.hu/up-
loads/articles/12478/file/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_eur%C3%B3pai_integr%C3%A1ci%C3%B3ja.pdf (utolsó
letöltés:2017.12.01.)PaulovicsAnita:Azáltalánoséskülönöseljárásiszabályokaközigazgatásban.BíborKiadó,
Miskolc,2003.214p.

10 PatyiAndrás:Im.Közigazgatásihatóságieljárásjog.17.p.

https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12478/file/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_eur%C3%B3pai_integr%C3%A1ci%C3%B3ja.pdf
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12478/file/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_eur%C3%B3pai_integr%C3%A1ci%C3%B3ja.pdf
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2. A közigazgatási eljárásjog kialakulása11

Ahazaiközigazgatásieljárásjogfejlődésénekelsőkodifikációsmérföldköveicsakabüntetőésapol-
gárieljárásjogikodifikációkutánjelentekmegahazaijogtörténetben.Természetesenaközigazgatási
eljárásjoga fejlődési tendenciáit tekintve is eltérőségetmutat amásikkét említett jogterülettől: a
közigazgatásieljárásjogjogszabályiszintentörténődefiniálásánaklehetőségeitnagymértékbenmeg-
határoztamagánakaközigazgatásnaka fejlődésipályája.Természetesenmárazállamalapításóta
megfigyelhetőkolyanrendelkezések,amelyekvalamilyeneljárásiszabálytfogalmaztakmeg(például
azadókbeszedésénekeljárása,vagyéppabizonyításszabályai),sőtaHabsburg-korszakbanazeljá-
rásicselekményekrevonatkozóegységesítésitörekvésekisjellemzőekvoltak,azonbanazegységes
közigazgatásieljárásitörvénymegalkotásamégsokáigváratottmagára.1869-ben elválasztásra ke-
rültegymástólazigazságszolgáltatásésaközigazgatás,amelynekeredményekéntabüntetőjogiigaz-
ságszolgáltatásabíróságokfeladatávávált,mígaz1879-benelfogadottkihágásokrólszólótörvény
szerinti a közigazgatási szervek jártak el.

1883-banfelállításrakerültapénzügyiközigazgatási bíróság,amelyátvetteakorábbanapénz-
ügyminiszterhezelőterjesztett fellebbezésekelbírálását,majdpedig1896-banaz1896.éviXXVI.
törvénnyellétrehozásrakerültaKözigazgatásiBíróság,amelysajátosanelkülönültmindabírósági
mindaközigazgatásiszervezettől.Abíróságegyfokú,arendesbírósággalmegegyezőjogállásúszerv
volt,amelyjogvitáseljárásbandöntött.

Az 1901. évi XX. törvénycikkmegszüntette az állami és a törvényhatósági (önkormányzati)
határozatokjogorvoslatirendjénekkülönbözőségét,meghatároztaakézbesítésszabályaitésajogor-
voslatokat.

1907-benfelállításrakerültaHatásköriBíróság,amelynekazvoltafeladata,hogyarendesbíró-
ságokésaközigazgatásbíróság,illetőlegaközigazgatásiszervekésaközigazgatásibíróságközötti
hatásköri vitákat eldöntse.

Az 1929. évi XXX. törvényaközigazgatásrendezésérőlszólt.Ahogyana törvénynevéből is
kiderül,azaközigazgatásieljárásbizonyoskérdéseinekegyszerűsítésérevolthivatott, így többek
közöttegyszerűsítettea jogorvoslatirendet.Enneka törvényneka legfontosabbjelentőségeabban
ragadhatómeg,hogyelőszörmondtakiazt,hogymindenkinekjogavanjogorvoslattalélni,amennyi-
benazadottdöntésjogátvagyjogosérdekétérintette.Emellettaztiskimondta,hogyjogorvoslatnak
vanhelyemindenközigazgatásihatározatellen.12

1925-ben elfogadásra került az osztrák közigazgatási eljárási törvény, melynek hatása a ki-
egyezést megelőző közös eljárási metódusok okán is fokozottan jelentkezett. Az 1920-as évek-
ben hazánkban is egyre erőteljesebben jelentkezett az egységes közigazgatási eljárási törvény 
megalkotásának gondolata. A közigazgatásracionalizálásánakkormányprogramjanevesítetteisaz
eljárásegyszerűsítésénekigényét,melynekkeretébentöbbközigazgatásieljárásjogitervezetisszü-
letett:1937-ben Valló József Közigazgatási eljárás, majd 1942-ben Törvénytervezetazáltalános
közigazgatási rendtartásról címmel dolgozott ki javaslatot(ezazÁkr.megnevezésénekiseredője).
Valló mellett Szitás Jenő iskészített1939-benegyhasonló javaslatot,ámvégülegyiksemkerült
elfogadásra. 

11 Ld.ehhez:LőrinczLajos(szerk.):Eljárási jogaközigazgatásban.UNIÓKiadó,Budapest,2001.24-43.p.;Patyi
András:Azeljárásésazeljárásjogfogalma,ahatóságieljárásszabályozásánaktörténete.In.:PatyiAndrás:Im.Köz-
igazgatásihatóságieljárásjog.17-48.p;KilényiGéza:Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.KJKKiadó,
Budapest,2005,11-29.p.;BorosAnita:Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve.MenedzserPraxisKiadó,Bu-
dapest,2013,22-25.p.;BalázsIstván(szerk.):Közigazgatásieljárások.DUPress,[Debrecen],2017.45-48.p.

12 Ld.Ahivatkozotttörvény46.§(1)és47.§(1)-(2)bekezdését.
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AII.világháborútkövetően1949-benmegszüntetésrekerültaKözigazgatásiBíróságésaHatás-
köriBíróságésmegkezdődöttatanácsigazgatásirendszerhierarchikusműködése.Azállamigazga-
tásieljárásjogfejlődéseegyidőremegfeneklett,majd1954-benismétnapirendrekerültegyáltalá-
nosközigazgatásieljárásitörvénykidolgozásánakgondolataés1956-raeliskészültazelsőmagyar
közigazgatásieljárásitörvényünk.Az1957.október1-jénhatálybalépett1957. évi IV. törvény az 
államigazgatásieljárásáltalánosszabályaicímetviselte.AtovábbiakbaneztatörvénytEt. rövidítés-
seljelöljük.AzEt.jelentőségeabbanragadhatómeg,hogyateljeseljárásfolyamatátszabályoztaés 
lényegesgaranciálisszabályokatfogalmazottmegazállampolgárokszámára.Aszabályozásmód-
szertanáttekintveazEt. lehetőségetbiztosítottazágazati jogszabályoknakegyeseljárásikérdések
további részletezésére. 

AzEt.-tsokszormódosítottaajogalkotó,dealegjelentősebbaz1972-esésaz1981-esmódosítás
volt:1972-benazállamigazgatásihatározatokbíróságifelülvizsgálatáravonatkozószabályokapol-
gáriperrendtartásrólszóló1952.éviIII.törvény(atovábbiakban:régiPp.)XX.fejezetébekerültek
át,míg1981-benazakkorraigenjelentősenfelduzzadtmértékűágazatieljárásiszabályokfelülvizs-
gálatárakerültsor,különfejezetkéntkerültekmegfogalmazásrapéldáulahatóságibizonyítványok,
igazolványokkiadásaésahatóságiellenőrzésszabályai.Ezutóbbiaz1981. évi I. törvényben öltött 
testet, amelyet a továbbiakban Áe. rövidítéssel jelölünk.

Arendszerváltásután1991-bensorkerültazAlkotmánymódosítására,amelynekeredménye-
kéntáltalánossáváltaközigazgatásihatározatokbíróifelülvizsgálataésarégiPp.XX.fejezetében
megfogalmazottakszerintieljárásvalósultmegabíróságiszakaszban.Abíráskodás1999-igkétfokú
volt,azazavárosibíróságokjártakelelsőfokon,majdmásodfokonafellebbezéseknyománamegyei
bíróságok jártak el.ALegfelsőbbBíróságpedigfelülvizsgálatieljárásbanjártel,illetveelviítélkező
gyakorlatávalalakítottkieljárásjogimegoldásokat.

A kilencvenes évek során egyre több ágazat érte el, hogy sajátos, „magáraszabott”szabályok-
kaleltérhessenazÁe.általánosszabályaitól,így1999-benmegkezdődöttazÁe.ésaközigazgatási
eljárásjog akkori szabályrendszerének az átfogó felülvizsgálata.A rendszerváltást követően jelen-
tősenmegváltozottamagyarközigazgatás:ajogállamiságelvébőladódóanmegváltoztakatulajdoni
viszonyok,sazállamszerepérőlvallottfelfogás,átalakultaközigazgatásintézményrendszere,nem
utolsósorbankiterjedtekanemzetköziszerződéseskapcsolataink,csatlakoztunkazEurópaiUnióhoz,
melysoktekintetbenváltozástkövetelt.13

1999-benaz1052/1999.(V.21.)Kormányhatározatakkéntrendelkezett,hogy„felülkellvizs-
gálni az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt.Az előkészítő
munkálatokrakodifikációsbizottságotkellalakítani.Javaslatotkelltenniamodernközigazgatásnak
megfelelőegységesközigazgatásieljárásitörvényre.”Ennekeredményekéntlétrejöttakodifikációs
bizottság,mely2001.december31-rekidolgoztaazeljárásitörvényszabályozásikoncepcióját,majd
2002júniusáraazújeljárásitörvénynormaszövegét.

Akodifikációsbizottságáltalkitűzöttcélokazalábbiakszerintfoglalhatókössze.Akodifikációs
bizottság:

• szemelőtt tartottaazÁe.jólbeváltrendelkezéseinekátültetésétaKet.-beésnemabármi
áron való megváltoztatás mellett foglalt állást;

• törekedett az általános szabályozás elsődlegességének hangsúlyozására a különös eljárási
szabályokkalszemben;

• hangsúlyoztaakorszerűtechnikaieszközökhasználatánakszükségességétahatóságieljárásban;
• kiemelteazügyfélijogokgyakorlásáhozésérvényesüléséhezszükségesgaranciákkiépítését,

illetve az eljárás hatékonyabbá tételét és az eljárás lefolytatását akadályozómagatartások

13 BorosAnita:Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.éviCXL. törvény
2011.január1-jétőlmódosuló(legfontosabb)rendelkezései.In.:ÚMK,2010/12:4.p.
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szankcionálását;
• hangsúlyoztaaszolgáltatóközigazgatásirányábatörténőelmozdulásjelentőségét.14 
Végül azOrszággyűlésáltalelfogadotttörvénymáregyáltalánnemtükrözteakodifikációsbizott-

ság eredeti koncepcióját és elfogadásra került a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nosszabályairólszóló2004.éviCXL.törvény,aKet.

AKet.többszörátfogómódosításonesettát.Ezekközülazalábbiakatérdemeskiemelnünk:
A2008.éviCXI.törvényt,amelyetcsakKet-Novellakéntemlegetaszakirodalom.Ezatörvény

próbáltamegfelszámolniajogalkalmazásbanhasználhatatlan,egymásnakellentmondószabályokat.
Eztkövetteabelsőpiaciszolgáltatásokrólszóló2006/123/EKirányelvátültetésévelösszefüggőtör-
vénymódosításokrólszóló2009.éviLVI.törvény,amelyszinténátfogómódosítottaaKet.-et.

AKet-NovellaelfogadásávalmégnemzárultleaKet.módosításánakvégetnemérőfolyamata,15 
így2010másodikfelébenelkezdődöttaKet.„pontosítása”,amelyafővárosiésmegyeikormányhi-
vatalokról,valamintafővárosiésmegyeikormányhivatalokkialakításávalésaterületiintegrációval
összefüggőtörvénymódosításokrólszóló2010.éviCXXVI.törvényben(atovábbiakban:Khtv.),16 
majd a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. éviCXL.
törvényésegyeskapcsolódótörvények,valamintaminiszterihatóságihatáskörökfelülvizsgálatával
összefüggő egyes törvényekmódosításáról szóló2011.éviCLXXIV. törvényben (a továbbiakban:
Módtv.) öltött testet.

Ajárásokkialakításáról,valamintegyesezzelösszefüggőtörvényekmódosításárólszóló2012. 
évi XCIII. törvény 2013.január1-jeihatállyalmódosítottaaKet.egyesrendelkezéseit.A módosítás 
megteremtette az összhangot az új önkormányzati törvény és a Ket. között és ennek kereté-
ben pontosította a közigazgatási hatóságok fogalmát, meghatározta az államigazgatási hatósági 
ügyek tekintetében az első- és másodfokon eljáró szervek körét.17

A fővárosi ésmegyeikormányhivatalokműködésévelösszefüggő törvények,valamint aköz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. éviCXL. törvény és
egyeskapcsolódótörvényekmódosításárólszóló2012. évi CCX. törvény,amelyegyrésztavállal-
kozóiadminisztratívköltségekcsökkentéséreirányuló,EgyszerűÁllamcíműközéptávúkormány-
zatiprogramegyesfeladatainakmódosításárólszóló1416/2012.(X.1.)Kormányhatározatalapján
szükségesséváltmódosításokattartalmazta,illetveanemzetköziirányvonalakhoz–különösenpedig
aGyermekjogairólszóló,NewYorkban,1989.november20-ánkeltEgyezményhez−igazodóana
törvényaközigazgatásihatóságieljárásokvonatkozásábanazokgyermekbarátjellegéterősíti,éstöbb
rendelkezéstisbevezetagyermekekvédelmeérdekében.

Akormányablakokkialakításával,valamintafővárosiésmegyeikormányhivatalokműködésével
összefüggőegyes törvényekmódosításárólszóló2013. évi CCXVIII. törvényaKormánynakazt
döntésétintézményesíti,amelynekcélkitűzéseiközöttkiemeltcélkéntjelentmegakormányablakok
létrehozása,ésaz,hogyminéltöbbügyetminélmagasabbügykör-szinten,minélkevesebbeljárási
teherrelintézhessenekazügyfelek,ezáltalmegalapozvaaközigazgatásbavetettbizalmatésígyaz
ügyfélbarátközigazgatásalapelvénekszéleskörű,élethelyzetekhezigazítotthasználatát.Arendszer
működésénekrészletesszabályai,valamintazinformatikaifejlesztésigényeitovábbikérdésekszabá-
lyozásátéspontosításáttettékszükségessé,amelyeketazemlítetttörvénytartalmaz.

14 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.21-27.p.
15 BorosAnita:BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.Budapest,MagyarKözlönyLap-ésKvk.2012.16.p.
16 BorosAnita:Azállamigazgatásieljárásjogmegújításáról.In.:RatioLegis–RatioIuris.ÜnnepitanulmányokTamás

Andrástiszteletére70.születésnapjaalkalmából.Budapest,SzentIstvánTársulat.2011.351.p.
17 BorosAnita:IsmétmódosulaKet.In.:Közigazgatásagyakorlatban.2012/1:1.p.

http://www.mkogy.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=4855
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Aterületiállamigazgatásiszervezetrendszerátalakításávalösszefüggőegyestörvényekmódosí-
tásáról szóló 2015. évi VIII. törvényhez18fűzöttminiszteriindokolásszerintatörvénylegfontosabb
rendeltetéseazÁllamreformprogramkeretébenaközigazgatáshatékonyságánaknövelése,azed-
digieknélösszefogottabban,ellenőrzöttebbenésköltségtakarékosanműködőterületiállamigazgatás
megteremtése, ezáltal aKormány területi feladatellátása, hatékonyságának és eredményességének
megvalósítása.Afővárosiésmegyeikormányhivatalok,valaminta járási (fővárosikerületi)hiva-
talokszakigazgatásiszerveimegszűnésévelakormányhivatalokonbelüliszakhatóságieljárások is
megszüntetésre kerültek. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló2015. évi 
CCXXII. törvény (atovábbiakban:Eüsztv.)céljaazelektronikusútontörténőügyintézéskiterjeszté-
se,azehhezszükségesjogifeltételekésatechnikaifejlesztésekjogalapjánakmegteremtése,valamint
azügyfelekszéleskörénekügyintézésiszolgáltatásokatnyújtóállamiésnemállamiszervezetekegy-
ségeselvekmenténtörténőelektronikusügyintézésreszorítása.Atörvényalapvetőenkét,egymástól
logikailag elkülönülő, ám témájában az elektronikus folyamatok szabályozásamiattmégis közös
alaponállórészbőláll:azügyekintézésénekésazügyféli/fogyasztóikapcsolattartásnakelektronikus
útraterelése,illetveazelektronikusügyintézéshezszükségesrészfolyamatokszabályozásánakegy-
ségesítése.

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi 
CLXXXVI. törvénycéljaaközigazgatásihatóságokáltallefolytatotteljárásokravonatkozóáltalá-
noséskülönösszabályokmódosításávalazállampolgárokésavállalkozásokadminisztratívterheinek
csökkentése,azeljárásokegyszerűsítéseésgyorsítása:aközigazgatásibürokráciacsökkentésjogsza-
bályikereteinekmegteremtése.Mindezekretekintettelszükségesvoltolyanmegoldáskidolgozása
is,amelyazengedélyezésieljárásokátalakításanélküleredményeziazügyintézésfelgyorsításátés
kiszámíthatóbbátételét.Eztszolgáljaahatóságjogszerűhallgatásáraépülőújjogintézmény,afüggő
hatályúdöntésbevezetése.Ezazeljárásfolyamatábanahatóságáltalazügyfeleknekküldendő,az
eljárásmegindításárólszólóértesítéshelyétvesziát,azazahatóságszámáratöbbletterhetnemjelent,
azonbanbiztosítjaésigazoljaazügyfélszámára,hogyhaahatóságkéthónaponbelülnemtudérdemi
döntésthozni,akkorakérelmezőtmegilletiakérelmezettjogosultság.

Eztahosszúlistátegészítikia2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés 
keretébenegyesadminisztratívkötelezettségekmegszüntetésévelösszefüggőtörvénymódosításokról
illetve a 2016. évi CXXVII. törvényaközigazgatásibürokráciacsökkentéstérintőegyestörvények
módosításáról.

Amódosításoknakköszönhetőenatörvényszintemindenrendelkezéseváltozott,ígynemmeg-
lepő,hogyismétfelmerültaszabályozásfelülvizsgálatánakazigénye,ésamelynekeredményeként
elfogadásrakerültazÁkr.,illetveaKp.

• AzÁkr.törvényjavaslatáhozfűzöttminiszteriindokolás19(atovábbiakban:Indokolás)sze-
rint:

• AjogalkotóújszemléletűtörvénybenvontaleaKet.tízéveshatályosulásánaktapasztalatait.
• Aközigazgatásihatóságieljárásmegújítása ígyderegulációsfolyamat isegyben,hiszena

Ket.felülvizsgálatamelletttöbbszázegyébjogszabályfelülvizsgálataismegtörtént;
• azújkódexmegalkotásávalalapvetőcélkitűzésvoltazáltalánoseljárásikultúraszínvonalá-

nak növelése.

18 2015.IV.1-jénlépetthatályba.
19 Ld.:www.parlament.hu(letöltésdátuma:2017.12.31.)aT-12233sz.irományt.

http://www.parlament.hu
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• Aszabályokmegfogalmazásakorajogalkotóazegyszerűségre,közérthetőségreéstömörségre
törekedett,demegkívántaőrizniakorábbieljárásikódexekbevált,széleskörbenelfogadott
elemeitésmegoldásait,azonbanelegetkívántenniamodernkorieljárásjogielvárásoknak.

• AzújtörvényjogpolitikaiszempontbóllegjelentősebbújításaiközöttazIndokoláskiemeli
asommáseljárásszabályainakatovábbfejlesztését,amelyneklényege,hogyhaakérelem
benyújtásakorminden,adöntéshezszükségesbizonyítékrendelkezésreáll,akkorahatóság-
nakazonnal–delegkésőbbnyolcnaponbelül–döntéstkellhoznia.Haazonbanahatóság
megállapítja,hogynemállnakfennadöntéshozatalfeltételei,akkorvégzésbenrendelkezik
azonszükségeseljárásicselekményekről,melyekazeljárásnakazáltalánosszabályoksze-
rinti,úgynevezett teljeseljárásként történő lefolyásáteredményezik.Ebbeakörbesorolja
azIndokolásakapcsolódóeljárásszabályait,amelynekazalényege,hogyegyhatóságko-
ordináljaazügyfélkülönböző,deegymáshozkapcsolódóeljárásait,annakérdekében,hogy
azügyfélneknekelljentöbbszörisfelkeresnieakülönbözőhatóságokat.AzIndokolásaztis
kiemeli,hogyazÁkr.ahatáridőkmeghatározásatekintetébentovábbfejlesztetteaKet.ko-
rábbirendelkezéseit:ahelyett,hogyfolyamatosancsökkentenéazeljárásihatáridőket,inkább
azthatározzameg,hogymennyiazaleghosszabbhatáridő,amelyenbelülazügyetérdemi
döntéssellekellzárni.Alegkardinálisabbváltozásugyanakkorajogorvoslatirendszertekin-
tetébenérzékelhető.AzIndokolásszerintazÁkr.elsődlegesenabírósághozvalóközvetlen
forduláslehetőségétszabályozzaéscsakkivételesesetekbenteszilehetővéafellebbezést.A
végrehajtásiszakasztekintetébenisváltoztatottajogalkotóakorábbimegoldásimetóduson,
hiszenakorábbirészletesközigazgatásivégrehajtásiszabályokatabíróságivégrehajtásról
szólótörvénybehelyeziát.

3. A közigazgatási eljárásjog forrásai

Aközigazgatási eljárásjog tekintetében számos jogszabályés jogszabálynaknemminősülőegyéb
szabályozóhatározmegkülönbözőelőírásokat.Ezeknekalapvetőenháromnagyszegmensétkülön-
böztethetjükmeg:

• nemzetközi (jogi),
• uniós (jogi), valamint
• nemzeti, vagyis hazai forrásokat.

Ebbenasorrendbentekintsükát,hogymelyekaközigazgatásieljárásjogiszabályozáslegfonto-
sabb forrásai.

a) A nemzetközi jogi források

A nemzetközi jogbanviszonylagkevésközigazgatásieljárásjogidokumentumtalálható.Ezel-
sődlegesenarravezethetővissza,hogyalegtöbbnemzetköziszervezetnemkívánatagállamainak
aközigazgatásatekintetébenállástfoglalni,aztatagállamiszuverenitásegyikeszközénektekintik.
Ennekokántöbbnyirecsakajánlásokat találhatunkebbenaszegmensben.Ezekközülkiemelendő
azEurópaTanácsParlamentiKözgyűlésefelkéréséreaMiniszteriBizottságáltal2007.június20-án
elfogadott,aJó közigazgatásról szólóCM/rec(2007)7.számúajánlásés függelék,amelyszámos
közigazgatásieljárásjogialapelvethatározmeg,ígypéldáulkimondja,hogy:

• „(…)aközigazgatásihatóságoknakazállampolgárokszámárabizonyosszolgáltatásokatkell
nyújtaniuk,valamintbizonyosútmutatókatésszabályzatokatkellkibocsátaniuk,samikore
hatóságoknakcselekedniükkell,eztészszerűidőnbelülkelltenniük;
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• (…)aközigazgatásvisszásságait–legyenekazokakárahatóságtétlenségének,késedelmes
eljárásánakvagyhivatalikötelezettségeimegsértésénekeredményei–megfelelőeljárásután
kiszabottszankcióknakkellkövetniük,melyeljárásokmagukbanfoglalhatjákabíróságiel-
járást is;

• (…)ajóközigazgatásajókormányzás(goodgovernance)egyikvonatkozása;aztnemcsu-
pánajogieszközökbefolyásolják,hanemazaszervezésésazirányításminőségétőlisfügg;
hogymegkellfelelnieateljesítmény,ahatékonyságésatársadalomszükségleteiszempont-
jábólvettjelentőségkövetelményeinek;hogyfennkelltartania,valamintgondozniaésvéde-
niekellaköztulajdontésmásközérdeket(…).”

Emellettkiemelendőkazonnemzetköziegyezményekis,amelyekközigazgatásieljárásitermé-
szetűkérdéseketérintenek,ígypéldáulakettősadóztatásmegszüntetésérőlszólóegyezmény,vagyaz
úgynevezettFATCAMegállapodás,amelya2014.éviXIX.törvénnyelkerültkihirdetésreésMagyar-
országKormányavalamintazAmerikaiEgyesültÁllamokKormányaközöttanemzetköziadóügyi
megfeleléselőmozdításárólszól.Hasonlóképpenidesorolhatókakülönbözőterületekenmegjelenő
kölcsönöselismerésiegyezmények,vagyéppenaGyermekjogairólszóló,NewYorkban,1989.no-
vember20-ánkeltEgyezmény.

Anemzetközielemekkapcsánérdemesszólnunkarrólis,hogybárnemtúlgyakran,demegjelen-
nekbizonyostransznacionálisaktusokisanemzetközijogban,ígypéldáulaWTO1994-esÁltalános
Vám-ésKereskedelmiEgyezményéhezcsatolt,azállat-ésnövény-egészségügyiintézkedésekalkal-
mazásárólszólómegállapodás4.cikkekimondja,hogy„ATagokegyenértékűnekfogadjákelmás
Tagokállat-vagynövény-egészségügyiintézkedéseitmégakkoris,haazokkülönböznekasajátjaik-
tólvagymás,ugyanezentermékkelkereskedő,Tagokáltalhasználtintézkedésektől,haazexportáló
TagobjektívenbemutatjaazimportálóTagszámára,hogyintézkedéseivalóraváltjákazimportáló
Tagállat-vagynövény-egészségügyivédelménekmegfelelőszintjét.Ecélból,kérésesetén,vizsgá-
lathoz,teszteléshezvagymásmegfelelőeljáráshozészszerűhozzáféréstkellbiztosítaniazimportáló
Tag számára.”

b) Az uniós jogforrások

Aközigazgatásieljárásjoguniósszabályozásaújirányokatvettazelmúltidőszakban:azEurópai
Parlamentfelismerteazuniósszintűközigazgatásieljárásjogiszabályozásmegalkotásánakszüksé-
gességét.Mielőttazonbanerrerátérnénk,tekintsükát,milyenjogforrásaivannakazUniójogábana
közigazgatási eljárásjognak.

A primer jogforrások,azazazalapítószerződésekszintjénáltalábanvalamilyenhatáskör-te-
lepítésiszabállyaltalálkozunk,illetvealegtöbbeljárásirendelkezésaBizottság,mintazuniósvég-
rehajtás központi szervének a feladatköréből adódik. Számos eljárási szabály található az alapító
szerződésekszegmensébenazegyeságazatikérdéseket illetően,deáltalánoseljárásikódexevagy
azalapítószerződéseknekáltalánoseljárásjogirészenincs.Érdemesugyanakkorkiemelnünk,hogy
azEurópaiUnióMűködésérőlSzólóSzerződés 298. cikkének (2) bekezdése szerint feladataik el-
látása során azUnió intézményei, szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független európai
igazgatásratámaszkodnak.A336.cikkalapjánelfogadottszabályzatésalkalmazásifeltételektiszte-
letbentartásávalazEurópaiParlamentésaTanács–rendesjogalkotásieljáráskeretébenelfogadott
rendeletekben–rendelkezéseketállapítmegennekérdekében.Ejogalapmenténmegkezdődöttaz
uniósközigazgatásieljárásirendeletkidolgozásánakfolyamata.Mielőtterrerátérnénk,mégmarad-
junkazelsődlegesjogforrásoknál,ekörbenugyaniskiemeléstérdemelazAlapjogiCharta,melyet
aLisszaboniSzerződéskötelezőerővelruházottfel.ACharta41.cikkének(1)bekezdésenevesítia
megfelelőügyintézéshezvalójogot,továbbáaChartabiztosítjaameghallgatáshozvalójogotésaz
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iratokbavalóbetekintésjogát,aközigazgatásiszervekrészérepedigindokolásikötelezettségetál-
lapítmeg,deklaráljaazUnióintézményeiésalkalmazottaiáltalfeladatukteljesítésesoránokozott,
szerződésszegésenkívülikárokmegtérítéséhezvalójogot.Emelletta41.cikk(4)bekezdéskimondja,
hogymindenkineklehetőségevanarra,hogyaSzerződéseknyelveinekvalamelyikénírásbanfordul-
jonazUnióintézményeihez,ésugyanazonanyelvenkapjonválaszt.ACharta42.cikkegarantáljaa
dokumentumokhozvalóhozzáférésjogátformátólfüggetlenülmindenuniósállampolgárésminden,
valamelytagállambanlakóhellyel,illetvealétesítőokiratszerintiszékhellyelrendelkezőtermészetes
vagyjogiszemélyszámára.

Nagyonfontoskiemelnünk,hogyazeurópaiésatagállamiközigazgatásieljárásjogszempont-
jábóliskiemeltjelentőségevanazEurópaiUnióBíróságaesetjogánakis,hiszenalegtöbbközigaz-
gatásielvaBíróságjoggyakorlatábólered.ABíróságazAlgeraügyben20mondtakielőször,hogyha
azalapítószerződéseknemrendelkeznekegybizonyosegyediügybenvitatottjogkérdésről,akkora
jogvitátajogalkalmazássoránkimunkáltelvekmenténkellmegoldani.

Amásodlagos,vagyszekunderjogforrásokkörébenmegkülönböztethetünkegyrészrőláltalános
közigazgatási eljárásjogi kérdéseket,másrészről speciális ágazati eljárásokatmegfogalmazóuniós
szabályokatmeghatározójogforrásokat.
Általános, minden EU-s intézményre és ágazatra vonatkozó uniós eljárásjogi jogforrás igen csekély 
számú, de ilyet találunk a nyelvhasználat, az adatvédelem és a dokumentumokhoz való hozzáférés 

témakörében. Az uniós ágazati jogszabályok már sokkal színesebb képet mutatnak.

Aszektorspecifikuságazati,unióseljárásjogotszabályozóuniósjogforrásokköreigenváltozatos,
hiszenágazatonkéntazadottágazatijellegetmagukonhordozósajátoseljárásiszabályokatmegfo-
galmazóuniós jogszabályokkerültek elfogadásra. Ilyenpéldául a tiltott állami támogatásokra, az
uniósalapokbólnyújtottfejlesztéspolitikaitámogatásokravagyaversenyjogra,közbeszerzésijogra
vonatkozószabályozás.

Igen széles körű azUnió soft law területére sorolható jogforrási rendszere: aHelyeshivatali
magatartáseurópaikódexe21példáulaközigazgatásieljárásiszempontbólismeghatározkövetendő
alapelveket.

Ahogyanemlítettük,azelmúltidőszakban,azUnióbanisegyfajtaparadigmaváltáskövetkezett
beaközigazgatásieljárásjogiszabályozástilletően:azEurópaiParlament2013.január15-énegyál-
lásfoglalástbocsátottki.AParlamentazállásfoglalásábanmegfogalmaztaazEurópaiBizottságszá-
máraazokatazajánlásokat,amelyekaParlamentálláspontjaszerintazEurópaiUnióközigazgatási
eljárásijogánakkialakításáhozszükségesekésegybenarrakérteaBizottságot,hogyazEurópaiUnió
működésérőlszólószerződés225.cikkeés298.cikkealapjánterjesszenelőegy,azeurópaiközigaz-
gatásieljárásrólszólójogszabállyalkapcsolatosrendeletreirányulójavaslatot,azonbanaBizottság
jogszabálytervezetenemkészültel.22

ElőremutatótervezetetdolgozottkiugyanakkorazeurópaikutatókhálózataaReNEUAL2014-
ben,amelyúgynevezettModellSzabályokathatározottmeghatkönyvben.23 A Bizottság passzivitá-
sánakaztánazlettazeredménye,hogyazEurópaiParlament2016.június9-énegyújabbállásfog-
lalástfogadottel,melybenkidolgozottrendelettervezetetmutatottbeésfelkérteaBizottságot,hogy
vizsgáljamegarendeletreirányulóparlamentijavaslatotésterjesszenelőjogalkotásijavaslatot.

20 C-7/56ésa3-7/57.sz.ügybenhozottítéletet.
21 Ld:https://www.ombudsman.europa.eu/hu/resources/code.faces#/page/1(utolsóletöltés:2017.06.12.).
22 Megjegyezzük,hogyazemlítettfelhatalmazásmindenuniósszervreésintézményrekiterjed,ígyaztöbbésegyben

kevesebbis,mintaközigazgatásihatóságieljárásiszabályozások.
23 Ld: http://www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf (utol-

sóletöltés:2017.05.07.)

http://www.reneual.eu/images/Home/ReNEUAL-Model_Rules-Compilation_BooksI_VI_2014-09-03.pdf
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c) A nemzeti jogforrások

Aközigazgatásieljárásjogigenszoroskapcsolatotmutatazalkotmányjogterületével,ezértaz
Alaptörvény számosolyan rendelkezést tartalmaz, amelymeghatározóaközigazgatási eljárásjog
szempontjából.Ahogyan azAlaptörvényR) cikkének (1) bekezdése is kimondja, azAlaptörvény
Magyarországjogrendszerénekalapja.Azalapelvekrőlszólófejezetünkbenrészletesenisszólunkaz
Alaptörvényésaközigazgatásieljárásviszonyáról,azonbanmárittérdemesutalnunkarra,hogya
közigazgatásieljárásjognakmegkellfelelnieazAlaptörvényáltaltámasztottalkotmányoskövetel-
ményeknek.

Ezekazalkotmányoskövetelményekelsődlegesenazalábbiak:
• a jogállamiság követelménye:HerbertKüpperszerint24ajogállamiság–legalapvetőbbszin-

ten–úgyhatározhatómeg,hogyajogállambanajogmindentársadalmilagjelentőséletvi-
szonynakavégsőéslegmagasabbzsinórmértéke.AzAlaptörvényB)cikkének(1)bekezdése
szerintMagyarországfüggetlen,demokratikusjogállam.Ajogállamiságklauzulájamáraz
AlkotmánybanismegjelentésazAlkotmánybíróságszámoshatározatábanfoglalkozottan-
nakjelentéstartalmával.Nézzünkezekközülnéhányat:AzAlkotmánybíróság131/2008.(XI.
3.)ABhatározata szerint „a jogállamminősítése egyszerre ténymegállapítás és egyszerre
programis.Nemcsakajogszabályoknakésazállamiszervekműködésénekkellösszhang-
banlenniükazAlkotmánnyal,hanemazAlkotmányfogalmikultúrájánakésértékrendjének
átkellhatniaazegésztársadalmat.Ezajoguralma,ezzelleszazAlkotmányvalóságossá.A
jogállammegvalósításafolyamat.”A56/1991.(XI.8.)ABhatározatszerint„Ajogállamiság
egyikalapvetőkövetelménye,hogyaközhatalommalrendelkezőszervekajogáltalmegha-
tározottszervezetikeretekenbelülajogáltalmegállapítottműködésirendben,ajogáltala
polgárokáltalmegismerhetőéskiszámíthatómódonszabályozottkorlátokközöttfejtikia
tevékenységüket.”

• A jogállamiság egyik legfontosabb alapkérdése a jogbiztonság. Az Alkotmánybíróság a
29/1997.(IV.29.)ABhatározatábankimondta,hogyajogbiztonságszempontjábólalapve-
tőkövetelmény,hogyajogalkotássoránajogalkotásravonatkozószabályokatajogalkotó
tartsabe,enneksúlyosmegsértéseugyanisajogszabályalkotmányellenességétidézhetielő
közjogiérvénytelenségokából.A11/1992.(III.5.)ABhatározatbanazAlkotmánybíróság
kifejtette,hogy„(a)jogbiztonságmegköveteliajogszabályokolyanvilágosésegyértelmű
fogalmazását,hogymindenki,akitérint, tisztábanlehessenajogihelyzettel,ahhozigazít-
hassadöntésétésmagatartását, s számolni tudjona jogkövetkezményekkel. Ideértendőaz
is,hogykilehessenszámítaniajogszabályszerinteljárómásjogalanyokésállamiszervek
magatartását.”

• TémánkszempontjábólkiemelendőmégazAlkotmánybíróság11/1992.(III.5.)ABhatáro-
zatais,amelykimondja,hogy„ajogállamiságésjogbiztonságelvébőlfakadnakazeljárási
garanciák;ezekalapvetőjelentőségűekazegyesjogintézményekműködésénekkiszámítha-
tóságaszempontjából.Csakaformalizálteljárásszabályainakkövetésévelkeletkezhetérvé-
nyesjogszabály,csakazeljárásinormákbetartásávalműködikalkotmányosanajogszolgál-
tatás.” Az Indokolás25szerint„Ajogállammalszembentámasztottalapvetőelvárás,hogya
jogrendszerönmagáravonatkozószabályaifeltétlenülérvényesüljenek,vagyisalkotmányos
követelményazis,hogyazeljárásiszabályokatahatóságokisbetartsák.Olyanegyértelmű,
dekellőendifferenciáltszabályrendszertállít fel,amelybiztosítja,hogyahatóságminden
esetbenészszerű(egyúttaltörvényes)időnbelül,közigazgatásiperbenelbírálásraalkalmas
(vagyisteljeskörűentisztázotttényállásonalapuló,indokoltstb.)döntésthozzon.”

24 HerbertKüpper:AjogállamkövetelményeiazEurópaiUnióbanésMagyarországAlaptörvénye.Jura,2011/2:97.p.
25 Ld:http://www.parlament.hu/irom40/12233/12233.pdf(utolsóletöltés:2017.09.10.)
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• A jogállamisághoz szorosan tapad az alapvető jogok védelme.A 36/1992. (VI. 10.)AB
határozatában azAlkotmánybíróság akként foglalt állást, hogy „Az államszervezet akkor
működikdemokratikusan,haademokratikusjogállamiságésazahhozszorosankapcsolódó
alkotmányos rend fenntartása ésműködtetése alapvető követelménykéntmagában foglal-
jaaszabadságjogoktiszteletbentartásátésvédelmét.”AzAlaptörvényXXIV.cikkének(1)
bekezdéseakkéntrendelkezik,hogymindenkinekjogavanahhoz,hogyügyeitahatóságok
részrehajlásnélkül,tisztességesmódonésészszerűhatáridőnbelülintézzék.Ahatóságoktör-
vénybenmeghatározottakszerintkötelesekdöntéseiketindokolni.Ugyanennekacikkneka
(2)bekezdéseaztiskimondja,hogymindenkinekjogavantörvénybenmeghatározottaksze-
rintahatóságokáltalfeladatukteljesítésesoránnekijogellenesenokozottkármegtérítésére.

• Ebben a körben említendőa bírói jogvédelem vagymás néven a bírói út kérdése is: az
AlaptörvényXXVIII.cikkének(1)bekezdéseszerintugyanismindenkinekjogavanahhoz,
hogyazelleneemeltbármelyvádatvagyvalamelyperbenajogaitéskötelezettségeittörvény
általfelállított,függetlenéspártatlanbíróságtisztességesésnyilvánostárgyaláson,észszerű
határidőnbelülbíráljael.Ugyanennekacikknek(7)bekezdéseaztiskimondja,hogymin-
denkinekjogavanahhoz,hogyjogorvoslattaléljenazolyanbírósági,hatóságiésmásköz-
igazgatásidöntésellen,amelyajogátvagyjogosérdekétsérti.

• 
AzAlaptörvénymellettaközigazgatásieljáráslegfontosabbforrásaitörvényi szinten kerültek 

meghatározásra:
• aközigazgatásieljáráslegfontosabbszabályaitazÁkr.-bentaláljuk;
• aKp.határozzamegaközigazgatásiperekszabályait;26

• önállótörvényszabályozzaavégrehajtásiszakasztekintetébenrelevánsszabályokat,azadó-
hatóságáltalfoganatosítandóvégrehajtásieljárásokrólszóló2017.éviCLIII.törvényformá-
jában;

• aközigazgatásiszabályszegésekszankcióirólszóló2017.éviCXXV.törvény(atovábbiak-
ban:Szankciótv.);

• számosáltalánoseljárásjogirendelkezésttartalmazaszolgáltatásitevékenységmegkezdésé-
nekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló2009.éviLXXVI.törvényis;illetve

• anemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségűberuházásokmegvalósításánakgyorsí-
tásárólésegyszerűsítéséről2006.éviLIII.törvényis;

• ahogyanemlítettükazágazatitörvényekissajátoseljárásiszabályokathatározhatnakmeg.

A törvényi szintű jogforrásokmellett számosrendeleti szintű jogforrás is tartalmazeljárásjo-
girendelkezéseket:ezeklegtöbbszörkormányrendeletiszintűszabályok,kisebbmértékbenönkor-
mányzatirendeletek.

AzÁkr.139.§-aértelmébenfelhatalmazástkapaKormány,hogyrendeletbenállapítsameg:
• azeljárásiköltségekkörére,aköltségmentességmegállapítására,valamintaziratbetekintés-

selösszefüggőköltségtérítésmértékéreésaköltségekmegfizetésére;
• aközérdekenalapulókényszerítőindokeseténazügybenközreműködőszakhatóságkijelö-

lésérevonatkozószabályokat.
Kiemelendő továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével

összefüggőegyeskormányrendeletekmódosításárólszóló457/2017.(XII.28.)Kormányrendeletis,
amelytöbbmintháromszázágazatikormányrendeletszabályaitmódosította.

26 Ld.ehhez:TrócsányiLászló:Amagyarközigazgatásibíráskodás.In.:Újlapokegyrégitörténethez.Bevetőtanul-
mányBoérElekKözigazgatásibíráskodáscíműköteténekreprintkiadásához.BoérElek:Közigazgatásibíráskodás.
ÁllamtudományiKlasszikusok.DialógCampusKiadó,Budapest,2017.XX-XXIV.p.
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Miniszterirendelet2019.január1-jétőlnemállapíthatmegazÁkr.-hezképestkiegészítőeljárási
rendelkezéseket.

Ez természetesennem jelenti azt,hogyeljárási rendelkezéseketminiszteri rendeletegyáltalán
neállapíthatnameg,hiszenmagaazÁkr.140.§-aisakkéntrendelkezik,hogyfelhatalmazástkapaz
igazságügyértfelelősminiszter,hogyrendeletbenállapítsameg:

• aközigazgatásihatóságieljárássoránzáralávettvagylefoglaltdolgoktárolásáraésértéke-
sítésére,valamintahatóságiletétre;

• azállamháztartásért felelősminiszterrel egyetértésbenaközigazgatásihatósági eljárásban
közreműködőtolmácsokdíjazására;

• azállamháztartásértfelelősminiszterrelegyetértésbenatanúésahatóságitanúáltalfelszá-
míthatóköltségekre;valamint

• azállamháztartásértfelelősminiszterrel,valamintatársadalmifelzárkózásértfelelősminisz-
terrelegyetértésbenajelnyelvitolmácsokdíjazásáravonatkozószabályokat.

Kiemelendőkemellettabírósági és alkotmánybírósági határozatokis,amelyekjelentőshatást
gyakorolnakahazaiközigazgatásieljárásjogiszabályokértelmezésében.

A leírtak alapján tehátmegállapítható,hogy
• azeljárás,valamilyen„cél(állapot)eléréséreirányulócselekvésekegymástkövetőrendje”,27

• közigazgatásieljárás:aközigazgatásiszervekésaközigazgatásifeladatellátásárahatáskör-
relrendelkezőszervek,szervezetekésavelükkapcsolatbakerülőszemélyekeljárásicselek-
ményeinekösszessége,

• a közigazgatási hatósági eljárás a közigazgatási hatóságok közigazgatási hatósági ügyek 
és a hatósági ellenőrzések intézése során, valamint a velük jogviszonyba kerülő ügyfelek 
és egyéb eljárási résztvevők, illetve az eljárásban közreműködők által kifejtett eljárási 
cselekményeinek az összessége;

• aközigazgatásihatóságieljárásjogazoknakajogszabályoknakazösszességétjelenti,ame-
lyekaközigazgatásihatóságieljárásjogijogviszonyegyeselemeinek(alanya,tárgya,tartal-
ma) a szabályait határozzák meg. Ahogyanláttukaközigazgatásieljárásjogennéltágabb
fogalom:azmagábanfoglalmindenolyanszabályt,amelyakülönbözőközigazgatásiszer-
vekésközigazgatásifeladatellátásárafelhatalmazottszemélyekeljárásánakjellegzetességeit
határozzákmeg.Aközigazgatásiper(jog)aközigazgatásieljárásjogrészénektekinthető,az
közigazgatásitárgyúeljárásnakminősül.28

4. Az eljárás szakaszai és az Ákr. felépítése

Aközigazgatásieljáráseljárásicselekményekláncolata:ezaláncolathárom,egymástólviszonylag
jólelkülöníthetőszakaszrabontható.Úgyismondhatjuk,hogyaközigazgatásihatóságieljárásegy
három szakaszos eljárás:alapeljárásra (első fokú eljárásra), jogorvoslati eljárásra, illetve a 
végrehajtási eljárásra tagolódik.

Azeljáráselső,állandó(vagyismindigszükségszerű)szakaszaazalapeljárás,vagymásnéven
elsőfokúeljárás.Azelsőfokúeljárásazeljárásmegkezdődésétőltartegészenaddig,ameddigaha-
tóságadöntésétmegnemhozza,illetvenemközliazzal,akiarrajogosult.

27 SzontaghVilmos:Aközigazgatásijogtudománytankönyve.ReprintKiadás.Államtudományiklasszikusok.Dialog
CampusKiadó,Budapest,2017.87.p.

28 Ld.:PatyiAndrás:Im.Közigazgatásihatóságieljárásjog.23.p.
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Azeljárásmásodikszakaszamárnemállandó,azazmindigmegjelenőszakasz:a jogorvoslati 
szakaszra ugyaniscsakabbanazesetbenkerülhetsor,amennyibenazarrajogosultvalamilyenjog-
orvoslatieljárástkezdeményez, illetvefennállnakazadott jogorvoslat igénybevételérevonatkozó
feltételek.Hasonlóképpennemkerülsormindigvégrehajtásrasem,hiszen,haakötelezettönként
teljesítiazt,amitahatóságelőírszámáraadöntésében,nincsszükségarra,hogyahatóságajogsza-
bályikeretekközöttkikényszerítseadöntésébenfoglaltakat,hiszenalapesetbenakötelezettönként
végrehajtjaahatóságidöntést(példáullebontjaajogellenesenépítettépítményt,befizetiazanyagi
jogibírságotstb.).

Emellett a végrehajtási szakaszraiscsakbizonyosfeltételekfennállásaeseténkerülhetsor,így
példáullátnifogjuk,hogybizonyosidőelteltévelmárnemleszlehetőségazállamiakaratotkikény-
szeríteni,mégakkorsem,haakötelezettnemteljesített.

Az Ákr. felépítése azalábbi:

I. FEJEZET
ALAPELVEK ÉS A TÖRVÉNY 

HATÁLYA
1.Alapelvek
2.Atörvényhatálya
3. Eljárási képesség és képviselet

II. FEJEZET
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

4. Az eljárási kötelezettség
5.Illetékesség
6. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata
7.Hatásköriésilletékességivita
8.Eljárásazilletékességiterületenkívül
9.Nyelvhasználat
10.Kizárás
11.Megkeresés
12.Akapcsolattartásáltalánosszabályai
13.Adatkezelés
14.Adatokzártkezelése
15.Akiskorú,acselekvőképtelenésa
cselekvőképességébenrészlegesenkorlátozott
nagykorú,valamintafogyatékossággalélő
személyeljárásivédelme
16.Atámogató
17.Betekintésazeljárásirataiba

III. FEJEZET
A KÉRELEMRE INDULÓ HATÓSÁGI 

ELJÁRÁS
18.Akérelem
19.Sommáseljárásésteljeseljárás
20.Hiánypótlás

21.Akapcsolódóeljárás
22.Akérelemvisszautasítása
23. Az eljárás megszüntetése
24. Az eljárás felfüggesztése és szünetelése
25.Azügyintézésihatáridőésahatáridő
számítása
26. Igazolási kérelem
27.Aszakhatóságközreműködése
28. Idézés
29.Értesítéseljárásicselekményről
30.Atényállástisztázása
31.Azügyfélnyilatkozata
32. Irat
33.Tanú
34. Szemle
35.Szakértő
36. Tolmács
37.Tárgyalás
38.Egyezségikísérlet
39.Abizonyítékokismertetéseazügyféllel
40.Azeljárásakadályozásánakkövetkezményei
41.Azeljárásicselekményekrögzítése

IV. FEJEZET
A HATÓSÁG DÖNTÉSEI

42.Határozatésvégzés
43. A hatóság döntésének véglegessége
44.Azegyezségjóváhagyása
45.Azonnalivégrehajthatóság
46. A döntés közlése
47.Adöntéskijavításaéskiegészítése
48.Hatóságiszerződés



V. FEJEZET
HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, 

IGAZOLVÁNY ÉS NYILVÁNTARTÁS
49.Közösszabályok
50.Hatóságibizonyítvány
51.Hatóságiigazolvány
52.Hatóságinyilvántartás

VI. FEJEZET
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

53.Általánosszabályok
54.Ahatóságiellenőrzéslefolytatása
55.Ahatóságiellenőrzéslezárása

VII. FEJEZET
A HIVATALBÓLI ELJÁRÁS

56.Azügyféladatszolgáltatásikötelezettsége

VIII. FEJEZET
AZ EGYES HATÓSÁGI 

INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
57.Azideiglenesintézkedés
58.Biztosításiintézkedések
59.Záralávételéslefoglalás

IX. FEJEZET
JOGORVOSLAT

60. Közigazgatási per
61.Adöntésmódosításavagyvisszavonásaa
keresetlevél alapján

62.Fellebbezés
63.Adöntésmódosításavagyvisszavonása
64.Felügyeletieljárás
65.Ügyészifelhívásésfellépés
66. Semmisség

X. FEJEZET
ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ ELJÁRÁSI 

KÖLTSÉG ELŐLEGEZÉSE ÉS VISELÉSE
67. Az eljárási költségre vonatkozó általános 
szabályok
68. Az eljárási költség viselése
69.Azeljárásiköltségelőlegezése
70.Döntésazeljárásiköltségviseléséről
71.Költségmentesség

XI. FEJEZET
VÉGREHAJTÁS

72. Végrehajtható döntések
73. A végrehajtás elrendelése
74.Avégrehajtásfoganatosítása
75.Késedelmipótlék
76. A végrehajtás felfüggesztése
77. A végrehajtás megszüntetése
78. A végrehajtási jog elévülése

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79.Felhatalmazórendelkezések
80.Hatálybalépés
81.Átmenetirendelkezések
82.Atörvényhivatalosrövidmegjelölése
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5. A Ket. és az Ákr. viszonya

AzÁkr.ésaKet.viszonyáttekintveazIndokoláshoznyúlunkvissza,amelyszerint„(…)alapvető
célkitűzésvolt az általános eljárási kultúra színvonalánaknövelése is.Ezt szolgálja az is, hogya
törvényterjedelmébenjóvalrövidebb,mintazutóbbiévekbenjelentősenfelduzzadtKet.szabály-
rendszere,éskifejezettenazegyszerűségre,közérthetőségreéstömörségretörekszik.Számosrész-
letkérdésszabályozásahelyetttehátalényeghelyesmegfogalmazásáratörekszik,felnőttnekésfel-
készültnektekintimindazállampolgárt,mindpedigahatóságot,ésfeltételezi,hogyatömören,de
pontosanmegfogalmazottáltalánosszabályokelégségesekazokhelyesésjogszerűalkalmazásához.”

AzIndokolásAzÁltalánosKözigazgatásiRendtartásrólszólótörvényeszmeialapvetésecíműII.
pontjaszerint„Aszabályozásegyfelőlmegkívánjaőrizniakorábbieljárásikódexekbevált,széles
körbenelfogadottelemeitésmegoldásait,másfelőlazonbanaXXI.századbanelvárhatóeljárásmó-
doknakkívánmegalapozni,messzemenőenfigyelembevévemindaközérdeket,mindazeljárások
résztvevőinekalkotmányosésnemzetközijogonalapulójogaivédelmét.

Atörvényalapeszméje,hogymivelatöbbezereljárástípusmindenlényegeselemenemrögzíthe-
tőegytörvényben,ezértcsakazonszabályokmegfogalmazásáratörekszik,amelyekvalóbanminden
eljárásbanközösek,ésazezenkívülesőszükségszerűeltérések,illetvekiegészítőeljárásiszabályok
meghatározásaazágazati,különöseljárásijogszabályokfeladata.(…)Mindennekeredményeképpen
atörvényegyrövidebb,egyszerűbb,végrehajthatóbbtörvényiszabályozáskialakításátcélozza.”

AzÁkr.2018.január1.napjánlépetthatályba,ésegyúttalhatályátvesztetteaközigazgatásiha-
tóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.éviCXL.törvény.

Azátmenetirendelkezésekettaglaló143.§ szerint az Ákr. rendelkezéseit a hatálybalépését kö-
vetően indult és a megismételt eljárásokban kellalkalmazni.Ugyanakkoratörvényvégrehajtásra
vonatkozórendelkezéseit:

• atörvényhatálybalépésekormégelnemrendelt,illetve
• atörvényhatálybalépésekorfolyamatbanlévő
végrehajtási eljárásokra is alkalmazni kell.
AzÁkr.-rőlérdemesmégannyitkiemelnünk,hogymég a hatályba lépése előtt módosításra 

került.Egyfelőlazáltalánosközigazgatásirendtartásrólszólótörvényésaközigazgatásiperrend-
tartásrólszólótörvényhatálybalépésévelösszefüggőegyestörvényekmódosításárólszóló2017.évi
L.törvény(atovábbiakban:Ákr.módtv.),29másfelőlazáltalánosközigazgatásirendtartásrólszóló
törvényhatálybalépésévelösszefüggőtörvényekésegyesegyébtörvényekmódosításárólszóló2017.
éviCLIX.törvény,30valamintaközigazgatásiszabályszegésekszankcióinakátmenetiszabályairól,
valamintaközigazgatásieljárásjog reformjávalösszefüggésbenegyes törvényekmódosításárólés
egyesjogszabályokhatályonkívülhelyezéséről szóló2017.éviCLXXIX.törvény(atovábbiakban:
2017.éviCLXXIX.törvény)alapján.

29 Ezamódosítástartalmazzaazokatatörvénymódosításokat,amelyekkorábbanhatóságieljárásjogiésközigazgatási
perjogitárgyú,illetveilyenjellegűrendelkezéstistartalmaztak,ésamelyeketazÁkr.-hezésaKp.-hozkellettigazí-
tani.

30 Ahivatkozotttörvényjavaslatáhozfűzöttindokolásszerint„Azáltalánosközigazgatásirendtartásrólszóló2016.évi
CL.törvény(atovábbiakban:Ákr.)2018.január1-jeihatálybalépésévelhatályátvesztiaközigazgatásihatóságieljá-
rásésszolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.éviCXL.törvény(atovábbiakban:Ket.),melyazadóigazgatási
eljárásbanazáltalánoseljárásiszabályoktekintetébenháttérjogszabálykéntalkalmazandó.AKet-etfelváltóÁkr.ha-
tályaviszontnemterjedkiazadóigazgatásieljárásra.Ezértszükségesséváltazadóigazgatásieljárásszabályaittartal-
mazó,adózásrendjérőlszóló2003.éviXCII.törvényteljeskörűújraszabályozása,melynekeredményekéntkészült
elazadóigazgatásirendtartásrólszólótörvénytervezete,valamintazújadózásrendjérőlszólótörvénytervezete.Az
Ákr.szerint2018.január1-jétőlaNemzetiAdó-ésVámhivataláltalánosközigazgatásivégrehajtószolgálatkéntjár
el,melyhezkapcsolódóanönállóközigazgatásivégrehajtásitörvénykészül,melyahatályosadózásrendjérőlszóló
törvénybőlkikerülővégrehajtásiszabályokatistartalmazzamajd.



II. FEJEZET  
BALOGH-BÉKESI NÓRA – A KÖZIGAZGATÁSI 
ELJÁRÁSJOG ALAPELVEI, HATÁLYA

1. A közigazgatási eljárásjog alapelvei 

1.1. Az alapelvek általános jellemzői

Az alapelvek kialakulása, formálódása hosszú folyamat eredménye, szorosan összekapcsolódik a
közigazgatásijogszolgáltatással.Afejlődésaszükségletekfelmerüléseésagyakorlatitapasztalatok
alapjántörtént,történiknapjainkbanis.31AmásodikvilágháborútkövetőenEurópábanamodernal-
kotmányosságazemberi jogokfelértékelésévelésazalkotmánybíráskodásáltalánossáválásávalaz
eljárásjogialapelveketsezenbelülaközigazgatásieljárásalapelveitismegszilárdította,gazdagította.32

Anemzetialkotmányok,továbbánemzetköziemberijogidokumentumokazalapjogokközötta
közhatalomrendeltetésszerűműködésétmeghatározóeljárási jogokat ismeghatároznak.33 Ezek az 
eljárási jogok egyben az eljárási rendet részletesen szabályozó joganyag alapelveiként jelennek 
meg.Afentiekbőlkövetkezőenúgyösszegezhetünk,hogyazalapelvekkapcsolódástbiztosítanakaz
alkotmányiésazeljárásravonatkozórészletestörvényiszabályozásközött.Ajogalkalmazássoránaz 
alapelvek az alkotmányosságot az egyedi eljárásokban biztosítják.

Az alapelvek formailag tömör, rövid megfogalmazások,az eljárási kódex élén találhatók, 
amely formálisan is jelzi kitüntetett szerepüket a jogi szabályozásban.

Az alapelvek rendeltetése elsősorban az, hogy segítsék megismerni a törvényalkotó célját 
és a törvény főbb törekvéseit, valamint segítséget nyújtsanak a jogalkalmazás során, különösen 
akkor, ha egy tényállás tisztázásához nem áll rendelkezésre konkrét jogi norma.34

Az alapelvek jogi természetüketilletőenkettősjelleggelbírnak:
• egyrésztnormatívrendelkezések,kötelezőésvalódinormatartalommal,
• másrésztelviszabálykéntszempontokatadnaka jogalkalmazó számáraatörvényrendelke-

zéseitartalmánakmegállapításához,értelmezéséhez,egybenalkalmasakahiányok,hézagok
kitöltésére a megoldandó konkrét eset és az absztrakt jogi norma között. 

AzÁkr. Indokolásaértelmébena törvényi alapelvekelvi jellegűek–azAlaptörvénykövetel-
ményeinekaközigazgatásitevékenységrevalókonkretizálásaként–,mindenhatóságieljárásbanér-
vényesítendők, ésaz egyedi eljárási szabályok alkalmazása során zsinórmértéket jelentenek, 

31 AzÁkr.-bőlpéldáulazügyfélnyilatkozattételijoga.Azunióseljárásijogterületérőlemlíthetőameghallgatáshoz
valójog,amelybőlönállósodottazinformációhozvalóhozzáférésjoga.

32 Balogh-BékesiNóra:Alapelvek aModell Szabályok I. könyvének általános rendelkezéseiben Pro PublicoBono
2017.2.(különszám)27.p.

33 Például amagyarAlaptörvénybena tisztességesügyintézéshezvaló jog (XXIV.cikk), azEurópaiUnióAlapjogi
Chartájábanamegfelelőügyintézéshezvalójog(41.cikk).

34 BorosAnita:Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás.Complex,Budapest,2012.22.p.
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ugyanakkor normatív rendelkezésként közvetlenül végrehajthatók is.
Aközigazgatásieljárásalapelveiegyrészttükrözikaközigazgatáshelyét,szerepétazállamimű-

ködésben,aközigazgatástörvényalárendelését,másrészttükrözikazt,hogyahatóságieljárásban
alapvetőenaközhatalommalbíróhatóság(állam)ésapolgárközöttiviszonyrólvanszó,amelybena
hatóságeljárásávalszembenérvényesülnekaz„ügyfélvédelmi”eljárásijogok.

Afentiekenkívülelmondhatjukmégazalapelvekről,hogyolyanáltalánosszabályok,amelyeket
azegészeljárássoránfolyamatosanalkalmaznikell,azegyeseljárásicselekményekrevonatkozósza-
bályokkalegyütt.Aközigazgatásieljárásialapelveknemcsakajogalkalmazás,hanema jogalkotás 
számára is iránymutatást jelentenek,nemszülethetazokkalellentétesszabály,részletesszabályok
közöttvagykésőbbimódosítássorán.35

Azalapelvektartalmánakkibontásában,értelmezésébenabíróságijoggyakorlatnakfontosszere-
pevan.AzEurópaiUnióBíróságaazAlgeraügyben36mondtakielőször,hogyhaaSzerződéseknem
tartalmaznakolyanrendelkezést,amelyegyadottjogvitakérdése,ajogalkalmazássoránkimunkált
elvek mentén kell megoldani.37

A közigazgatási eljárásjog alapelvei szabályozási helyüket tekintverészbenazAlaptörvényben,
részbenazáltalánosközigazgatásirendtartásrólszólótörvényI.fejezetébenmeghatározottak.

1.2. Az alapelvek szerepe, alkotmányos összefüggései

AzÁkr.akorábbiszabályozáshozképestújdonságkéntazalapelvi fejezet38 élén meghatározza az 
alapelvek szerepét a jogalkalmazásban.

A közigazgatási hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. 
cikkével – az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás 
minden szakaszában az e fejezetben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre 
juttatásával jár el. 39

A szabályozásból kiemeljük azAlaptörvény tisztességes ügyintézéshez való jogot és a jog-
orvoslathoz való jogottartalmazószabályairavalóutalást.40Ahogyanaztazelőzőfejezetbenmár
hangsúlyoztuk,ezaztisjelenti,hogyaközigazgatásihatóságieljárásikódexrészletesszabályaiaz
alapelvekenkeresztülkötődnekazAlaptörvényhez.Nyomatékosítjukaztiseszabálykapcsán,hogy
azAlaptörvényrevalóutalássalvalamennyialapelv,amelyetazAlkotmánybíróságkapcsoltahatósá-
gieljáráshoz–akárnevesítitörvényiszabályozás,akárnem–beleértendőazalapelvekrendszerébe.

AtisztességesügyintézéshezvalójogotazAlaptörvényemeltealkotmányosrangra,41 korábban 
azeljárásikódexalapelveiközöttkerültszabályozásra.Emellettajogorvoslathozvalójogarendszer-
változásótaalkotmányosszabály.

Emlékeztetőülkiemeljük,hogy

35 Ld.ehhez:BorosAnita:Közérthetőközigazgatásieljárás.ComplexKiadó,Budapest,2013.22.p.
36 Ld.aC-7/56ésa3-7/57.sz.ügybenhozottítéletet.
37 BorosAnitaIm.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve,28.p.
38 AzÁkr.I.fejezeteazAlapelvekésatörvényhatályacímetviseli.Efejezetenbelülelsőkéntazalapelvekkerültek

szabályozásra.
39 Ákr.1.§.
40 PollákKitti:AchievementoftheRighttoLegalRemedyintheHungarianAdministrativesProceduresIn:Daniela

Cickanova,ZuzanaIllyova,VladislavMicatek,OndrejRuzicka(szerk.):CollectionofPapersfromtheInternational
AcademicConferenceBratislavaLegalForum2013.Konferenciahelye,ideje:Bratislava,Szlovákia,2013.10.10-
2013.10.11.Bratislava:ComeniusUniversityinBratislava,FacultyofLaw,2014.121-131.p.

41 AzAlaptörvény–többekközött–eszabályábanisazEurópaiUnióAlapjogiChartájáraépít.
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• azAlaptörvényXXIV.cikkeszerintmindenkinekjogavanahhoz,hogyügyeitahatóságok
részrehajlásnélkül, tisztességesmódonés észszerűhatáridőnbelül intézzék.Ahatóságok
törvénybenmeghatározottakszerintkötelesekdöntéseiketindokolni.

• Mindenkinekjogavantörvénybenmeghatározottakszerintahatóságokáltalfeladatuktelje-
sítésesoránnekijogellenesenokozottkármegtérítésére.

• AzAlaptörvényXXVIII.cikk(7)bekezdéseértelmébenmindenkinekjogavanahhoz,hogy
jogorvoslattaléljenazolyanbírósági,hatóságiésmásközigazgatásidöntésellen,amelya
jogátvagyjogosérdekétsérti.

Az alkotmányos szabályokalapjánalapelvahatóságieljárásban:
• a részrehajlás nélküli, tisztességes és észszerű határidőn belüli ügyintézés;
• a döntések indokolási kötelezettsége törvényben meghatározottak szerint,42

• a hatóság által jogellenesen okozott kár megtérítése törvényben meghatározottak sze-
rint43 (kárfelelősség elve); illetve

• a jogorvoslathoz való jog.

AzAlaptörvénybenszabályozotteljárásijogokaközhatalomkorlátjaként,garanciálisügyfélvé-
delmialapelvkéntérvényesülnekahatóságieljárásravonatkozójogiszabályozásban.

Atisztességesügyintézéshezvalójogahatóságieljárásegészénekminőségérevonatkozik,ha-
sonlóképpen,mintatisztességeseljáráshoz(tárgyaláshoz)valójogabíróságieljárásokban.44 

AzAlkotmánybíróságatisztességestárgyaláshozvalójogbíróságieljárásokbanvalóérvénye-
sülésekapcsánfejtetteki,hogyaznemegyszerűenegyazeljárástulajdonságaiközül,hanemolyan
minőség,amelyetazeljárásegészénekfigyelembevételévellehetmegítélni.Egyeljárásbanazösszes
részletszabálybetartása,deazegyesrészletekhiányaellenéreislehetazeljárásnemtisztességes.45 
Atisztességességkövetelményénekfentiértelmezéseálláspontunkszerintirányadóahatóságieljárá-
sokbanatisztességesügyintézéshezvalójogkapcsánis.

Felhívjukafigyelmetarra,hogyatisztességeseljáráshozvalójog,ahatóságieljárásbanatisz-
tességesügyintézéshezvalójogegyjogiabsztrakció,tartalmaazahhozkapcsoltrészjogok(nevesí-
tett és levezetett jogok) által válik teljessé.46AzAlaptörvényatisztességesügyintézéshezvalójog
részjogaikéntarészrehajlásnélküliügyintézést,azészszerűhatáridőbentörténődöntést,adöntések
indokolásikötelezettségétnevesíti,detágabbértelembenrészeajogorvoslatijogis.Atisztességes
ügyintézéshezvalójognakszámosvetületevan,lényegében„anyajoga”aközigazgatásieljárásvala-
mennyigaranciálisrendelkezésének.47 

1.3. Az Ákr. egyes alapelvei

A törvényi szabályozás szintjén, az Ákr.-ben rögzítésre került alapelvek egyrészt a hatóság, 
másrésztazügyfél,harmadrésztazeljárásvalamennyirésztvevőjeoldalárólfogalmazódnakmeg.

42 Ld.azÁkr.hatóságidöntésrevonatkozószabályait.
43 Ld.a2013.éviV.törvénytaPolgáriTörvénykönyvről.
44 Ld.azAlaptörvényXXVIII.cikk(1)bekezdését.
45 6/1998.(III.11.)ABhatározat,ABH1998,91,99.p.
46 Ld.errőlrészletesenBalogh-BékesiNóra:Atisztességesügyintézéshezésatisztességeseljáráshozvalójogin:Ge-

rencsérBalázs–BerkesLilla–VargaZs.András(szerk.)Ahazaiésuniósközigazgatásieljárásjogaktuáliskérdései.
PázmányPress,Budapest,2015.53-66.p.

47 Balogh-BékesiNóra:Alapelvekaközigazgatásihatóságieljárásban,ÚjMagyarKözigazgatás2016.december;15.
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Ahatóságra,annaktevékenységéreajogszerűség,ahivatalbóliságésahatékonyságelvevonatkozik.

Felhívjukafigyelmetugyanakkorarrais,hogyaz alapelvek célja elsősorban a hatóság és az 
ügyfél viszonyában értelmezhető, mégpedig az ügyfél védelme érdekében.48 Még azok az alap-
elvekis,amelyekahatóságszámárafogalmaznakmegelőírásokat,végsősoronajogkövetőügyfél
számárakamatoznak(kell,hogykamatozzanak).49

Tekintsükát,mitisjelentenekezekazalapelvek:

a) A jogszerűség elve

A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály kere-
tei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.

Ahatósághatáskörévelésilletékességévelakésőbbiekbenrészletesenfoglalkozunkmajd,demár
ittérdemeskiemelnünk,hogyahatásköriszabályokazthatározzákmeg,hogymilyentípusúszerv
járhatelegyadottügyben(vagyismilyenágazatiszervhezfogtartozniazadottügylefolytatása).

A hatóság hatáskörét minden esetben jogszabály határozza meg. A hatósági döntés indokolásá-
bankikelltérniadöntéstmegalapozójogszabályhelyekmegjelölésére,ígyahatósághatáskörétés
illetékességétmeghatározójogszabályra,hapedigahatósághatáskörhiányábanjárteladöntéstmeg
kellsemmisíteni.50 

Ahatáskörgyakorlása jogszabályok keretei között történik, azaz célhoz kötött és rendelte-
tésszerű, tehát tilosajoggalvalóvisszaélés.Ahatóságnakazeljárásasoránúgykellérvényesíteni
azanyagijogszabályokat,hogyaszabályozáscéljamegvalósuljon.Haahatóságahatáskörétannak
céljátóleltérőengyakorolja,visszaélahatalmával.Joggalvalóvisszaéléstvalósítmegahatóság,ha
azönmagábanjogszerűeljárásicselekménytazértalkalmazza,hogyazzalazügyfeletakadályozza.51 
Arendeltetésszerűhatáskörgyakorlásrésze,hogyhajogszabálybiztosítahatóságnakhatáskört,ak-
kor köteles eljárni.52 

Ajogszerűségelvénbelül,ahatóságihatáskörgyakorlástovábbikövetelményekénthatározmeg
ajogalkotótöbbfontoselvet.Ezek:

• aszakszerűség,azegyszerűség,azügyféllelvalóegyüttműködésésajóhiszeműség;
• atörvényelőttiegyenlőségésazegyenlőbánásmódkövetelményétmegtartva,azindokolat-

lan megkülönböztetés és részrehajlás nélküli eljárás;
• ajogszabálybanmeghatározotthatáridőnbelül,észszerűidőbentörténőeljárás.

A szakszerűség elveaztjelenti,hogyahatóságnemhivatkozhatarra,hogyazügyrevonatkozó
jogszabályokatnemismerteteljeskörűen,eljárásasoránavonatkozójogiszabályokatkötelesmara-
déktalanulbetartani,ahogyanazadotteljárástmeghatározóügyviteliéstechnikaiszabályokatis.Ez
alapjánpedig tevékenységénekmegkell felelnie a közigazgatási szakemberállománnyal szemben
támasztottszakmaikövetelményeknek.Azegyszerűség elveszerintahatóságkötelesazügyfélszá-
máraleginkábbérthetőmódonmegfogalmaznidöntéseit,továbbáazügyintézéstnebonyolítsatúl,

48 Ld.ehhez:PatyiAndrás-BorosAnita:Azügyfélreésmáseljárási szereplőkrevonatkozóáltalánosszabályok. In:
BorosAnita,GerencsérBalázs,GyuritaRitaErzsébet,LapsánszkyAndrás,VargaZs.András,PatyiAndrás(szerk.)
Hatóságieljárásjogaközigazgatásban.DialógCampusKiadó,Budapest-Pécs,2012.199-252.p.

49 Balogh-Békesi Nóra Im. Alapelvek a közigazgatási hatósági eljárásban.
50 Ákr.81.§és123.§.
51 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,25.p.
52 Ákr.15.§.
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arendelkezésreállóeljárásieszközökközülalegegyszerűbbalkalmazásávaloldjamegazügyet.Az
együttműködés elvénekszámoseljárásiintézményétfogalmazzamegatörvény,például,haaható-
sághiánypótlásrahívfel,vagyazügyfélinyilatkozatraválaszol,vagytájékoztatjaazügyfeletvagy
azeljárásmegindításáról,máseljárásicselekményekrőlértesíti.Haahatóság tisztábanvanazzal,
hogyazadott jogosultsága feletmegilleti,deakérelemformaiokbólnemmindenkövetelmény-
nekfelelmeg,ahatóságazegyüttműködéséstermészetesenaszakszerűségelvealapjánisköteles
olyanintézkedésekettenni,amivelelőmozdítjaazügyfélijogokgyakorlását.Másikpéldaszerintaz
együttműködésikötelezettségbőliskövetkezik,hogyahatóságegyengedélylejártaelőttbenyújtott,
azengedélymeghosszabbításairántikérelmetnemutasíthatjaelazonazalapon,hogymajdcsakaz
engedélylejártátkövetőennyílikmódameghosszabbításirántikérelemelőterjesztésére.53 

Hangsúlyozzuk,hogyajóhiszeműségkövetelményétatörvényakorábbiszabályozássalegye-
zőenfenntartjaahatóságvonatkozásában.

Ajóhiszeműségfogalmaapolgárijogiirodalombankétféleértelembenismeretes:szűkebbérte-
lembenjóhiszeműnekszokástekinteniaztaszemélyt,akimenthetőokokból,snekifelnemróható
módonnemtudottvalamelymagatartásánakjogellenesvoltáról.54Tágabbértelembenajóhiszeműség
agondosságésatisztességmindenkitőlmegkövetelhetőésmindenkivelszembentanúsítandómér-
téket jelenti.55

A törvény előtti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés tilalmaazAlaptörvénybőlfa-
kad,56azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításáról,pedigkülöntörvényrendelke-
zik.57Amegkülönböztetéstilalmaésazegyenlőbánásmódelvealapjánahatóságieljárássoránelkell
kerülniaszemélyeknemzetiségen,nemen,fajihovatartozáson,bőrszínen,etnikaivagytársadalmi
származáson,nyelven,vallásonvagymeggyőződésen,politikaivagymásvéleményen,fogyatékos-
ságon,koronvagyszexuálisbeállítottságonalapulóvalamennyiindokolatlanmegkülönböztetését.A
hasonlóhelyzetbenlévőszemélyeketazonosbánásmódbankellrészesíteni.Akülönbözőbánásmódot
csakazadottügyobjektívjellemzőiindokolhatják.Aközigazgatásibíróságigyakorlatazügyféle-
gyenlőségelvéneksérelmétállapítottameg,példáulamikorahatóságtöbbügyfélesetén–azonos
jogszabályéstényállásmellett–más-másdöntésthozott.58

A jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben történő eljárás elve szerint 
egyrészt azeljárási törvénybenmeghatározott azügyintézésihatáridő, azeljárási cselekményekre
nyitvaállóhatáridő,59másrésztahatóságnakeszabályokatazügyintézéssoránhatékonyankellal-
kalmaznia.Például,haahatóságatényállástmárjóvalkorábbantudjaatisztázni,mintazügyintézési
határidőlejárta,ahatóságnakadöntésétmegkellhoznia,megvalósítvaígyazészszerűhatáridőben
történőeljáráskövetelményét(vagyisnemkellmegvárniaahatáridőlejártát).

Azészszerűhatáridőnbelülidöntéshozatalkövetelményetöbbuniós jogforrásbanmegjelenik,
többekközöttaHelyeshivatalimagatartáseurópaikódexében,aBelsőPiaciIrányelvbentovábbáaz
Alapjogi Chartában is.

53 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Nagykommentáraközigazgatásieljárásitör-
vényhez,ComplexKiadó,Budapest,2013,24.p.

54 Kilényi Géza: Az ügyfél jóhiszeműségének vizsgálata az államigazgatási eljárásban. In.: Állam és Igazgatás,
1961/7:520.

55 BorosAnitaIm.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve,32.p.,illetveld.erről:FöldiAndrás:Ajóhiszeműség
éstisztességelve.Intézménytörténetivázlatarómaijogtólnapjainkig.ELTEÁJK,Budapest,2001.3-118.p.

56 AzAlaptörvényXV.cikkeszerint.
57 Azegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőségelőmozdításárólszóló2003.éviCXXV.törvény.
58 BH1988.367.
59 Ld.Ákr.50.§
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b) A hivatalbóliság elve

A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, 
a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytat-
hatja. Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, 
valamint e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság 
döntését és eljárását.60

Ahivatalbóliság(officialitás)elveaközigazgatásihatóságieljárásoklényegijellemzője.Azelvet
atörvényazeljárásszakaszaihozkapcsolvaszabályozza:

• azeljárásmegindításávalkapcsolatbankimondja,hogyahatóságakizárólagkérelemreindít-
hatóeljárásokkivételévelhivatalbóleljárástindíthat,akérelemreindulteljárástjogszabály-
banmeghatározottfeltételekfennállásaeseténfolytathatja;

• emellettahatóságieljárásokkötelezővizsgálatijellegébőladódóanahatóságmindeneljárás-
banhivatalbólállapítjamegatényállást,határozzamegabizonyításmódjátésterjedelmét.E
szabályazalapeljárástérintőentartalmazzaahivatalbóliságelvét;

• végülazeljárásjogorvoslatiszakaszáhozkapcsolódvaahivatalbólindulójogorvoslatokte-
kintetébenutalatörvényahivatalbóliságelvére.Ahatóságetörvénykereteiközöttfelülvizs-
gálhatjaasajátésafelügyeletealátartozóhatóságdöntésétéseljárását.Ezekazeljárásoka
döntésmódosításavagyvisszavonásaahatóságsajáthatáskörében,afelügyeletieljárásésaz
ügyészifelhívásésfellépésnyománindítotteljárás.61

Utalunkarra,hogyahivatalbóliságatörvényrészletesszabályaiközöttismegjelenik,mindenek
előttahivatalbólindulóeljárásokravonatkozófejezetben(VII.fejezet),ahatáskörilletékességvizs-
gálatánál(Ákr.17.§)vagyazideiglenesintézkedésnél(Ákr.106.§).Afentiekalapjánazalapelvi
esetkörök felsorolása nem taxáció (zárt felsorolás).

c) A hatékonyság elve

A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás 
valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására vonat-
kozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák használatával – az eljárás a lehető 
leggyorsabban lezárható legyen.62

Ahatékonyságazadottcélkitűzéselérésébe fektetett ráfordításokésazannakeredményeként
elérteredményközöttiviszonyszám.Aközigazgatásihatékonyságtekintetébenaközigazgatáskülső
hatékonyságaaztjelenti,hogymikéntítélimegaközigazgatástatársadalom,mígabelsőhatékony-
ság lényegébenaközigazgatásbelsőmunkájánakhatékonyságát jelenti.63AhatékonyságÁkr.-ben
nevesítettelveahatóságimunkamegszervezésérevonatkozik.64 

AzÁkr.szerintahatékonyságkétfőeleme:
• aköltségtakarékosság;valamintaz,hogy
• azeljáráslehetőleggyorsabbanlezárhatólegyen.

60 Ákr.3.§.
61 Részletesszabályozásukrald.azÁkr.IX.Jogorvoslatcíműfejezetét.Ldehhez:BorosAnita:Ahatóságivizsgálat

terjedelmeatényállástisztázásasorán–azokiratibizonyításésazalapelvekkapcsolata.In.Közigazgatásagyakor-
latban,2011/10:3-5.

62 Ákr.4.§.
63 BorosAnita Im.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve,31.p.Ahatékonyságról tágabbösszefüggésben ld.

VértesyLászló:Azállamibeavatkozásjogaéshatékonysága.NemzetiKözszolgálatiEgyetem,Budapest,2014.
64 Ld.ehhez:BorosAnita:Ahatóságtényállás-tisztázásikötelezettsége.In.Közigazgatásagyakorlatban,2011/11:5-9.
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Akételemegymássalszoroskapcsolatotmutat,agyorseljárástöbbnyireköltségtakarékosis.65

EmellettazÁkr.akorábbiszabályozásekételeméhezbeillesztimégafejletttechnológiákhasz-
nálatánakkövetelményétis.

Kiemeljük,hogyahatékonyságésazonbelülagyorsaságkorlátjakéntjelenikmeg,hogyatényál-
lástisztázásáravonatkozókövetelményeknemsérülhetnek.66 

d) Az ügyfélre vonatkozó alapelvek

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
A hatóság biztosítja
– az ügyfél, továbbá
– a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képvi-

selője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezett-
ségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.67

Azügyfélrevonatkozóalapelvekközöttanyilatkozattételelvét,atájékoztatáshozvalójogot,az
együttműködésikötelezettséget,valamintajóhiszeműségelvétésabizalmielvettaláljuk.Azeljárás
egyébrésztvevőjéreafentielvek–értelemszerűenazügyfélinyilatkozattételkivételével–egyaránt
vonatkoznak.Ahatóságieljáráskétfőszemélyeahatóságésazügyfél.Rajtukkívültovábbiszemé-
lyekisrésztvehetnekazeljárásban,ígyatanú,ahatóságitanú,aszakértő,atolmács,aszemletárgy
birtokosaésazügyfélképviselője,akiketösszefoglalóanaz eljárás egyéb résztvevőjének nevezünk. 
Használjaa törvényaz eljárás valamennyi résztvevője fordulatot isahatékonyságelvénélésaz
együttműködéselvénél.Ekörtágabbazelőbbitől,mivelazeljárásegyébrésztvevőimellettbeletar-
toznakamegkeresettésazeljárásbanközreműködőszervekisazIndokolásszerint.68

AzÁkr.-benalapelviszintenrögzítettaz ügyfél nyilatkozattételi joga,melyszerintazügyfélaz
eljárássoránbármikornyilatkozatot,észrevételttehet.Ezakorábbiszabályozáshozképestújelem.A
nyilatkozattételijogazügyfélfontoseljárásijogosultsága,amelymagábanfoglaljaameghallgatás-
hozvalójogotis.Anyilatkozatirányulhatvéleménynyilvánításra,tényfeltárásra.69Példáulazügyfél
észrevételttehetatanúvallomásravagyszakértőivéleményre.Azügyfélrendelkezhetanyilatkozatá-
val,anyilatkozattételügyfélijog,denemkötelesség.

Akorábbiszabályozástátvéve,azÁkr.rögzítiazalapelvekközöttatájékoztatáshoz való jogot,
ugyanakkoralapelviszintenelhagyjaarészletezőszabályokat.Ahatóságbiztosítjaaz ügyfél, továb-
bá az eljárás egyéb résztvevője számára,hogyjogaikatéskötelezettségeiketmegismerhessék,és
előmozdítjaazügyfélijogokgyakorlását.Ezazalapelvatisztességesügyintézéshangsúlyosrésze.
Atájékoztatásikötelezettségtöbbekközöttkiterjedazadottügyrevonatkozójogszabályielőírások-
ra,azügyfélreésmásrésztvevőrevonatkozóanyagijogiéseljárásjogijogokra,kötelezettségekre,

65 LőrinczLajos(szerk.):Közigazgatásieljárásjog.HVG-OracKiadó,Budapest,2005,113.p.
66 HajasBarnabáskiemeli,hogynemegyeztethetőösszeatisztességeseljáráshozvalójoggalaz,haatörvényalkotóa

hatékonyságszempontjátúgyérvényesíti,hogyeközbenahatóságieljárásügyfeleeszköztelennéválikaközhatalom
fellépésévelszemben.In.PetrikFerenc(szerk.)AzáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázataHVG-OracKiadó,
Budapest,2017,33.p.

67 Ákr.5.§.
68 Ld.ehhez:BorosAnita:Azügyféliminőségmegállapításaaközigazgatásihatóságieljárásban.In.Közigazgatása

gyakorlatban,2011/5:3-6.p.
69 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Im.Nagykommentáraközigazgatásieljárási

törvényhez.633.p.
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aszociálisanhátrányoshelyzetbenlévőszemélyekeseténajogisegítségnyújtáslehetőségére,70 és a 
kötelezettségelmulasztásának jogkövetkezményére.Azügyféli jogokgyakorlásánakelőmozdítása
nemcsakatájékoztatásikötelezettségezköthető–példáulajogorvoslathozvalójog–hanemkiterjed
arra is,hogygyakorlásukraahatóságelegendő időtbiztosítson,példáulaz iratbetekintésvagyaz
ügyfélnyilatkozattételijogaesetén.

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel 
együttműködni.

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A 
rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.71

A jóhiszeműség elveszerintazeljárásvalamennyirésztvevőjekötelesjóhiszeműeneljárniésa
többirésztvevővelegyüttműködni.Ahogyfentebbmegismertükajóhiszeműségésazügyféllelvaló
együttműködés az ügyben döntést hozó, közhatalommal bíró hatóságot is köti hatáskörének gya-
korlásasorán.Afentiekalapjánahatóságieljárásmindenszemélyérekötelezőajóhiszeműeljárás
és az együttműködés.Az együttműködés az eljárás résztvevőinek egymással szembeni kölcsönös
figyelmességénekelvárásátfejeziki.Ajóhiszeműségmércéjétajogalkotótilalommalhatározzameg:
senkinek amagatartásanem irányulhat a hatóságmegtévesztésérevagy adöntéshozatal, illetve a
végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Akorábbiszabályozásnakmegfelelőentartalmazzaatörvényabizalmi elvet.Eszerinttörvényi
vélelemszólazügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjejóhiszeműségemellett.Megdönthetővélelem-
rőlvanszó,azellenkezőbizonyításalehetséges.Abizalmielvérvényesülésétszolgáljaaz,hogya
rosszhiszeműségbizonyításaahatóságotterheli.72

2. A törvény hatálya

A jogszabály hatálya mutatja meg azt, hogy egy adott jogszabályt milyen körben kell alkalmaz-
ni, milyen életviszonyokra, személyekre, milyen területen és milyen időben.73

Általábanajogszabályoknak,ígyahatóságieljárásáltalánosszabályaittartalmazókódexhatá-
lyánakvizsgálatánális,négyfélehatálytkülönböztetünkmeg:

• atárgyihatályt,
• aszemélyihatályt,
• azidőbelihatálytés
• aterületihatályt.

A tárgyi hatályaztmutatjameg,hogymilyencselekményeket,milyenéletviszonyokatszabá-
lyozajogszabály.AzÁkr.esetébenatárgyihatályazeljárásijogviszonytárgya,azazahatóságiügy
fogalma,valamintazáltalánosésakülönöseljárásiszabályokviszonya.

Az alanyi hatály aztmutatjameg, hogymilyen személyekre (ezt szokás személyi hatálynak
nevezni),hatóságokravonatkozikaszabályozás(ezthívjukszervihatálynak).AzÁkr.esetébenaz

70 2003.éviLXXX.törvényajogisegítségnyújtásról.
71 Ákr.6.§.
72 BorosAnita:im.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve.32-33.p.
73 BorosAnita:Im.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve.40.p.
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alanyihatályazeljárási jogviszonyalanyaihoz(ügyfél,hatóság,valamintazeljárásegyéb, illetve
többirésztvevői)kötődik

Az időbeli hatályaztazidőtartamotjelenti,amelyenbelülacselekményrevonatkozikaszabá-
lyozás,illetveamikortólazadottszabályozásalkalmazhatóajogviszonyokra,mígaterületi hatály 
aztmutatja,hogymilyenföldrajziterületenbekövetkezőeseményekrevonatkozikaszabályozás.

2.1. Az Ákr. tárgyi hatálya

A hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben (a to-
vábbiakban: ügy) és a hatósági ellenőrzés során e törvény rendelkezéseit alkalmazza.

E törvény alkalmazásában ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével 
• az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, 
• jogvitáját eldönti, 
• jogsértését megállapítja, 
• tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, 

illetve 
• az ezeket érintő döntését érvényesíti.74

AzÁkr.szerintaszabályaitazalábbihatóságieljárásoksoránkellalkalmazni:
• azÁkr.hatályaalátartozóközigazgatásihatóságiügybenés
• ahatóságiellenőrzéssorán.
Afentiszabálybólkitűnik,hogyazÁkr.akorábbiszabályozástóleltérőennem tekinti hatósági 

ügynek a hatósági ellenőrzést,ugyanakkorelrendeli,hogyalkalmazzákráaszabályait,eztönálló
fejezetbenszabályozza.75

AzÁkr.aközigazgatásihatóságiügyáltalános(absztrakt)fogalmánakmeghatározásakoraható-
sági eljárás és eljárásfajták dogmatikai fogalmára támaszkodik. E szerint a hatósági eljárás a közigaz-
gatásiszervenkívülijogalanyügyébenmegvalósuló,jogilagszabályozottcselekvésirend,amelyet
egyediügyintézésesorán,hatóságijogalkalmazáskeretében,azérintettjogalanyranézvejogihely-
zetétmegváltoztató,jogvitájátelbírálóvagyjogsértésérereagáló,közvetlenjogihatástkiváltóegyedi
aktuskibocsátásaésérvényesítéseérdekébenfolyik.Ahatóságieljárásfajtáklehetnekjogvagyköte-
lezettségmegállapítására(jogviszonylétrehozására)irányuló,jogvitátelbírálóésfelelősségrevonási
(szankcionáló) eljárások.76 

Tekintsükátrövidenahatóságiügyfogalmánaktényállásielemeit!
Etörvényalkalmazásábanügyaz,amelynekintézésesoránahatóságdöntésével:
• Az ügyféljogátvagykötelezettségétmegállapítja:ajogkeletkezésemindigaztjelenti,hogy

azügyfélkorábbijogainakrendszerébenváltozásállbe,hiszenújjogakeletkezik,vagya
mármeglévő jogosultsága kibővül. Jog alatt valamilyen alanyi jogot kell érteni, amely a
közigazgatásihatóságieljárásbankorlátozásravagyelvonásrakerül,vagyéppenazeljárás
soránkeletkezikvalamilyenjog.77Ilyenpéldául,amikornyilvántartásbavétellelkeletkezik
valakinekajogavalamilyentevékenységgyakorlására.Akötelezettségezzelszembenvala-

74 Ákr.7.§.
75 LdazÁkr.VI.fejezetétahatóságiellenőrzésről.
76 PatyiAndrás(szerk.):Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.31-35.p.
77 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéter:Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai:

kommentárajogalkalmazóknakazújtörvényhez.UnióKiadó,Budapest,2005.47.p.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

34

milyennegatívirányultságúelőírásazügyfélrenézve:jogelvonása,vagykorlátozása,vagy
éppenarrakötelezése,hogytegyen,vagynetegyenvalamit,tűrjönvalamitstb.Ilyenpéldául
azazeset,amikorahatóságelrendeliajogszerűtlenülfolytatotttevékenységfelfüggesztését
ésbírságmegfizetését.

• Jogvitáját eldönti:számoseljárásbanvesznekrésztellenérdekűfelek,aholahatóságfela-
dataleszazellenérdekűfelekközöttijogvitaeldöntése.78Ilyenpéldáulazazeset,amikora
KözbeszerzésiDöntőbizottságellenérdekűfelekközbeszerzésivitájátdöntiel.

• A jogsértését megállapítja:számosjogszabályelőírbizonyoskövetendőmagatartásisza-
bályokat,amennyibenaztazügyfélnemtartjabe,veleszembenkülönbözőszankciókalkal-
mazhatók.Ilyenpéldául,amikorahatóságmegállapítja,hogyvalakiengedélynélkülépítke-
zikegyingatlanon.

• Tényt, állapotot, adatot igazol:ebbeakörbenahatóságvalamilyen,hatóságáltalismert,
vagyhatóságinyilvántartásbanmegjelenőkérdésrőligazolástbocsátki.Ennekamegjelenési
formájatöbbfélelehet:példáulmásolatvagykivonatkiadása,hatóságibizonyítványkibo-
csátása.

•  Nyilvántartást vezet:akésőbbiekbenlátnifogjuk,hogyanyilvántartásoknakkülönböző
fajtáitkülönböztetjükmegésazáltalánosszabályokatazÁkr.-bentaláljuk.Ahatóságnyil-
vántartásvezetésifeladataitésazadottnyilvántartásspeciálisszabályaitazágazatijogszabá-
lyokhatározzákmegrészleteiben.

• Az ezeket érintő döntését érvényesíti: nóvuma(z)(hatósági)ügytörvényifogalmában,a
döntésérvényesítésének(végrehajtásának)kifejezettnevesítése.

AzÁkr.hatályaalánemminden,hanemcsakazokaközigazgatásiügyektartoznak,amelyeknél
a(hatósági)ügyfogalmielemeimegtalálhatók.Példáulegykormánytisztviselőeseténamunkáltatói
döntésközigazgatásiugyan,denemhatóságidöntés,mertnemaközigazgatásiszervezetrendszeren
kívülijogalanyügyérőlvanszó.79Nemhatóságiügyazsem,haaközigazgatásiszervpolgárijogi
jogviszonybanjárel,példáulhabérlő,megbízó,tulajdonos.

Ahatóságiügygenerálismeghatározásántúlatörvénytárgyihatályáhoztartozik,annakeldön-
tése és szabályozása, hogyminden (hatósági) ügyben az általános szabályokat tartalmazóeljárási
kódexet kell-e alkalmazni. A kérdés elvezet bennünket az általános és a különös eljárási szabályok 
viszonyához.

Ahatóságieljárásjoghazaikodifikációjaakezdetektőlismeriazúgynevezettkivett eljárásokat 
folyamatosanbővülő (ésváltozó) tartalommal.Ezekolyaneljárások,amelyekreaz Ákr. hatálya, 
annakkifejezettrendelkezésealapján,nem terjed ki.Ezekreazeljárásokratörvényteljeskörűenés
önállóanhatározhatmegeljárásiszabályokat.80

Kivetteljárások:
• aszabálysértésieljárás,
• aválasztásieljárás,
• anépszavazáskezdeményezéseésanépszavazásieljárás,
• azadó-,valamintvámigazgatásieljárás,
• amenekültügyiésidegenrendészetieljárás,
• azállampolgárságieljárás,kivéveazállampolgárságibizonyítványkiadása,

78 Ld.Egyed István:A közigazgatási eljárásról általában. In.: Egyed István:Amagyar közigazgatási jog alaptanai.
ReprintKiadás.ÁllamtudományiKlasszikusok.DialogCampusKiadó,2017.183.p.

79 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Im.Nagykommentáraközigazgatásieljárási
törvényhez.45.p.

80 AzIndokolásutalarra,hogylehetségesazÁkr.rendelkezéseinekalkalmazásátelőírniahatályaalánemtartozóegyes
eljárásokszabályozásasorán.
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• aversenyfelügyeletieljárás,
• MagyarNemzetiBankhatóságieljárásai (aMagyarNemzetiBanknakaMagyarNemzeti

Bankról szóló2013. éviCXXXIX. törvény4.§ (2) és (5)–(9)bekezdéseiben,valamint a
bizalmivagyonkezelőkrőlésatevékenységükszabályairólszóló2014.éviXV.törvényben
meghatározottfeladatköreivelösszefüggőhatóságieljárásokra).

Utalunkrá,hogyakivetteljárásokkörébekerültekolyaneljárások,amelyekrekorábbanazál-
talánoseljárásiszabályokszubszidiáriusan(kisegítőjellegűen)érvényesültek.Ígyakivetteljárások
közé került a szuverenitással való szoros összefüggésemiatt amenekültügyi és idegenrendészeti
eljárás;suigenerisjogintézményei,eljárásilogikájamiatt,követveeurópai(német)mintátazadó-és
vámigazgatásieljárás;továbbáaversenyfelügyeletieljárás.81

Mivel a közigazgatás tevékenysége sokféle és gyorsanváltozó, nem lehetséges egy egységes
anyagijogikódexmegalkotása.Megjegyzendőazonban,hogyamindenhatóságieljárásbanközös
szabályokkerülhetnekegyáltalánoseljárásikódexbe.Ugyanakkorakülönbözőágazatokeljárásai
igényeikbeneltérőek.Másegygyámügyiésmásegyvízügyihatóságieljáráseljárásiigényepéldául
abizonyításbanvagyaszankciórendszerben.Ígybiztosítanikellakülönöseljárásiszabályokérvé-
nyesülésétis.Ahatóságieljárásjogszabályozásánakrendjeakövetkező.Ahogyanmáremlítettük,az 
Ákr. a ténylegesen minden közigazgatási hatósági eljárásban közös szabályokról rendelkezik. 
A valóban általános szabályokon túl a szükséges sajátosságokat az ágazati különös eljárási sza-
bályok tartalmazzák kiegészítő eljárási rendelkezésként. EmellettellensúlykéntazÁkr.asaját
magátólvalóeltéréstszűkkörbenengedimeg.

Az Ákr. szabályozása szerint a kivett eljárások kivételével a hatósági eljárásokra vonatkozó 
jogszabályok e törvény rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt e törvény kifejezetten 
megengedi.82

Ebbenazesetben,haazÁkr.-benegyébkéntszabályozottkérdésrőlazÁkr.egyedifelhatalma-
zásaalapjánkülönösszabályrendelkezik,akkornemazáltalánosszabályt,hanemakülönöst(lex
specialis)kellalkalmazni.Utalnikellarrais,hogyakódex-jellegeterősítiaz,hogyetörvényrendel-
kezéseitőlcsakakkorleheteltérni,haaztetörvénymegengedi.83Ezekazegyedikonkrétfelhatalma-
zásokkülönbözőjogszabályikörrevonatkoznak,ígytörvény,vagytörvényéskormányrendelet,vagy
jogszabályállapíthatmegkülönösszabályt,vagyzárhatjakiazÁkr.szabályát.Például:

• Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azoknak a 
személyekésszervezetekkörét,akikvagyamelyekajogszabályerejénélfogvaügyfélnek
minősülnek.84

• Ha törvény nem írja elő azügyfélszemélyeseljárását,helyettetörvényesképviselője,vagy
azáltala,illetvetörvényesképviselőjeáltalmeghatalmazottszemély,továbbáazügyfélés
képviselőjeegyüttiseljárhat.85

• Ha jogszabály másként nem rendelkezik,azazonoshatáskörűhatóságokközülazjárel,
amelynekilletékességiterületénazügytárgyátképezőingatlanfekszik,ennekhiányábana
tevékenységetgyakoroljákvagygyakorolnikívánják,ennekhiányábanajogellenesmaga-
tartást elkövették.86

81 Megjegyezzük,hogyakivetteljárásokfolyamatosbővítéseazeljárásikódexáltalánosjellegétgyengítené.
82 Ákr.8.§(2)bek.
83 PatyiAndrásIm.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban,84.p.
84 Ákr.10.§(2)bek.
85 Ákr.13.§(1)bek.
86 Ákr.16.§(1)bek.
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• Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.87

• Ha jogszabály nem zárja ki,vagyazügyféleltérőennemnyilatkozik,úgykelltekinteni,
hogyakapcsolódóeljárásirántikérelmeamegelőzőeljáráslefolytatásáraisirányul.88

Afentiekbenmárutaltunkarra,hogyegyadotteljárásravonatkozóeljárásirendúgyleszteljes,
hogyazÁkr.általánosszabályaikiegészülnekazágazatijogszabályokkülönöseljárásirendelkezése-
ivel.AzÁkr.tételesenrögzíti,hogyaszabályaivalösszhangbanállókiegészítőeljárásiszabályokat
bármilyenjogszabálymegállapíthat.89 

2.2. Az Ákr. szervi hatálya

Az Ákr. alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet vagy akit: 
• törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rende-

let hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy 
• jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki.90

A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el (a hatáskörelvonás tilalma).

Aszervihatályazalanyihatálykülönlegesesete.Közhatalommalrendelkezőszervvonatkozá-
sábannevesítjük.Ennekmegfelelően azÁkr. szervi hatályát a hatóság törvénybenmeghatározott
fogalmaadja.AzÁkr.szakítakorábbiszabályozástételesfelsorolásával,amelymeghatározta,hogy
milyenszerveklehetnekhatóságok.

Azeljárásjogiáltalánosmeghatározáselőnye,hogynemkorlátozzaahatóságifeladatokatellátó
szervezetrendszerfejlődését,mentesítiazáltalánoseljárásiszabályokatahatáskörtkijelölőanyagi
jogiszabályoktól.Egyszervet,vagyszemélythatósággáahatáskörgyakorlásárafeljogosítótörvényi,
kormányrendeleti vagy önkormányzati rendeleti felhatalmazás vagy jogszabályi kijelölés tesz, ez
biztosítjaaszervijogalanyiságát.

Hatóságiügyintézésérejogszabálybanbiztosítotthatáskörrel(hatóságijogkörrel)rendelkeznek
államigazgatásiszervekközponti,területiéshelyiszinten.

Önkormányzatihatóságiügybenönkormányzatiszervekjárhatnakelhatóságijogkörben:ezeka
képviselő-testület,illetveátruházotthatáskörbenannakszervei.

AMagyarországhelyiönkormányzatairólszóló2011.éviCLXXXIX.törvény(atovábbiakban:
Mötv.)142/A.§-aalapjánaképviselő-testületahatáskörébetartozóhatóságiügyben(önkormányzati
hatóságiügy)ahatáskörétönkormányzatirendeletben:

• apolgármesterre,
• abizottságára,
• atársulásáravagy
• ajegyzőreruházhatjaát.

Haaképviselő-testületönkormányzatihatóságiügybenahatáskörétátruházza,elbíráljaafel-
lebbezést,valamintgyakoroljaamásodfokúhatóságésafelügyeletiszervfeladat-éshatáskörét.

Helyiönkormányzatiszervektisztségviselőiisgyakorolhatnakhatóságihatáskört,ésvégülha-
tósági jogkörtgyakorolhat aközigazgatási szervezetrendszerenkívüli szervezetvagy személy.Ez

87 Ákr.39.§.
88 Ákr.45.§(5)bek.
89 Ákr.8.§(3)bek.
90 Ákr.9.§.
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utóbbikörbetipikusanaköztestületektartoznak,demegfelelőgaranciákmellettgazdálkodószerve-
zet,vagycivilszervezetisidetartozhat(példakéntemlíthetőkaközútijárművekműszakivizsgálatát
végzőegyesautószerelőszervezetek,hiszaközútijárművekforgalmiengedélyecsupánmeghatáro-
zottidőtartamraszól,melyetbizonyos–jogszabályáltalmeghatározott–időközönkéntmegújítani
szükséges.Ajárműműszakialkalmasságánakvagyalkalmatlanságánakamegállapításahatóságijo-
gosítvány,melyetavizsgálóállomásbélyegzőlenyomatávaltanúsít).91

Ahatóságfogalmáhozkapcsolódvarögzítiatörvény,hogyahatóságtólahatáskörébetartozóügy
nem vonható el. A hatáskörelvonás tilalmaazértfontos,merthatáskörelvonáseseténahatóságnem
tudja gyakorolni a jogszabálybanmegállapított hatáskörét.A hatáskör elvonása jogszabálysértés,
mertnemazahatóságjárel,amelyetjogszabályerrefeljogosított.Nemminősülhatáskörelvonásnak,
hakijelölésalapjánjárelmáshatóság,azideiglenesintézkedésesete,amegosztottdöntésihatáskör
(szakhatóságiközreműködés).

2.3. Az Ákr. személyi hatálya

Aszemélyihatályaszabályozásalanyáravonatkozik.Ekörbenahatóságmellettahatóságieljárási
jogviszonymásik nélkülözhetetlen alanyára, az ügyfélre irányadó szabályokat,mindenek előtt az
ügyfélfogalmátismertetjük.

Az Ákr. 10. §-a szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, 
• akinek vagy amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti,
• akire vagy amelyre nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy
• akit vagy amelyet hatósági ellenőrzés alá vontak.92

Ez a meghatározás az ügyfél általános fogalmát tartalmazza. A jogalkalmazó szervek számára 
azthatározzameg,hogykitilletazügyfélijogállásegyadotthatóságieljárásban.Azáltalánosügy-
félfogalomazügyfélijogállástteremtimeg,ezáltalfontosgaranciálisrendelkezésisegyben.93 

Ügyféllehettermészetesszemély,jogiszemélyésegyébszervezet,tulajdonképpenbárki,ameny-
nyibenafentebbfelsorolttörvényielőírásokvalamelyikébebeletartozik.Természetesszemélyenaz
embertésazélveszületésfeltételétőlfüggőenaméhmagzatotértjük.Jogiszemélyolyanszervezet,
amelyetaPtk.,vagymástörvényjogiszemélykéntismerel,ígyagazdaságitársaságok(példáulbe-
téti társaság,korlátolt felelősségűtársaság,részvénytársaság),alapítványok,költségvetésiszervek,
egyesületekstb.Egyébszervekenakármagánjogiakárközjogialaponszerveződő,jogiszemélyiség
nélküliszerveketértünk,példáultársasházlakóközössége,vagyakárjogiszemélyköltségvetésiszerv
elkülönült területi szervei.

Azáltalánosügyfélfogalomtovábbilényegielemeaközvetlen érintettség.Ügyfélcsakazlehet,
akinekjogátvagyjogosérdekétazügyközvetlenülérinti.Aközvetlenérintettségegyszorosoksági
kapcsolategyszemélyjoga,jogosérdekeésazügyközött.Példáulközvetlenérintettségegyútépítés-
selkapcsolatosengedélyezésieljárásbanazzalatulajdonossalállfenn,akinekingatlanaazépítendő
úttalhatáros.Aközvetlenérintettségetmindigazügyegyedikörülményeihatározzákmeg.

91 Azezzelkapcsolatosjogszabályiháttérlásd:aközútiközlekedésrőlszóló1988.éviI.törvény,aközútijárművek
műszakimegvizsgálásárólszóló5/1990.(IV.12.)KöHÉMrendelet,valamintavizsgálóállomásengedélyezésének
részleteseljárásiszabályairól181/2017.(VII.5.)Korm.rendelet.

92 Azellenőrzésalávontszemélytattólfüggetlenülügyfélijogállásilleti,hogyahatóságiellenőrzésnemhatóságiügy.
93 Ld.ehhez:PatyiAndrás-BorosAnitaIm.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.199-252.p.
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AMagyarEnergetikaiésKözmű-szabályozásiHivatalrólszóló2013.éviXXII.törvény5/D.§
(3)bekezdésealapjánpéldáulaHivatalhatáskörébetartozóhatóságieljárásokban–törvényvagyaz
EurópaiUnióközvetlenülalkalmazandójogiaktusánakeltérőrendelkezésehiányában–közvetlenül
érintett:

• aHivatal felügyeletealá tartozó természetesszemély, jogiszemélyvagyegyébszervezet,
akirevagyamelyrenézveaHivataljogotvagykötelezettségetállapítmeg,

• akitaHivatalellenőrzésesoránvagypanaszeljárásbanvizsgálatalávon,illetveadatszolgál-
tatásrakötelez,

• akijogszabályalapjánarrajogosultkéntkérelmetnyújtbe.

Azáltalánosügyfélfogalombanajogjogszabálybanbiztosítottjogosultságot,másképpenalanyi
jogot jelent. A jogos érdekalanyijogkéntnemkonstruálhatómegegyolyantörekvés,amelyössz-
hangbanvanajogiszabályozással,azazjogilaglehetséges,ajogáltalisvédettérdek.Abíróigyakor-
latazépítésiengedélyezésiügyekbenajogosérdekalapjánaszomszédnakügyfélijogállástbiztosít.
Ezakésőbbiekbenkiegészítésrekerültazzal,hogyvalakineka jogát, jogosérdekétazügyakkor
érinti,haközvetlenésnyilvánvalóérdekeltségefűződikahhoz,hogyazegyébkéntmásravonatkozó
jogotahatóságmegállapít-e,éshaigen,milyentartalommal.94

Afentiekalapjánegykonkrétügybenazügyfélijogálláshatóságáltalimegállapításáhozszüksé-
gesazügyfélképességésazadottügybenvalóközvetlenérintettség.Haahatóságazügyfélijogállást
megtagadjavégzésthoz,amelyellenönállófellebbezésnekvanhelye.

AzÁkr. az általános ügyfélfogalommellett egy felhatalmazó rendelkezés keretébenkülönös 
ügyfélfogalmat is meghatároz.

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon szemé-
lyek és szervezetek körét, akik vagy amelyek a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősül-
nek.95

Az ex lege (jogszabály erejénél fogva) ügyféleseténnincsszükségajog,jogosérdekközvetlen
érintettségénekvizsgálatárafeltéve,hogyazágazatijoganyagtörvénybenvagykormányrendeletben
azadottügyfajtáraígyrendelkezik.

Ahulladékrólszóló2012.éviCLXXXV.törvény48.§(4)bekezdésealapjánpéldáuladíjfel-
ügyeletieljárásbanetörvényerejénélfogvaügyfélnekminősülaközszolgáltató,valamintazérintett
településiönkormányzat.

Ajogszabályerejénélfogvaügyfelekacivilszervezetekisegyeseljárásokban.Akörnyezetvé-
delménekáltalánosszabályairólszóló1995.éviLIII.törvény98.§(1)bekezdéseszerintakörnye-
zetvédelmiérdekekképviseletérelétrehozottpolitikaipártnakésérdekképviseletneknemminősülő,
ahatásterületenműködőegyesületeket(atovábbiakban:szervezet)akörnyezetvédelmiközigazgatási
hatóságieljárásokbanaműködésiterületükönazügyféljogállásailletimeg.

Aszemélyihatályhozkapcsolódnakazügyféli jogutódlás szabályai is.
Ajogutódlástulajdonképpenegyalanycsereazadottalanyijogihelyzetben.Ajogutódlássorán

megkülönböztetjükajogelődöt,vagyisazt,akinekjogai,kötelezettségeiátszállnak,ésajogutódot,
akireajogokéskötelezettségekátszállnak.Azeljárásjogijogutódláskérdéseazügyfélijogálláshoz
szorosankapcsolódókérdés,atörvényazügyfélijogállásszabályozásátkövetőentartalmazza.

94 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Im.Nagykommentáraközigazgatásieljárási
törvényhez.95.p.

95 Ákr.10.§(2)bek.
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AzÁkr.azeljárásjogijogutódlásszabályainálapolgárijogijogutódlásszabályaitrendelialkal-
mazni.96

Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyé-
be a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.

Ha az ügy tárgya dologi jogot érint, a kieső ügyfél helyébe az üggyel érintett dologi jog új 
jogosultja lép.97

Eszerintahatóságieljárásokbanajogutódlásfőszabálya,hogyakiesőügyfélhelyébeapolgári
jogszabályaiszerintijogutódjalép.Azügyfélkiesésénektipikuseseteitermészetesszemélyeseténaz
ügyfélhalála,jogiszemélyeseténazátalakulás,egyesülés,szétválás.Fontosfeltételviszont,hogya
polgárijogijogutódlástazügyszemélyesjellegevagyakötelezettségtartalmanezárjaki.Személyes
jellegvagyakötelezettségtartalmazárhatjakiajogutódlástajogelődtermészetesszemélyreeljárási
bírságotkiszabódöntés,vagyidézésmulasztásaeseténmegállapítottkötelezés,vagyfizetésikedvez-
ménytmegállapítódöntésvagyakároltásraköteleződöntésesetén.

Ajogutódlásrólrendelkezőelsőfokúvégzésellenönállófellebbezésnekvanhelye.
Ajogutódlásáltalánosszabályánkívüladologijogijogutódlásesetéreújönállószabálythatároz

megazeljárásikódex.Eszerint,haazügytárgyadologijogotérint,akiesőügyfélhelyébeazüggyel
érintettdologijogújjogosultjalép.Akisegítőszabályolyanesetekrevonatkozik,amikornemfeltét-
lenülazonosapolgárijogijogutódadologijogújjogosultjával.Legfontosabbdologijogatulajdon-
jog,deidetartozikahaszonélvezetijogésazálogjogis.98

2.4. Az ügyfélképesség és az eljárási képesség, valamint a képviselet szabályai

Végülazügyfélijogálláselismerésénekalapjakéntaz ügyfélképességrekellkitérnünk.Azügyfél-
képességrelatívközigazgatásijogképesség,mindigazadottügyfajtavonatkozásábanvizsgálandó.A
közigazgatásijogképességszerintegyszemélyközigazgatásijogokéskötelezettségekalanyalehet.
Azügyfélképességhezaközigazgatásijogképességentúlazszükséges,hogyaz adott ügyfajtával 
összefüggő jogok és kötelezettségek alanya is lehessen.Azügyfélképességazértrelatívközigaz-
gatásijogképesség,mertazadottügyfajtáhozviszonyítottankell,hogyfennálljon.Példáulazazonos
neműeknemköthetnekahatályosjogszabályokszerintházasságot,vagyisazegymássalvalóházas-
ságkötés szempontjából hiányzik az ügyfélképességük,99 egy gyermek elhelyezésével kapcsolatos
ügybenszülőkéntnemlehetügyfélagyermektelenszemély,vagyoktatásiintézményműködésien-
gedélyezésiügyébennemlehetügyfélegykörnyezetvédelmitársadalmiszervezet.100

Ahatóságieljárásbana természetesszemélyügyféleseténazügyfélképességmellett,deattól
megkülönböztetve eljárási képességetszabályozatörvény.Mígazügyfélképességajogképességhez
kapcsolódófogalom,addigazeljárásiképességacselekvőképességhezkötődik.

96 ApolgárijogijogutódlásszabályaittermészetesszemélyhalálaeseténaPolgáriTörvénykönyvöröklésijogravonat-
kozó,mígjogiszemélyátalakulása,egyesülése,szétválásaeseténajogiszemélyekrevonatkozókönyveihatározzák
meg.Ajogutódlásazörökhagyóhalálánakpillanatábankövetkezikbe.Azt,hogykijogosultajogelődhelyébelépni
ajogerőshagyatékátadóvégzéshatározzameg.

97 Ákr.11.§.
98 Ld.ehhez:MéhesTamás:APolgáriTörvénykönyvvázlata.DialogCampusKiadó,Budapest,2017.63-88.p.
99 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,50.p.
100 PatyiAndrásIm.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban,100.p.
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Az Ákr. szerint a természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az 
ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek minősül.101

Azeljárásiképességazügyekszemélyesvitelére,azeljárássorána személyes részvételre való 
képességet jelenti. Másmegfogalmazásbaneljárásiértelembenvehetőcselekvőképesség.102 A cse-
lekvőképesség szabályait aPtk. szabályozza.A természetes személyek lehetnek cselekvőképesek,
korlátozottancselekvőképesekéscselekvőképtelenek.103 

Fontoshangsúlyozni,hogyazügy tárgyáravonatkozóanszükséges,hogyazügyfélcselekvő-
képesnekminősüljön.Ezakövetelményjelentőségetpéldáulakkorkap,amikoranagykorúcselek-
vőképességétabíróságrészlegesenkorlátozzaésítéletébenmeghatározzaazokataszemélyi,illetve
vagyonijellegűügycsoportokat,amelyekbenacselekvőképességetkorlátozza.

Az alfejezetünk harmadik fogalma a képviselet, amely az ügyfél hatósági eljárásban történő 
személyes részvételéhez kapcsolódik.Azügyfélalapvetőenszemélyesenjárelazeljárásban.Akép-
viseletjogintézményeugyanakkorarraadlehetőséget,hogyazügyfélmásszemélyútjángyakorolja
azeljárási jogait.Hatósági eljárásbancsakazügyfélvonatkozásábanvanhelyeképviseletnek, az
eljárásegyébrésztvevőieseténszemélyesközreműködésszükséges.

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,
• helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által megha-

talmazott személy, továbbá
• az ügyfél és képviselője együtt
• is eljárhat.

Aképviseletáltalánosfogalmaértelmébenaképviselőaképviseltszemélyhelyettésnevében
teszjognyilatkozatot,aképviseltszámáraszerezjogokatésvállalkötelezettségeket.

A hatósági eljárásban az ügyfél képviseletének formái lehetnek:
• törvényes képviselet
• meghatalmazotti képviselet
• ügygondnokiképviselet.

A törvényes képviseletjogszabályrendelkezésénalapul.Fontosabbesetkörei:kiskorúszemély
eseténapolgárijogszabályaiszerinttörvényesképviselőaszülőésagyámlehet.Nagykorúszemély
eseténacselekvőképességrészlegeskorlátozása(korlátozottancselekvőképes)vagyteljeskorlátozá-
sa(cselekvőképtelenség)eseténtörvényesképviselőagondnok.Szervitörvényesképviseletrőlbe-
szélünktipikusanjogiszemélyesetén.Ehelyenhívjukfelafigyelmetarra,hogyazÁkr.aképviselet
általános szabályaiközött rögzíti,hogy jogi személy törvényesképviselőjénekeljárása személyes
eljárásnakminősül.104 

A meghatalmazotti vagy más néven ügyleti képviseletazügyfélmeghatalmazásánalapul.A
meghatalmazásképviseletijogotkeletkeztetőegyoldalúcímzettjognyilatkozat.

Ameghatalmazottaképviseletijogosultságát–haaztarendelkezésinyilvántartásnemtartalmaz-
za–kötelesigazolni.Ameghatalmazástközokiratbavagyteljesbizonyítóerejűmagánokiratbakell
foglalni,vagyjegyzőkönyvbekellmondani.

101 Ákr.12.§.
102 PatyiAndrásIm.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban,100.p.
103 AzesetkörökrészletespolgárijogiszabályaitatankönyvV.fejezetetartalmazza.
104 Ákr.13.§(2)bek.
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Haameghatalmazásbólmásnemtűnikki,azkiterjedazeljárássalkapcsolatosvalamennyinyi-
latkozatraéscselekményre.

Haaképviseleti jogosultságvisszavonás, felmondásvagyazügyfél, illetveameghatalmazott
halálamiattmegszűnik,amegszűnésahatósággalszembenahatóságnakvalóbejelentéstől,atöbbi
ügyféllelszembenavelükvalóközléstőlhatályos.

Azügygondnokiképviseletalapjánazügygondnokfeladataazadottkonkréthatóságiügyben
képviselniatermészetesszemélyügyfelet.105

Haatermészetesszemélyügyfélneknincsképviselőjeés:
• ismeretlenhelyentartózkodikvagy
• nemtudazügybeneljárni
azeljáróhatósággondoskodikügygondnokkirendeléséről.106

Aképviseletlehetőségétbiztosítószabálynevesítiatörvényesésameghatalmazottiképviseletet.
Ekörbenutalarra,hogylehetségesegyidejűlegisakétforma.Atörvényesképviselőadhatmegha-
talmazástpéldáulegykisajátításieljárásbanúgy,hogyaz ingatlantulajdonoskiskorúügyfélszülei
ügyvédetbíznakmegagyermekképviseletével.107Acsakképviselőútjántörténőeljárásmellettlehe-
tőségvanarrais,hogyazügyfélésképviselőjeegyüttiseljárjon.Hangsúlyozzuk,hogyfeltételmin-
denesetben,hogyazügyfélszemélyeseljárásáttörvénynemteszikötelezővé.Törvényszemélyes
eljáráshozkötipéldáulaházasságkötést,azörökbefogadóinyilatkozatmegtételét.

Azeljárásikódexalapvetőtilalmathatározmegazeljárásiképviseletre,amikorkimondja,hogy
ellenérdekű ügyfelek esetén a képviseletet nem láthatja el ugyanaz személy.108Azügyfelekakkor
ellenérdekűek,haazeljárássoránhozottdöntésazegyikügyfélszámárakedvező,mígamásikügyfél
számára terhes.109

AzÁkr.atételesszabályokközöttmárnemtartalmazzaaképviseletijogosultsághatóságálta-
livizsgálatát,ugyanakkormegmaradta szabályozásbana képviselő eljárásának visszautasítása. 
Álláspontunkszerintebbőlazkövetkezik,hogyahatóságképviseletijograirányulóvizsgálatiköte-
lezettségekifejezetttörvényirendelkezéshiányábanisfennáll.Mindeztmegerősítiahivatalbóliság
alapelveatényállásmegállapításavonatkozásában.

Ahatóságvisszautasítjaaképviselőeljárását,ha:
• aznyilvánvalóannemalkalmasazügybenaképviseletellátására,vagy
• képviseletijogosultságátazerreirányulóhiánypótlásifelhívásellenéresemigazolja.
Aképviselővisszautasításaeseténahatóság felhívjaazügyfelet,hogy járjonel személyesen,

vagygondoskodjékaképviseletellátásáraalkalmasképviselőről.
Aképviselőveleljáróügyféleseténaz,hogykinek kézbesítsenek,kiemeltjelentőségű.Haaz

ügyfélnekképviselőjevan,ésazügyféleltérőennemrendelkezik,aziratokatahatóság–aszemélyes
megjelenésre szóló idézés kivételével – a képviselő részéreküldimeg.Aszemélyesmegjelenésre
szólóidézésrőlahatóságaképviselőtegyidejűlegértesíti.110

Kiemeljük,hogyhaahatóságaképviselőhelyettameghozottdöntésétazügyfélnekküldimeg
adöntésközlésenemlesz jogszerű,újbóliszabályszerűközlésszükségesazeljárásban.Hangsú-
lyozzuk,hogyaképviselőnektörténőkézbesítésfőszabályaalólkétkivételvan,egyrésztazidézés,

105 Ákr.14.§.
106 Ákr.13.§(8)bek.
107 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgyIm.Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvény-

hez.351.p.
108 Ákr.13.§(3)bek.
109 BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgyIm.Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvény-

hez.351.p.
110 Ákr.13.§(6)bek.
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másrésztazügyféleltérőrendelkezése.Azügyfélrendelkezhetúgy,hogyszámáratörténjenakéz-
besítés.

A képviselet során felmerülhetnek ellentétes eljárási cselekmények, nyilatkozatok. A hatóság 
nyilatkozattételrehívjafelazügyfelet,haazeljárássoránazügyfélésaképviselővagyaképviselők
nyilatkozataeltéregymástól,vagyegyébeljárásicselekményeikellentétesek.Haazügyféleltérően
nemnyilatkozik,ahatóságakésőbbicselekményt,nyilatkozatottekintiérvényesnek.111

2.5. Az Ákr. időbeli és területi hatálya

AzÁkr. aZáró rendelkezésekközöttmeghatározza,hogy2018. január1.napján léphatályba, és
ahogyanmárutaltunkráátmenetirendelkezéskéntkimondja,hogyszabályaitahatálybalépésétköve-
tőenindultésamegismételteljárásokbankellalkalmazni.Avégrehajtásravonatkozórendelkezéseit
atörvényhatálybalépésekormégelnemrendelt,ésatörvényhatálybalépésekorfolyamatbanlévő
végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

AzÁkr.területihatályán,aMagyarországterületénvalóalkalmazástértjük.

111 Ákr.13.§(7)bek.
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VÉRTESY LÁSZLÓ – PFEIFER-TÓTH TAMARA – 
POLLÁK KITTI – ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A hatáskör és illetékesség szabályai112

1.1. Az eljárási kötelezettség

A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles 
eljárni.

Ha a hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve – eljárási kötelességének az ügyintézési 
határidőn belül nem tesz eleget, a jogszabályban meghatározott felügyeleti szerve az eljárás le-
folytatására utasítja. Ha nincs felügyeleti szerv, vagy az nem intézkedik, az eljárás lefolytatásá-
ra a közigazgatási perben eljáró bíróság (vagyis a közigazgatási bíróság) kötelezi a hatóságot.113

Aközigazgatásihatóságeljárásikötelezettségekeretébenahatáskörébetartozóügybenazille-
tékességiterületén,vagykijelölésalapjánköteleseljárni.Ezaztjelenti,hogyaközigazgatásiszerv
akérelemrevagymegkeresésreindulóeljárásoktekintetébenakérelemvagymegkereséselőterjesz-
tésétkövetőenkötelesazeljárástmegindítani,illetveaztlefolytatni;ahivatalbólindíthatóeljárások
esetébenpedighivatalbólészlelni,hogyahatáskörébeésilletékességébetartozóügybenintézkedési,
döntésikötelezettségeállfenn.Akényszertehátnemcsakazeljárásmegindítását,hanemmegfelelő
döntéssel,határidőbenvalólezárásátisjelenti.114

112 Az1-4.alfejezetVértesyLászlóírása.
113 Ákr.15.§.
114 JózsaFábián:KETKérdezz-Felelek.Opten,Budapest,2009.90-91.p.
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1. Ábra: Az ügyelosztási triász

Joghatóság

nemzetközi illetékesség

Aztjelöli,hogymelyországközigaz-
gatási hatósága jár el. Hatáskör

Milyentípusúszervjogosulteljár-
niazadottügyben?Ahatáskörébe
tartozóügybenilletékességiterületén,
vagykijelölésalapjánköteleseljárni.

Illetékesség

Azonoshatáskörűszervekközül
területilegmelyikjárel?

Azazonoshatáskörűhatóságokközül
azjárel,amelynekilletékességi
területén

• azügytárgyátképezőingatlan
fekszik;

• atevékenységetgyakorolják
vagygyakorolnikívánják;

• a jogellenes magatartást elkövet-
ték;

• azügyféllakóhelye,székhelye.

Forrás: Vértesy László szerkesztése

Azeljárásikötelezettségalapjaazügyelosztás,amelyháromrendezőelvalapjántörténik,megha-
tározva,hogyadottügybenténylegesenmelyikhatóságjogosultéskötelezetteljárni.Azügyelosztási
triászmagábafoglaljaajoghatóságot,ahatáskörtésazilletékességet.Azügyekeloszthatókatár-
gyukszerint(hatáskör,példáuladózás,gyermekvédelem,ingatlan-nyilvántartás,építésügy,szociális
ellátások),vagya földrajzi, területi alapon (illetékesség,például lakóhelye, tartózkodásihelye,az
ingatlan fekvése).115Ajoghatóságakettőtötvözi,deatöbbségiálláspontszerintinkábbnemzetközi
illetékesség.AjoghatóságotazÁkr.nemszabályozzaésahatáskörtiscsakáltalánosságbanrendezi,
azilletékességreviszontkonkrétokokatállapítmeg.

1.1.1. A joghatóság

A joghatóság az államok közötti ügymegosztást jelenti, arra a kérdésre ad választ, hogy egy 
konkrét ügyben melyik állam szerve, hatósága jár el, illetve ehhez kapcsolódóan, hogy melyik 
állam jogszabályait kell alkalmazni. 

Nemzetköziértelembenvetthatáskört,illetékességetjelent,aztmutatjameg,hogyazalkalma-
zandójogalapján,melyikállamszervejogosultazeljáráslefolytatására.AzÁkr.nemszabályozzaa
joghatóságot,mertahazaiközigazgatásihatóságiügyekelsöprőtöbbségébenajoghatóságkérdése
felsemmerül,ígyvalójábannemtekinthetőáltalánosszabálynakajoghatóságszabályozása.116 En-
nekhiányábana2010.éviCXXX.törvényajogalkotásról,ajogszabályokterületihatályáravonatko-
zóáltalánosrendelkezéseiazirányadók:ajogszabályterületihatályaMagyarországterületéreterjed

115 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,
61.p.

116 Indokolása17.§-hoz.



45

ALAPVETŐRENDELKEZÉSEK

ki.117TehátfőszabálykéntMagyarországterületénközigazgatásihatóságiügyekbenamagyarhatóság
járel,legyenazügyféltermészetesszemély(akármagyarállampolgárvagysem),118Magyarországon
nyilvántartásbavettvagyitttevékenységetvégzőjogiszemélyvagyjogiszemélyiséggelnemrendel-
kezőszervezet.Legtöbbesetbenugyanishatásköriésilletékességiszabályokvizsgálataelegendő,a
joghatóságmegállapítására.Teháthaadottközigazgatásihatóságazeljáráslefolytatásáraésadöntés
meghozatalárahatáskörrelésilletékességgelisrendelkezik,úgyaMagyarÁllamjoghatóságaisiga-
zolt.Törvényvagykormányrendeletalapjánazügyfélhatóságiügyébenkülföldönakülpolitikáért
felelősminisztervagyakonzulitisztviselőjárel.119 

1.1.2. A hatáskör

A hatáskör valamely szerv vagy személy intézkedési jogának köre, érvényességi határa, amely 
azt mutatja meg, hogy ki hogyan jogosult és kötelezett meghatározott közügyek intézésére. Az 
ügyek megosztását jelenti a különböző állami szervek között, vagyis azt mutatja meg, hogy egy 
adott ügyben pontosan milyen típusú szerv járhat el.120

Ahatáskörazokatajogieszközöket(lehetőségeket)jelenti,amelyekbirtokábanazadottközigaz-
gatásihatóságeltudjalátnifeladatait.Nemkorlátozódikazonbankizárólagosanahatóságiügyben
valóeljárásjogára,hanemkiterjedmindenolyantevékenységre,amelyekgyakorlásakoraszervjo-
gosultközhatalmijogkörbeneljárni,döntésthozni,intézkedni:jogalkotásihatáskör,irányítási,illetve
felügyeletihatáskör,hatóságihatáskör.Ahatáskör általános,haazadottszervvalamennyi,vagyna-
gyonsokféleügybeneljárhat.Aközigazgatásbanazállamigazgatásonbelülidesorolhatókafővárosi
ésmegyeikormányhivatalok,ajárásihivatalok,akormányablakokésvégsősoronaKormányis,bár
ezutóbbihatóságijogkörenemjellemző;azönkormányzatirendszerbenpedigaképviselő-testület
ésajegyző.

A különös hatáskörígyatöbbiállamigazgatásiközponti,vagymáskéntfogalmazvakoncentrált
vagydekoncentráltszervrejellemző:minisztérium,kormányhivatal,központihivatal,autonómállam-
igazgatásiszerv,önállószabályozószerv,amelyekelnevezéseisutalazadottágazatra,szakigazgatási
területre.Ahatóságijogkörahatásköregyiktípusa,mindazállamigazgatási,mindazönkormányzati
rendszerbentalálkozunkhatóságihatáskörrel(államigazgatásiésönkormányzatihatóságok).Aható-
ságijogkörönaszűkebbértelembenvetthatáskörtkellérteni.121 

A hatósági hatáskörelsősorbanafórumrendszerhezkapcsolódik,vagyisarraakérdésreadvá-
laszt,hogyegykonkrétügybenmilyentípusú,szintűközigazgatásiszervjárel,azügyfajtábaneljá-
rásrajogosultszervekközülmilyenszintűekhivatottakelső,illetvemásod-vagymégfelsőbbfokon
dönteni.Jogszabályahatóságszervezetiegységérehatáskörtnemtelepíthet.122

117 2010.éviCXXX.törvényajogalkotásról6.§és61/2009.(XII.14.)IRMrendeletajogszabályszerkesztésről64.§
Nemkellajogszabálytervezetébenajogszabályterületihatályárólkülönrendelkezni,haazajogszabálytervezeté-
nekegyébrendelkezéseialapjánegyértelmű.

118 FővárosiTörvényszék24.K.33.742/2011/10Joghatóságnemmagyarállampolgárokéskülföldönnyilvántartásbavett
jogalanyokhatóságiügyeiben.

119 2001.éviXLVI.törvényakonzulivédelemről19.§(1)Akonzuliszolgálatfeladat-éshatáskörébetartozóközigaz-
gatásihatóságijogkörtaminiszteráltalerrefelhatalmazottkonzulitisztviselő,valamintaminisztergyakorolhat.(3)
Akonzulitisztviselőakonzulivédelemellátásaérdekébenakövetkezőközigazgatásihatóságiügyekbenjárel:a)úti
okmányokkiállítása,b)hazatérésikölcsönnyújtása,c)halottszállításiengedélykiállítása,d)okirat,pénzésegyéb
értékmegőrzésrevalóátvétele(konzuliletét).KúriaKfv.II.37.480/2015/8.

120 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás.72.p.
121 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

60. p.
122 Vö.19/2007.(III.9.)ABhatározat,35/2008.(IV.3.)ABhatározat.
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Azállamiszervekrevonatkozóalapvetőhatásköri szabályokata jogrendszerenbelülazAlap-
törvény tartalmazza, amelymegállapítja, hogymilyen típusú ügyek tartoznak azOrszággyűlés, a
Kormány,ahelyiönkormányzatok,abíróságok,azügyészségekstb.hatáskörébe.123 Rendszerint a 
közigazgatásihatóságokhatásköréttörvényekbenésrendeletbenhatározzákmeg.

Az Ákr. – a joghatósághoz hasonlóan szintén – nem határoz meg általános hatásköri szabályt,
mivelaztazegyeságazatianyagijogszabályoktartalmazzák.124Atörvény–meglehetősentautolo-
gikusanéstáganértelmezve–rögzíti,hogyahatóságazaszerv,szervezetvagyszemély,amelyet
vagyakit törvény,kormányrendeletvagyönkormányzatihatóságiügybenönkormányzati rendelet
hatóságihatáskörgyakorlásárajogosítfelvagyjogszabályhatóságihatáskörgyakorlásárajelölki.125 
Aközigazgatásegyikrendezőelve,hogyazügyelosztásiszabályokategységesenkellmeghatároz-
ni,különösenadekoncentráltterületi,helyiszervekesetében.Ugyanakkorjelentősebb,különleges
szakértelmetigénylőügyekbennemcélszerű„szétaprózni”adöntést,ezértszerepelazasajátosren-
delkezés,hogyegyesmeghatározottügyekben–bárahatásköráltalánosszabályailennénekazirány-
adók – a jogalkotó mégis kijelölésalapjánkizárólagosanfeljogosítegyszervetmeghatározottügyek
intézésére.Akijelöléstörténhetjogszabály(törvény,kormányrendelet),126vagyafelügyeletiszerv,
illetvebíróságáltal.127AzÁkr.egykérdésbenazonbanmégisrögzíthatásköriszabályt:avégrehajtást
–hatörvény,kormányrendeletvagyönkormányzatihatóságiügybenhelyiönkormányzatrendelete
máskéntnemrendelkezik–azállamiadóhatóságfoganatosítja.Avégrehajtástfoganatosítószerva
végrehajtásraönállóbíróságivégrehajtóval szerződéstköthet, avégrehajtás soránazonbancsaka
végrehajtástelrendelőhatóságjogosultvégzésthozni.128 

Azeljárásikötelezettségjogállamikorlátja–azAlaptörvénnyelösszhangban129–ajogszerűség
alapelve:aközigazgatásihatóságjogszabályfelhatalmazásaalapján,hatáskörétajogszabálykere-
teiközött, rendeltetésszerűengyakorolva jár el, a szakszerűség, azegyszerűség, azügyféllelvaló
együttműködésésajóhiszeműségkövetelményeinekmegfelelően,atörvényelőttiegyenlőségésaz
egyenlőbánásmódkövetelményétmegtartva,indokolatlanmegkülönböztetésésrészrehajlásnélkül,
a jogszabálybanmeghatározotthatáridőnbelül, észszerű időben jár el.130 Az eljárási kötelezettség 
saját hatáskörérevonatkozik.Amennyibenhatáskörének(vagyilletékességének)hiányátészleli,és
kétségetkizáróanmegállapíthatóazügybenilletékességgelrendelkezőhatóság,azügyetátteszi,en-
nekhiányábanakérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti.131 A megkeresett szerv a meg-

123 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.87.p.
124 61/2009.(XII.14.)IRMrendeletajogszabályszerkesztésről72.§(1)Ajogszabálytervezetébenazanyagijogiés

eljárásiszabályokatelkellkülöníteniegymástól.(2)Ajogszabálytervezetébenaszervezetjogállására,aszervezet
feladat-éshatásköréreésaszervezeteljárásáravonatkozószabályokatelkellkülöníteniegymástól.

125 Ákr.9.§.
126 PéldáulaMagyarKöztársasággyorsforgalmiközúthálózatánakközérdekűségérőlésfejlesztésérőlszóló2003.évi

CXXVIII.törvény9.§-aértelmébenagyorsforgalmiútépítésesoránazelőzetesvizsgálatiéskörnyezetihatásvizsgá-
latieljárásokbanelsőfokonakörnyezetvédelmihatóságnakaKormányáltalrendeletbenkijelöltországosilletékes-
ségűszerve(azOrszágosKörnyezetvédelmi,TermészetvédelmiésVízügyiFőfelügyelőség)rendelkezikhatáskörrel
ésilletékességgel,illetvelásdméga71/2015.(III.30.)Kormányrendeletakörnyezetvédelmiéstermészetvédelmi
hatóságiésigazgatásifeladatokatellátószervekkijelöléséről.

127 PéldáulaNemzetiAdó-ésVámhivatalszerveinekhatáskörérőlésilletékességérőlszóló485/2015.(XII.29.)Kor-
mányrendelet18.§alapján:Haafelettesszervvagyabíróságújeljárásrautasítjaazelsőfokúadó-ésvámhatóságot,
azújeljárástazelsőfokoneljárómegyeiigazgatóság,illetveaRepülőtériIgazgatóságfolytatjale.

128 Ákr.134.§.
129 AlaptörvényB)cikk(1)Magyarországfüggetlen,demokratikusjogállam.R)cikk(2)AzAlaptörvényésajogsza-

bályokmindenkirekötelezőek.XXIV.cikk(1)Mindenkinekjogavanahhoz,hogyügyeitahatóságokrészrehajlás
nélkül, tisztességesmódonésészszerűhatáridőnbelül intézzék.Ahatóságok törvénybenmeghatározottakszerint
kötelesek döntéseiket indokolni.

130 Ákr.2.§.
131 Ákr.17.§.
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keresésteljesítésétmegtagadja,haaznemtartozikahatáskörébe,vagyarranemilletékes.132 Az eljá-
rásikötelezettségazerrefelhatalmazotthatóságotterheli,amelyegyfelőlazjelenti,hogy–kifejezett
jogszabályirendelkezéshiányában–hatáskörétnemruházhatjaát;másfelőlahatóságtól–kifejezett
jogszabályirendelkezéshiányában–ahatáskörébetartozóügynemvonhatóel.133

AhatóságieljárásokösszetettségéretekintettelazÁkr.isismeriazúgynevezettosztott hatáskör 
lehetőségétis.Törvényvagyaszakhatóságokkijelölésérőlszólókormányrendeletugyanisközérde-
kenalapulókényszerítőindokalapjánazügybenérdemidöntésrejogosulthatóságszámáraelőírhatja,
hogyazottmeghatározottszakkérdésbenéshatáridőbenmáshatóság(szakhatóság)kötelezőállás-
foglalásátkellbeszereznie.Ennekértelmébenazügyérdemébeneljáróhatóságnemhozhatönállóan
döntést,mertdöntésétmegkellsemmisíteni,illetvevisszakellvonni,ésszükségeseténújeljárást
kelllefolytatni,haaztaszakhatóságkötelezőmegkeresésenélkülvagyaszakhatóságállásfoglalásá-
nakfigyelmenkívülhagyásávalhoztákmeg.Aszakhatóságot–haazafeladat-éshatáskörétérinti
–azeljárásicselekményrőllegalábbötnappalkorábbanértesítenikell.134

A hatáskör-átruházás, vagyis a szubdelegáció tilalmaarravonatkozik,hogyazeljárásikö-
telezettséget– jogszabályi felhatalmazáshiányában–nemdelegálhatjamásszervre.135 A hatáskör 
átruházásának tilalmátazÁkr. expressisverbis (határozottan)nemmondjaki, azonbanarranincs
isszükség.Ahatóságszámára,ajogszabálybanráruházotthatáskör,jogkörgyakorlásanem(csak)
jogosultság, lehetőség,hanemkötelezettség is.Eznemazeljárási törvényből,hanema jogállami-
ságalapelvébőlfakadógaranciáliskövetelmény.Ahatáskör-átruházástilalmaalólikivétel,hogyha
önkormányzati rendeleteltérőennemrendelkezikésönkormányzatihatóságiügybenelsőfokona
képviselő-testületjárel,hatóságihatáskörétapolgármesterre,136abizottságára,arészönkormányzat
testületére,ajegyzőre,atársulásáraruházhatjaát.Ehatáskörgyakorlásáhozutasítástadhat,ehatás-
kört visszavonhatja.137Atörvénybenmegállapítotthatáskörgyakorlásatörténhetúgyis,hogyaköz-
igazgatásiszervvalamelyikszervezetiegységefolytatjaleazeljárást,deezahatáskörjogosultjának
személyétésszemélyesfelelősségétnemérinti.138 

Nemminősülahatáskörátruházásának,haahatáskörgyakorlójakiadmányozásijogátjogszerűen
átengedte. A kiadmányozásbelsőszabályzatbanvalóengedélyezéseaközigazgatásiszervfeladatel-
látásasoránkeletkezettügyiratokaláírása,kiadása,amelyazügyiratérvényességikelléke,adöntés
tartalmazzaakiadmányozójánakanevét,hivatalibeosztását,haaznemazonosahatáskörgyakor-
lójával,továbbáadöntéskiadmányozójánakaláírását.Amárfelülvizsgáltvéglegeskiadmány(elin-
tézés)tervezetjóváhagyását,letisztázhatóságát,elküldhetőségénekengedélyezésétjelentiakiadmá-
nyozásrajogosultrészéről.Aközigazgatásiszerveknélakiadmányozásijog(ésegybenkötelesség)
aszervvezetőjétilletimeg,azőhatáskörébetartozik.Mivelnemminősülahatáskörátruházásának,
haahatáskörgyakorlójakiadmányozásijogátjogszerűenátengedte,ezértafelelősségsemszállát,a
hatáskörgyakorlójaváltozatlanulteljesmértékbenfeleladöntésért.

A hatáskörelvonás tilalma a közigazgatási rendszer törvényes működésének követelménye,
amelybiztosítja,hogyaközigazgatásiszervhatáskörétmindenszervtiszteletbentartsa,azttőleel

132 Ákr.25.§(2)bek.
133 Ákr.9.§.
134 Ákr.61.§(2)bek.
135 1/2003.Közigazgatási-polgárijogegységihatározat.
136 BH2010.311.Önkormányzatihatóságiügybenapolgármestercsakakkorjárhatelelsőfokon,haszámáraeztahatás-

körtaképviselő-testületrendeletbenbiztosította.Ahatáskörnélküleljárópolgármesterhatározataellenifellebbezés
elbírálásávalaképviselő-testületmásodfokúhatározataisjogszabálysértőlesz,mertfellebbezéselbírálásárairányuló
hatáskörhiányábanjártel.

137 Mötv.41.§(4)bek.
138 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,35.p.
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nevonja,hatáskörébenésilletékességébetartozóügybenhelyetteneintézkedjen.Ezatilalomahie-
rarchikusanfelépítettállamigazgatásiszervekközöttisérvényesül,ígypéldáulhatáskörelvonásnak
minősül,hacsakamásodfokúközigazgatásihatóságbíráljaelazügyfélkérelménekegyeselemeit.139 
Amennyibenahatóságahatáskörébenemtartozóügybendöntésthozottasemmisségáltalánossza-
bályaitkellalkalmazni.Ennekértelmébenazeljáróhatóságközigazgatásieljárásasoránhozottdön-
tésétmegkellsemmisíteni,illetvevisszakellvonni,ésszükségeseténújeljárástkelllefolytatni.140 
Azalábbieseteknemminősülnekhatáskörelvonásnak:

• jogszerűtlenhallgatásmiattafelügyeletiszervvagymulasztásiítéletébenabíróságmásazo-
noshatáskörűhatóságotjelölki;

• haahatóságot–tisztességeseljárásérdekében–akizárásszabályairatekintettelkizárjáka
hatáskörébeésilletékességébetartozóeljárásból,ésmásazonoshatáskörűhatóságotjelölnek
ki,141vagyhabíróságamáshatóságotjelölki;

• amikortöbbszervegyetértése,együttesdöntéseszükségesahatározatmeghozatalához(osz-
totthatáskör,példáulszakhatóságiközreműködésésaközreműködőhatóságieljárás;

• azelsőfokúdöntésmegsemmisítéseésazelsőfokúközigazgatásihatóságotújeljárásrautasí-
tásaeseténazutasításbanadottiránymutatás;

• aláírás-delegálás,kiadmányozáseseténaszervvezetőjeáltaladottutasítás;
• ahatóságranézvekötőerővelnemrendelkezőjogiállásfoglalás.142 

Sajátos eset az ideiglenes intézkedés,amelyalapjánahatóság–tekintetnélkülahatáskörére
ésazilletékességére–hivatalbólkötelesmegtenniazokatacselekményeket,amelynekhiányábana
késedelemelháríthatatlankárral,veszéllyelvagyaszemélyiségijogokelháríthatatlansérelméveljár-
na.143Tulajdonképpenebbenazesetbenazeljáróhatóságvalójábanhatáskörtvonelahatáskörrelés
azilletékességgelrendelkezőközigazgatásiszervtől,demivelatörvény–közérdekből–errekötelezi
ésfelhatalmazza,asemmisségrevonatkozószabályoknemalkalmazhatók.144

A hallgatásazirányadó(ügyintézési)határidőnbelülieljárásicselekvésikötelezettség(döntés-
hozatal)elmulasztása,amelyjellemzőenjogszerűtlen,dekivételesenjogszerű.

A jogszerű hallgatásesetébenadöntéselmaradását–azÁkr.vagymástörvényifelhatalmazás
alapján–kérelemnekhelyt adóhatározatnakkell tekinteni.145 Ígynemsérül azügyfél joga,mert
valójábandöntésszületettügyében.146Ezamegoldásazonbankivételes,illetveajogbizonytalanság
miattritka,éskizárólagkérelemreindulóeljárásokbanvanrálehetőség.Azügyfelettehátmegilletia
kérelmezettjoggyakorlása,haahatóságazügyintézésihatáridőnbelülmellőziahatározathozatalt.
AzÁkr.szerintjogszerűhallgatásnakvanhelye,ha:

• azautomatikusdöntéshozatalieljárásban intézhetőügyben törvényvagykormányrendelet
nem zárja ki;

139 KGD2015.29.Ahatáskörelvonástilalmábaésazügyféljogorvoslathozvalójogábaütközikazazeljárás,amikoraz
ügyféltámogatásrairányulókérelménekegyeselemeitcsupánamásodfokúhatóságbíráljael.ésBH2014.195.A
hatáskörelvonástilalmábaésazügyféljogorvoslathozvalójogábaütközikazazeljárás,amikorazügyfélkérelmének
egyeselemeitamásodfokúhatóságbíráljacsupánel.

140 Ákr.123.§.
141 Ákr.23-24.§(4)bek.Haakizárásiokahatáskörgyakorlójávalvagyahatósággalszembenmerülfel,azügyben–

jogszabályeltérőrendelkezésehiányában–afelügyeletiszervvezetőjeáltalkijelöltmásikazonoshatáskörűhatóság
jár el.

142 60/1992.(XI.17.)ABhatározat.
143 Ákr.106.§.
144 Ákr.123.§.
145 Ld.ehhez:BorosAnita:Ahatósághallgatása.In.:Közigazgatásagyakorlatban,2011/11:1-3.p.
146 BorosAnita:Ahatósághallgatása.In.:Közigazgatásagyakorlatban.2011/11:1-3.p.
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• asommáseljárásbanintézhetőügybentörvényvagykormányrendeletígyrendelkezik;
• ateljeseljárásbantörvényvagykormányrendeletígyrendelkezik,továbbánincshelyefüggő

hatályúdöntésmeghozatalának,ésazügybennincsellenérdekűügyfél;
• azeljárásajogszabálybanmeghatározottjogosultakpénzbeliellátásánakmérlegelésnélküla

jogszabálybanmeghatározottmértékretörténőemeléséreirányul.147

Ahatóságamegszerzettjogotrávezetiakérelemre,ésannakazügyfélbirtokábanlevőmásolati
példányára,vagyahatóságnállevőpéldányrólazügyfélrészéremásolatotadki.

A jogszerűtlen hallgatás az eljárási kötelezettség, ameghatározott határidőn belül, észszerű
időbeniéstisztességeseljárássérelmétjelenti.Ahatásköregyakorlásátjogellenesenelmulasztószerv
magatartásávalazügyféljogátsértiésajogbiztonságotisveszélyezteti,továbbáamulasztóhatóság
kártérítési felelősséggel is tartozik.148Ha ahatóság– a jogszerűhallgatás esetét kivéve– eljárási
kötelességénekazügyintézésihatáridőnbelülnemteszeleget,ajogszabálybanmeghatározottfel-
ügyeletiszerveazeljáráslefolytatásárautasítja.Ezalapjánafelügyeletiszervamulasztásorvoslása
érdekébenadutasítástazeljárás lefolytatására,nempediga felügyeletieljáráskeretében járel.149 
Hanincsfelügyeletiszerv,vagyaznemintézkedik,azeljáráslefolytatásáraaközigazgatásiperben
eljáróbíróságköteleziahatóságot,aközérdekvédelmébenpedigazügyészisfelléphet.Azeljárás
lefolytatásárautasításésabíróiútgaranciáliselem,ugyanisnincsalanyijogaakérelmezőnekarra,
hogy a közigazgatás hallgatása esetén ügyének eldöntése érdekébenvalamilyen jogorvoslattal él-
hessen.150Adöntéshiányamiattnemnyújthatbefellebbezést,snemkérhetbíróságifelülvizsgálatot
sem,miveljogorvoslatieszközökigénybevételétatörvényekcsakamármeghozottdöntésselszem-
bentesziklehetővé.Aközigazgatásiszervkártérítésifelelősségénekbíróságimegállapításábóleredő
fenyegetettségeugyanvalamelyestahatározattúlzottkésedelemnélkülikiadásáraösztönöz,denem
általánosan.Továbbiszankció,hogyafüggőhatályúdöntésbenahatóságrendelkezikarról,hogyaz
eljáráslefolytatásáértfizetendőilletéknekvagyazilletékekrőlszólótörvényszerintiközigazgatási
hatóságieljárásokért,vagyigazgatásijellegűszolgáltatásokigénybevételértfizetettigazgatásiszol-
gáltatásidíjnakmegfelelőösszeget,ennekhiányábantízezerforintotahatóságkötelesakérelmező
ügyfél részéremegfizetni.151Azeljárás lefolytatásárakötelezés jogintézményeazeljárástbefejező
döntésmeghozatalánakkikényszerítéséreszolgál,amellyelszembenaféltovábbijogorvoslatotvehet
igénybe.152Ajogbiztonságésa jogállamiságalkotmányoskövetelményéneksérelmét jelentené,ha
azegyébkénttételesenelőírtügyintézésihatáridők–aközigazgatásiszervmulasztásábóleredő–be
nemtartásaellennemnyújthatékonyjogvédelmieszköztazügyfélszámára.Afelügyeletiszerv,vagy
közigazgatásibíróságazeljárásbármelyszakaszábaneljáróhatóságotjogszerűtlenülhallgatóhatósá-
gotutasíthatjaamulasztásorvoslására,illetveazügyészisbármikorfelléphet.

Ajogszerűtlenhallgatásesetébenisérvényesülahatáskörelvonástilalmaésazeljárásikötele-
zettség, ezért jogszabálybanmeghatározott felügyeleti szerve az eljárás lefolytatására utasítja,
mivelnemvonjaelazügyet.Fontosmegjegyezni,hogyafelügyeletiszervebbenazesetbennem
felügyeletijogkörében(tehátnemfelügyeletieljárássorán),hanemamulasztásorvoslásaérdekében

147 Ákr.80.§(2)-(4)bek.
148 Vö.Balogh-BékesiNóra:AtisztességesügyintézéshezésatisztességeseljáráshozvalójogInAhazaiésuniósköz-

igazgatásieljárásjogaktuáliskérdései.PázmányPress,Budapest2015.53.-63.p.
149 Indokolás15.§.
150 72/1995.(XII.15.)ABhatározat.
151 Ákr.43.§(2)bek.
152 KGD2017.97.Azeljáráslefolytatásárakötelezésjogintézményeazeljárástbefejeződöntésmeghozatalánakkikény-

szerítéséreszolgál,amellyelszembenaféltovábbijogorvoslatotvehetigénybe.[1996.éviLVII.tv.11.§,44.§(1)
bek.;2004.éviCXL.tv.28/C.§(3)bek.,20.§;2005.éviXVII.tv.2.§]InKözigazgatási-GazdaságiDöntvénytár
2017/6/104.
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utasítjaamulasztószervet.Ebbenajogkörbenazelsőfokúhatóságfelügyeletiszerve,másodfokonel-
járóhatóságfelügyeletiszerve,vagyakáraszakhatóságfelügyeletiszerveisutasítástadhatazeljárás
folytatására.Azönkormányzatihatóságügyekbenjogszerűtlenhallgatásesetébennincsfelügyeleti
szerv,viszontafővárosiésmegyeikormányhivatalokrendelkeznektörvényességifelügyeletijogkör-
rel,ígyazMötv.132.§-aalapjánkezdeményezhetikahatározathozatali,feladatellátásikötelezettsé-
gétnemteljesítőhelyiönkormányzattalszembenbíróságieljárásmegindítását,vagyahatározatho-
zatalpótlásánakelrendelését.Haönkormányzatihatóságiügybenafelhíváseredménytelen,akkora
felhívástkiadókormányhivatalésazügyfélisbírósághozfordulhatéskérhetiazeljárásrakötelezést
aközigazgatásiügyekbeneljáróbíróságtól.

AzÁkr. szövegezéséből következik, hogy a jogszerűtlenül hallgató szerv utasítása kérelemre
vagyhivatalbólistörténhet.Atörvényértelmébenakérelemazügyfélolyannyilatkozata,amellyel
hatóságieljáráslefolytatását,illetveahatóságdöntésétkérijogánakvagyjogosérdekénekérvénye-
sítése érdekében,153 így ezzel a jogszerűtlenhallgatásmegszüntetését és amulasztásorvoslását is
kérheti.Ahivatalbóliságelvealapjánahatóságazilletékességiterületénhivatalbólmegindítjaazel-
járást,haazeljárásmegindításáraokotadókörülményjutatudomására,errebíróságkötelezte,vagy
errefelügyeletiszerveutasította.154Amulasztástényérőlafelügyeletiszervhivatalbólistudomást
szerezhet,ígyamulasztóhatóságothivatalbólisutasíthatja.

AzÁkr.nemhatározmegkülönhatáridőtsemazutasításmegtételére,semamulasztásorvos-
lására.EzértazÁkr.amarendelkezésealkalmazásánakvanhelye,miszerintha törvényvagykor-
mányrendeletvalamelyeljárásicselekményteljesítésénekhatáridejérőlnemrendelkezik,ahatóság,
azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjeazonnal,delegkésőbbnyolcnaponbelülgondoskodikarról,
hogyazeljárásicselekménytteljesítse,vagyavégzéstmeghozza.155Erretekintettelajogszerűtlen
hallgatáseseténafelügyeletiszervnekazutasításmegtételére,illetveajogellenesenmulasztóhatóság
teljesítésére,azarraokotadócselekményvagykörülménybekövetkezésétől,közlésétőlszámítva156 
azonnal,delegkésőbbnyolcnaponbelülköteles.Amielőbbidöntéshozataltazisindokolja,hogya
hatóságjogszerűtlenhallgatásaazügyféljogsérelmétokozza.

Aközigazgatásrendszerébenazonbanelőfordul,hogyamulasztóhatóságnaknincsfelügyele-
tiszerve(példáulautonómállamigazgatásiszerv,önállószabályozószerv,helyiönkormányzatok),
vagyaznemintézkedik.Ebbenazesetbenazeljáráslefolytatásáraaközigazgatási perben eljáró 
bíróságköteleziahatóságot.AközigazgatásiperbeneljáróbíróságamulasztástaKp.XXII.fejezete
szerinti mulasztási per,ésXXVI.fejezeteazújeljárásrakötelezőésamulasztásiítéletteljesítésének
kikényszerítéséreirányulóeljáráskeretébenállapítjameg.

Amennyibenabíróságamulasztástmegállapítja,amulasztószervkötelesazelmulasztottcselek-
ménytazirányadójogszabályihatáridőnbelül,ennekhiányábanharmincnaponbelülmegvalósítani.
Amulasztásiperbenhozottítéletellenfellebbezésnekvanhelye.

A felperes vagy az érdekelt a teljesítési határidő leteltétől számított kilencven napon belül a
mulasztási ítélet teljesítésének kikényszerítéseérdekébenkérelemmelfordulhatazelsőfokúhatá-
rozatothozóbírósághoz,haaközigazgatásiszervateljesítésihatáridőnbelülnemtettelegetabíró-
ságújeljáráslefolytatásárakötelezőjogerőshatározatábanfoglaltaknakvagyamulasztásiítéletből
származó kötelezettségének.157A teljesítéskikényszerítése irántikérelemalapjánabíróság tizenöt
naponbelülhatáridőtűzésévelfelhívjaaközigazgatásiszervetarra,hogyteljesítsekötelezettségét,
vagyadjonmagyarázatotateljesítéselmaradására,amagyarázatotalátámasztóiratokegyidejűmeg-
küldésemellett.Haaközigazgatásiszervafelhívásalapjánteljesít,abíróságazeljárástmegszünteti,

153 Ákr.35.§.
154 Ákr.104.§(1)bek.
155 Ákr.50.§(6)bek.
156 Ákr.52.§(1)bek.
157 Kp.151.§.
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ésaközigazgatásiszervetakérelmezőköltségeinekmegtérítésérekötelezi.Haaközigazgatásiszerv
ateljesítéselmaradásáranemadmagyarázatotvagyaznemalapos,abíróságaközigazgatásiszervet
–akérelmezőköltségeinekmegtérítésérekötelezésemellett–teljesítési bírsággalsújtja,amelynek
összegeazügykörülményeihezésakötelezettségszegéssúlyához igazodóanszázezerés tízmillió
forintközöttállapíthatómeg.Abíróságateljesítésibírságkiszabásamellettazalábbiintézkedésekről
isdönt:

• közigazgatásiszervvelazonoshatáskörűmásikszervetjelölkiazeljáráslefolytatására,
• egyúttalaközigazgatásiszervetazeljárásköltségeinekviselésérekötelezi;
• aközigazgatásiszervtörvényességifelügyeletiszervétfelhatalmazzaamulasztásiítéletnek

megfelelőteljesítésre,
• egyúttalaközigazgatásiszervetateljesítésköltségeinekviselésérekötelezi;
• vagyezekalkalmazhatóságánakhiányában,haaztazügyjellegeésarendelkezésreállóada-

toklehetővéteszik,ideiglenesintézkedésthozhat,amelyateljesítésighatályos.158 

Ahogyanaztakésőbbiekbenlátnifogjuk,azügyészazügyészségrőlszóló2011.éviCLXIII.
törvényben (a továbbiakban:Ütv.)megállapított közérdekvédelmi feladatai körében ellenőrzi a
közigazgatásihatóságok,valamintabíróságonkívülimásjogalkalmazószervekáltalhozottegye-
di,bíróságáltalfelülnembíráltjogerősvagyvégrehajthatódöntések,valaminthatóságiintézkedé-
sektörvényességét.Azügyészifellépés,felhívásjellemzőenadöntésekhezkapcsolódik,azonban
intézkedésénekmegalapozásaérdekébenhivatalbólvizsgálatotfolytat,haatudomásárajutottadat
vagymáskörülménymegalapozottansúlyostörvénysértésre,mulasztásravagytörvénysértőálla-
potrautal.159Azokbanazügyekben,amelyekbenazügyészfellép,ésazellenérdekűfélafellépésre
okotadókörülménytsajátmaga isorvosolni tudja,azügyészafellépésétmegelőzőenönkéntes
teljesítésretörténőfelhívássalélhet,amelyben60naponbelülihatáridőtűzésévelindítványozzaa
törvénysértésmegszüntetését.Afelhíváscímzettjeamegadotthatáridőnbelülaziratokmegkül-
déséveltájékoztatjaazügyésztarról,hogyatörvénysértéstorvosolta,vagy–indokaikifejtésével
–arról,hogyafelhívásbanfoglaltakkalnemértegyet.Haafelhíváscímzettjeazügyészáltalmeg-
adotthatáridőnbelülafelhívásbanfoglaltaknaknemteszeleget,nemválaszol,vagyafelhívásban
foglaltakkalnemértegyet,azügyész30naponbelülfellép,vagyértesítiacímzettetazeljárása
megszüntetéséről.160

1.1.3. Az illetékesség

Az illetékesség az ügyek – országon belüli – földrajzi alapú megosztása egy adott állam azonos 
hatáskörű szervei között, vagyis arra a kérdésre ad választ, hogy az azonos hatáskörű szervek 
közül egy konkrét ügyben, adott területen (például megyében, járásban, településen), melyik 
jár el. Az azonos hatáskörrel rendelkező szervek közötti területi munkamegosztást, ügyelosz-
tást szabályozza. 

A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén köteles eljárni.

Ígykapcsolódikösszeahatáskörésazilletékességfogalmaéstörvényiszabályozása.161 Az illeté-
kességalapvetőencsakadekoncentráltésdecentralizáltszervekesetébenértelmezhető.Akoncentrált
szerveknél az illetékességi terület az egész országra kiterjed.

158 Kp.153.§.
159 Ütv.26.§(2)bek.
160 Ütv.26.§(3)-(4)bek.
161 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

72. p.
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Az illetékességi ok – mint kapcsolóelv162–aza tény,amelymeghatározza,hogyegykonkrét
közigazgatásiügybenmelyikközigazgatásiterületenműködőhatóságjogosult,vagyisilletékeseljár-
ni.Azilletékességiokoktöbbféléklehetnek,mivelazáltalánosszabályokmellettbizonyosügyfajták-
raspeciálisszabályokvonatkoznak.

Hatörvényvagykormányrendelethatóságiügybentöbbhatóságotjogosítfelvalamelyhatáskör
gyakorlására,jogszabályahatóságokilletékességérecsakazonosáltalánosokotállapíthatmeg.Spe-
ciálisilletékességetállapítanakmegavagylagos,különleges,illetvekizárólagosilletékességiokok.

Vagylagosilletékességaz,haaközigazgatásihatóságieljárásratöbbszervisjogosult,ésazügy-
fél választása szerinti hatóság lesz az eljáró.

Különlegesilletékességszerint,eljárásicselekményekmegtételéreadotthatáskörűszervbármi-
lyenilletőségűszerveeljárhat.Kizárólagosilletékességevanegyközigazgatásiszervnek,haadott
eljáráslefolytatásárakizárólagazahatóságjogosult.

Az illetékességi terület,ajogszabálybanmegállapítottföldrajzikiterjedés,amelyközigazgatási
határainbelüladottszervjogosultésköteleseljárni,hatáskörétgyakorolni.Azilletékességiterület
meghatározása is az anyagi jogszabályokközött történikvagykülön jogszabállyal, tipikusan ren-
delettel,163vagyajogszabálymellékletében.Azilletékességiterületalapvetőenazországáltalános
területiközigazgatásibeosztásáhozigazodik,azonbanegyescélszerűségiokokbólpéldáulaföldrajzi,
geológiai,környezetvédelmi,természetvédelmi,vízgazdálkodási,bányászativagymásviszonyokat
vesznekfigyelembe.164 

AzÁkr.azilletékességreésakérelemelőterjesztésérevonatkozóanrészletesszabályokattartal-
maz.Akérelmetfőszabálykéntannálahatóságnálkellelőterjeszteni,amelyilletékesazeljárásra.Az
eljárásakérelemnekazeljáróhatósághoztörténőmegérkezésétkövetőnaponindul.165Amennyiben
azt törvényvagykormányrendeletnemzárjakiakérelemakormányablaknál iselőterjeszthető.166 
Egyes–különösenazokmányigénylésiésformanyomtatványokonalapuló–ügyintézésekvonatkozá-
sábansajátosügyfélbarátlehetőségérvényesül,ígyakérelemazországbármelyikkormányablakánál
előterjeszthető,tehátebbenazesetbenazilletékesség,illetékességiterületmárnemértelmezhető,167 
kváziországosilletékességűek.Haahatóságilletékességénekhiányátészleli,éskétségetkizáróan
megállapíthatóazügybenhatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóság,azügyetátteszi,ennek
hiányábanakérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti.168 

162 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,
2017.

163 Például485/2015.(XII.29.)KormányrendeletaNemzetiAdó-ésVámhivatalszerveinekhatáskörérőlésilletékessé-
géről,25/2013.(VI.24.)BMrendeletaRendőrségnyomozóhatóságainakhatáskörérőlésilletékességéről,383/2016.
(XII.2.)Kormányrendeletaföldművelésügyihatóságiésigazgatásifeladatokatellátószervekkijelöléséről.

164 Amegyehatárokatnemkövető,speciálisilletékességű,úgynevezettterületközidekoncentráltszervkéntműködikaz
OrszágosVízügyiFőigazgatóság12vízügyiigazgatóságaés10nemzetiparkigazgatósága,aNemzetiParkIgazga-
tóságirányításaalatt.

165 Ákr.37.§(2).
166 Ákr.37.§(1).
167 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.86.p.
168 Ákr.17.§.
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Az Ákr-ben található általános illetékességi okok szubszidiárius természetűek,mivelazokat
csakakkorkellalkalmazni,ha jogszabálymáskéntnemrendelkezik.Ezegyrésztazt jelenti,hogy
bármilyen jogszabály az Ákr-ben foglalt illetékességi okoktól eltérő illetékességi okot megál-
lapíthat, másrészt, ha külön jogszabály az adott hatósági ügyre nézve kifejezetten megállapít 
illetékességi okot, akkor az Ákr. helyett azt kell alkalmazni.169

AzÁkr.-hezfűzöttindokolásszerintazÁkr.rendszerébenegykváziilletékességi sorrendfigyel-
hetőmegazáltalánosilletékességiszabályokközött.Eszerintelsődlegesenahatóságiügyjellegze-
tessége,tárgyaalapjánhatározhatómegazilletékesközigazgatásihatóság,170éscsakeztkövetően
másodlagosankövetkezikalakóhelyvagyszékhely,mintmögötteskisegítőszabály.Asorrendany-
nyibannemvalóságos,hogyamennyibenakülönbözőilletékességiokokfolytántöbbközigazgatási
hatóságilletékességeállfenn,akkoramegelőzésszabályaitkellfigyelembevenni,ésnematörvényi
sorrendet.

Ennek ismeretében tekintsük át az általános illetékességi okokrendszerét:

Az illetékességi szabályok alapján – ha jogszabály másként nem rendelkezik, a következő 
sorrend szerint – az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, amelynek illetékességi területén 

• az ügytárgyátképezőingatlanfekszik(dologikapcsolóelv),ennekhiányában 
• az, amelynek illetékességi területén a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kíván-

ják (tevékenységbeli kapcsolóelv), ennek hiányában 
• pedig az, ahol a jogellenes magatartást elkövették (cselekménybeli kapcsolóelv).171 
Amennyiben a fenti illetékességi okok alapján nem lehet megállapítani az illetékességgel 

rendelkező hatóságot, további általános illetékességi ok (személyi kapcsolóelv) a természetes 
személy ügyfél lakóhelye (lakóhely és tartózkodási hely) vagy a jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet székhelye (székhely, telephely, fióktelep). 

Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvény
értelmében a lakóhelyannakalakásnakacíme,amelybenapolgárél.Alakcímbejelentésszempont-
jábóllakásnaktekintendőazazegyvagytöbblakóhelyiségbőlállóépületvagyépületrész,amelyeta
polgáréletvitelszerűenotthonáulhasznál,továbbá–akülföldönélőmagyarésnemmagyarállampol-
gárokkivételével–azahelyiség,aholvalakiszükségbőllakik,vagy–amennyibenmáslakásanincs
– megszáll. A tartózkodási helyannakalakásnakacíme,ahol–lakóhelyevéglegeselhagyásának
szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A mozgószálláson (mozgó lakóko-
csiban,hajónlévőszálláson,kihelyezettidényszálláson)történtelszállásolást,amennyibenapolgár
másbejelentettlakcímmelnemrendelkezik,lakóhelyként,egyébesetbentartózkodásihelykéntkell
bejelenteni.Ahajléktalanszállásontíznapotmeghaladóantartózkodólakcímnélküliszemélytaszál-
lásadónakabefogadástólszámítotttizediknapotkövetőhuszonnégyóránbelülbekelljelentenie.Az
ideiglenesszálláshellyelsemrendelkezőhajléktalanszemélyneklakóhelyekéntaztatelepülést(fővá-
rosikerületet)kellbejelentenie,aholszokásosanmegtalálható.172Ezeketkiegészítendő,azértesítési 
cím azacím(címhely,postafiókvagypostai szolgáltatóhely),amelyetkapcsolattartásraszolgáló
elérhetőségecéljábóla lakcíménkívülapolgárbejelentett.Fontosazonbanmegjegyezni,hogyaz
Ákr.azértesítésicímet–amelygyakorlatilagegypostafiókcím–mintilletékességetmegalapozó

169 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,
2017.

170 Indokolása16.§-hoz.
171 BH2009.373.Aterméklényegestulajdonságátelhallgató,főlátómezőbenmegjelenőfeliratsértiavonatkozórende-

letelőírását–Aforgalombahozatalhelyeszerintilletékeshatóságeljárhatagyártóvalszemben(2003.éviLXXXII.
törvény10.§,2004.éviCXL.törvény21.§,19/2004.(II.26.)FVMrendelet2.§,3.§).

172 146/1993.(X.26.)Kormányrendeletapolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.évi
LXVI.törvényvégrehajtásáról36.§.
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tényt, csak kivételesen, lakóhely hiányában ismeri el.173 Egyes ágazati eljárások során előkerül a
szálláshely,amelyszálláshely-szolgáltatásfolytatásacéljábóllétesítettvagyhasználtépület,önálló
rendeltetésiegységetképezőépületrészvagyterület.174 

Természetes személy ügyfelek esetében a fenti szabályokhoz a törvénykisegítő illetékességi 
okotismegállapít,amelyértelmében,haazügyféllakóhelyeismeretlenvagynemrendelkezikma-
gyarországi lakóhellyelvagyértesítési címmel (együtt: lakcím),az illetékességetazügyfélutolsó
ismerthazailakcímealapjánkellmegállapítani.

APtk.szerintajogiszemélyszékhelyeajogiszemélybejegyzettirodája,aholajogiszemély-
nekbiztosítaniakellarészérecímzettjognyilatkozatokfogadásátésajogiszemélyjogszabályban
meghatározottiratainakelérhetőségét.Cégekesetébena2006.éviV.törvényacégnyilvánosságról,a
bíróságicégeljárásrólésavégelszámolásróliseztameghatározástismételimeg.Abejegyzettiroda
acéglevelezésicíme,azahely,aholacégüzletiéshivatalosiratainakátvétele,érkeztetése,őrzése,
rendelkezésretartása,valamintaholakülönjogszabálybanmeghatározott,aszékhellyelösszefüggő
kötelezettségekteljesítésetörténik.Acégnekaszékhelyétcégtáblávalkellmegjelölnie.Acéglétesítő
okirataúgyisrendelkezhet,hogyacégszékhelyeegybenaközpontiügyintézés(döntéshozatal)he-
lye.Acégtelephelyeatevékenységgyakorlásánakalétesítőokiratábanfoglaltolyantartós,önállósult
üzleti(üzemi)letelepedésseljáróhelye,amelyacégszékhelyétőleltérőhelyentalálható,acégfiók-
telepepedigolyantelephely,amelymástelepülésen–magyarcégkülföldönlévőfióktelepeesetén
másországban–van,mintacégszékhelye.Acégszékhelye,telephelyeésfióktelepeolyaningatlan
lehet,amelyacégtulajdona,vagyamelynekhasználatára–ideértveaszékhelyszolgáltatásútjánbiz-
tosítottszékhelyhasználatotis–acégjogosult.Jogiszemélyekésegyébszerveztekesetébenazutolsó
ismertlakóhelyrevonatkozókisegítőilletékességioknemalkalmazható,mindigacégnyilvántartási
bejegyzésazirányadó.

Végezetül,ha a fent említett egyik illetékességi ok alapján sem állapítható meg az illetékes 
hatóság – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, az eljárásra az adott ügyfajtában a fővá-
rosban eljárásra jogosult hatóság jár el.Amennyibenafővárosbantöbbazonoshatáskörűfővárosi
hatóságtalálhatóazadottügyvonatkozásában,akkorpedigazilletékességivitaszabályaitkellmeg-
felelőenalkalmazni.175

Sajátos illetékességi ok a megelőzésvagymegelőzésesilletékesség,amelyolyanvagylagosille-
tékességeseténvalósulmeg,amikoraközigazgatásieljárástöbbilletékeshatóságnálismegindul(-
hat).Tulajdonképpenezegyilletékességivitánakatörvényifeloldása,ésazilletékeshatóságekkor
jogszabályikijelölésalapjánjárel,mertazÁkr.megelőzésiszabályaértelmében,azügybenilletékes
hatóságok közül az jogosult az eljárás lefolytatásra, amelynél az eljárás előbb indult meg. Ilyen
párhuzamosságraakérelemreindultésahivatalbólindítotteljárásbanissorkerülhet.Feloldásaazért
fontos,mertajogállamiságésajogbiztonságmegköveteli,hogyugyanabbanazügyben(tény-,fél-és
jogazonosság)csakegydöntésszülessen.

AzÁkr.rendszerében–ahatáskörhiányávalellentétben–az illetékesség hiánya nem kifeje-
zett semmiségi ok,arraabbóllehetkövetkeztetni,hogyadöntéstmegkellsemmisíteni,haannak
meghozatala során valamely, törvénybenmeghatározott súlyos eljárási jogszabálysértést követtek
el.Amennyibenilletékességiterületenkívülkelleljárásicselekménytvégezni,akkoramegkeresés
szabályaiszerinta(megkereső)hatóság–legalábbötnaposhatáridőtűzésével–máshatáskörrelvagy

173 Indokolása16.§.
174 2005.éviCLXIV.törvényakereskedelemről2.§22.pont.
175 Ákr.16.§(4)bek.
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illetékességgelrendelkezőszervetvagyszemélytkereshetmeg,176belföldi–esetlegkülföldi,nemzet-
közi–jogsegélyigénybevételeérdekében.

1.2. A hatáskör és az illetékesség vizsgálata

A jogszerűség elvét erősíti, hogy a közigazgatási hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás 
minden szakaszában köteles hivatalból vizsgálni, tehát mind az alapeljárás során, mind pedig a 
jogorvoslati és végrehajtási szakaszban is. 

Azügyelosztásitriászravisszautalva,aszövegbőlkimaradtajoghatóságvizsgálatánakkötele-
zettsége,mertegyrésztannaknemalakultkiérdemigyakorlata,másrésztahazaiközigazgatásiha-
tóságiügyekelsöprőtöbbségébenajoghatóságkérdésefelsemmerül,ígyvalójábannemtekinthető
általánosszabálynaka joghatóságvizsgálatánakszabályozása,aztazokbanakülönöseljárási ren-
delkezésekbenkellrendezni,aholazagyakorlatbanfelmerülhet.Megjegyzendő,hogy–aholannak
jelentőségevan–ajoghatóságvizsgálatátelevefeltételeziahatáskörvizsgálata.177

Ahatáskörésilletékességvizsgálatátelsődlegesenazeljárásmegindításakorszükségeselvégez-
ni,azazakérelembeérkezésekor,illetveahivatalbólieljárásmegkezdéseelőtt.Atörvényszövegéből
iskövetkezik,hogyazeljárássoránahatóságnakfolyamatosan,mindenegyeseljárásicselekmény,
döntésesetébenkellrendelkezniemindkettővel.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. 
Amennyibenvalamelyikhiányátészleli,éskétségetkizáróanmegállapíthatóazügybenhatáskörrel
és illetékességgelrendelkezőhatóság,azügyetátteszi,ennekhiányábanakérelmetvisszautasítja,
vagyazeljárástmegszünteti.Bármelyikhiányasúlyoseljárásijogszabálysértés,ésadöntéstmegkell
semmisíteni,illetvevisszakellvonni,ésszükségeseténújeljárástkelllefolytatni,ha–azideiglenes
intézkedéstkivéve–azügynemtartozikazeljáróhatósághatáskörébe.

Afőszabályalólikivétel,hogynemvizsgálandóahatáskörésilletékesség,ha ideiglenes intéz-
kedésnek van helye. Errőlajogintézményrőlelöljáróbanannyit,hogyahatóság–tekintetnélküla
hatásköréreésazilletékességére–hivatalbólkötelesmegtenniaztazideiglenesintézkedést,amely-
nekhiányábanakésedelemelháríthatatlankárral,veszéllyelvagyaszemélyiségijogokelháríthatat-
lansérelméveljárna.Ahatósághaladéktalanulértesítiamegtettintézkedésrőlazilletékeshatóságot.
Ahatóságahivatalbólmegtettideiglenesintézkedésérőlszólóvégzésétközliazügyféllel,valamint
azilletékeshatósággal,amelyazideiglenesintézkedésszükségességétfelülvizsgálja,ésszükségese-
ténintézkedik.Azideiglenesintézkedésfelülvizsgálatánálnemérvényesülajóhiszeműenszerzettés
gyakoroltjogokvédelme.178

Az eljárás során a hatáskör változásáracsakabbanazesetbenkerülsor,hamagátahatáskört
meghatározóanyagijogszabálytmódosítják,vagyhelyezikhatályonkívül.Továbbiesetlehet,haa
közigazgatási hatóságot megszüntetik.

Az illetékesség változásamárgyakoribb,mivelarraazügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevője
ishatássallehet,haazeljárássoránmegváltoztatjalakóhelyét,székhelyét.Mivelazilletékességetis
jogszabályállapítjameg,ezértelőfordulhat,hogyazilletékességiterületetmódosítják.Azilletékes-
ségmegváltozásaalapvetőencsakazalapeljárásbanésavégrehajtásieljárásbanidézhetelőváltozást.
Ajogorvoslatiszakaszbanazarrajogosultszervilletékességétugyanisazelsőfokúhatóságalapján

176 Ákr.25.§.
177 Indokolása17.§-hoz.
178 Ákr.106.§(1)-(3).bek.
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kellmeghatározni.Afellebbezésieljárásbanvagyjogorvoslatifelügyeletieljárásbanmásodfokonaz
elsőfokúhatóságfelügyeletiszerveleszilletékes.179Aközigazgatásiperekesetében–hamásbíróság
kizárólagosilletékességemegállapítvanincs–azabíróságilletékes,amelynekilletékességiterületén
apertárgyávátettközigazgatásitevékenységmegvalósult.Haavitatottközigazgatásicselekményt
többfokúeljárásbanvalósítottákmeg,aperreazabíróságilletékes,amelynekilletékességiterületén
azelsőfokúközigazgatásicselekménymegvalósult.180Azügyészközérdekvédelmifelhívásának,fel-
lépésének illetékessége is a közigazgatási szervhez igazodik.

Azügyfélbaráteljárásiszabályokalapjánahatáskörés/vagyilletékességhiányavagymegvál-
tozása nem eredményezi az eljárásmegszűnését,mert az áttétel alkalmazásával ez a hiányosság
orvosolható.Haazügybenhatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóságkétségetkizáróanmeg-
állapítható, az ügyet átteszi az illetékes hatósághoz.Az áttétel teljesítésére– konkrét rendelkezés
hiányában–ahatáridőmegállapításáravonatkozó rendelkezései alkalmazandók.Ebbőleredőena
hatóságazarraokotadócselekménybekövetkezésétől,azazhatásköreés illetékességehiányának
megállapításátólazonnal,delegkésőbbnyolcnaponbelülintézkedikazáttételről.Elsősorbanígykell
eljárni,haakérelemnemamegfelelőhatósághozérkezett,vagyazeljárássoránváltoztakahatáskö-
ri,illetékességikörülmények.Áttételnekvanhelyeakkoris,haazügyfélakapcsolódóeljárásiránti
kérelmetanélkülnyújtjabe,hogyazabbanhozandódöntésfeltételétképezőeljárás,azazamegelőző
eljárásirántikérelmétbenyújtottavolna,akérelmetakapcsolódóeljárásbaneljáróhatóságátteszi
amegelőzőeljárásbaneljáróhatósághoz.181Tekintettelarra,hogyaközigazgatásihatóságáttételről
szólódöntésenemazügyérdemérevonatkozik,azáttételrőlvégzésbendönt,182amelyellennincs
helyeönállójogorvoslatnak.183Ahatóságkötelesakésedelmesáttételbőleredőkártismegtéríteni.184 
Kivételesenelőfordulhat,hogyazahatóság,amelyhezáttételfolytánkerültakérelem,megállapítja
hatáskörének,vagy illetékességénekahiányát.Ekkorkét lehetőségközülválaszthat:újabbáttétel
vagyáttételazeredetihatósághoz.Azújabbáttételsoránáttesziazügyetharmadik(vagysokadik)
hatósághoz,amelyneknincstörvényiakadályaésahatáskörivagyilletékességivitakialakulásátis
megakadályozza.Azeredetihatósághozvalóáttétel,vagymásszóvalazügyvisszautalásaasaját
hatáskör, illetékességhiányánakmegállapítását jelenti, vagyis ezmárhatáskörivagy illetékességi
összeütközés,amelynekkövetkezményenemáttétel,hanemegyeztetés.185

Amennyibenahatóságmegállapítottahatásköreés/vagyilletékességehiányát,azonbanáttétel-
neknincshelye,akérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti,mertnemjogosultérdemi
döntést,határozatothozniazügyben.Akérelemvisszautasításárólvagyazeljárásmegszüntetésérőla
hatóságvégzésbendönt,amelyellenönállófellebbezésnekvanhelye.186Akérelemvisszautasítására
vagyazeljárásmegszüntetéséreirányulóeljárásesetébenahatóságszinténazonnal,delegkésőbb
nyolcnaponbelülintézkedik.

Amegkeresettszervamegkeresésteljesítését–akérelemszabályaitfigyelembevéve–megta-
gadja,haaznemtartozikahatáskörébe,vagyarranemilletékes.187

179 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,
76. p.

180 Kp.13.§.
181 Ákr.45.§(4)-(7).bek.
182 Ákr.80.§(1).bek.
183 Ákr.116.§(3).bek.
184 BH2000.3/2.Azállamigazgatásiszervpolgárijogikárfelelősséggeltartozikafélazonkáráért,amelyabbólkeletke-

zőenérte,hogyindokolatlanulkéslekedtekazügynekazarrailletékesállamiszervhezvalóáttételével.
185 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,

2017.
186 Ákr.116.§(3).bek.
187 Ákr.25.§(2).bek.
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1.3. A hatásköri és illetékességi vita

Ahatáskör és az illetékesség vizsgálata során több hatóság ismegállapíthatja hatáskörét és/vagy
illetékességét,vagyazokhiányát.Ahatásköri és illetékességi vita alatt több hatóság hatásköri és 
illetékességiösszeütközésétértjük,amelylehetpozitívvagynegatív,ConchaGyőző1877-benalkal-
mazottkifejezésévelélve„tagadóésállítóilletőségűösszeütközések”188Ahatáskörivitakülönböző
(szakigazgatási)közigazgatásiszervekközöttfordulhatelő,azilletékességivitapedigkizárólagazo-
noshatáskörűszervekközötti.Feloldásaazértfontos,merta jogállamiságésa jogbiztonságmeg-
követeli,hogyugyanabbanazügybencsakegydöntésszülessen.Azügyazonosságaztjelenti,hogy
ugyanazazügyfél(ek)érdekelt(ek)egyazontényalapbólszármazóhatóságiügyben,amelynektárgya,
illetvevédettjogitárgya(jogosultságvagykötelezettség)isazonos.189

A pozitív hatásköri vagy illetékességi összeütközéseseténugyanabbanazügybentöbbhatóság
állapítottameghatáskörétvagyilletékességét.Errepélda lehet,hogyazügyfél többhatóságnál is
előterjesztiakérelmét,vagyelőfordulhat,hogyegyingatlanvagyüzemműködése,hatásterületetöbb
hatóság illetékességi területére is kiterjed. Kizárólag pozitív illetékességi vita az,hatöbbilletékes
hatóságelőttindultazeljárás,ésamegelőzésalapjánnemleheteldönteni,hogymelyikhatóságjogo-
sultazeljárásra.Amegelőzésszabályaalapjánugyanisazügybenilletékeshatóságokközülazjárel,
amelynélazeljáráselőbbindultmeg.Anegatív hatásköri és illetékességi összeütközés során több 
hatóságállapítottameghatáskörénekvagyilletékességénekhiányát,ésemiattazeljárásnemindulhat
megvagynincsfolyamatban.Ezmindaköz-,mindamagánérdekresérelmeshelyzetekrevezethet,
mertnincsolyanközigazgatásiszerv,amelyeljárjon.Kialakulhategyszerreis,haazügyféltöbbha-
tóságnáliselőterjesztetteakérelmét,ésmindegyikhatáskörénekvagyilletékességénekhiányátálla-
pítottameg,illetveidőbenelhúzódvaazáttételtkövetően,amásikszervsemkívánazügybeneljárni.

Akialakulthatásköriésilletékességiösszeütközésesetébenazérdekelthatóságokkötelesekegy-
másközöttazonnal,delegfeljebbháromnaponbelülegyeztetéskeretébenmegkísérelniavitael-
döntését.Ebbőleredőenhatóságokjogszabályikötelezettségeazegyeztetésieljáráslefolytatása,az
egyezség létrehozásánakmegkísérlése.Az egyeztetést az a hatóság kezdeményezi, amelyiknél az
eljáráskésőbbindultmeg,amelyikhatáskörénekésilletékességénekhiányátkésőbbállapítottameg,
vagyamelyikhatóságnálazügyfélazegyeztetéslefolytatásairántikérelmétbenyújtotta.

Amennyibenazegyeztetésieljárásnemvezetetteredményre,azeljáróhatóságotkijelölés alapján 
állapítjákmeg.Azilletékességi összeütközés eseténalegközelebbiközösfelügyeletiszerv,ennek
hiányábanavitaeldöntésétkérőhatóságműködésiterületeszerintilletékesfővárosiésmegyeikor-
mányhivatalötnaponbelüljelölikiahatóságot.Ahatásköri összeütközés esetén a közigazgatási 
bíróság(pontosabbanatörvényszék)folytatjaleaközigazgatásiszervkijelöléséreirányulóeljárást.190 

Abíróságtólahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőszervkijelölésekérhető,haugyanazon
közigazgatásicselekményrenézvetöbbközigazgatásiszervállapítottameghatáskörétvagyannak
hiányát,ésutóbbimiattaközigazgatásihatóságieljárásnemindulhatmegvagynincsfolyamatban.
Akijelölésirántikérelmetabíróságnálahatáskörivitábanérintettközigazgatásiszerv,illetveaza
személyterjeszthetielő,akinekjogával,jogosérdekévelkapcsolatbanahatáskörivitakialakult.Aki-
jelöléstárgyábanabíróságháromhivatásosbíróbólállótanácsban,akérelemelőterjesztésétőlszámí-
tottharmincnaponbelülvégzésseldönt,amelyellennincsjogorvoslat.Akijelölésieljárástbefejező
végzésellennincshelyeperújításnak.Kivételesenelőfordulhat,hogynemszületikbíróságidöntés

188 ConchaGyőző:Centuriacontrorietumetdubietatum.Azállítóéstagadóilletőségiösszeütközés.In:Közigazgatási
Lapok(1877).;azilletékességiösszeütközésrelásdmég:ConchaGyőző(1877):Aközigazgatásibíráskodásazalkot-
mányosságésazegyénijoghozvalóviszonyában.Athenaeum.Budapest.

189 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,
2017.

190 Kp. XXVII. fejezet.
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azeljáróhatóságkijelöléséről,mertazeljárásalattahatáskörivitafeloldódikjogszabály-módosítás
vagysikeresegyeztetéskövetkeztében.191

A hatásköri és illetékességi vita csak közigazgatási szervek között fordulhat elő, ugyanis a
2011.éviCLXI. törvényabíróságokszervezetérőlés igazgatásáról(a továbbiakban:Bszi.)6.§-a
szerint,abírósághatározatamindenkirekötelező,ideértveaztis,haabíróságvalamelyügybenha-
táskörétvagyennekhiányátállapítjameg.Haabíróságvalamelyügybenahatáskörétvagyannak
hiányátállapítottameg,vagyazügyérdemébenhatározott,ezadöntésazeljáróhatóságrakötelező.192

1.4. Eljárás az illetékességi területen kívül

AzÁkr.főszabálykénthatározzameg,hogymindenközigazgatásiszervcsakhatáskörénbelülésaz
illetékességiterületénjogosultésköteleseljárásicselekménytvégezni.Amennyibenmégisfelmerül
ilyenkérdésahatóság–legalábbötnaposhatáridőtűzésével–másszervetvagyszemélytkereshet
meg,haazügybenamegkeresőhatóságilletékességiterületénkívülkelleljárásicselekménytvégezni.

Ugyanakkor az ügygazdaságosság érdekében az eljárás költséghatékonysága és időszerűsége
indokolja,hogyazÁkr. általános felhatalmazást adarra,hogy–a főszabálytól eltérve–hatóság 
az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt,ennekkeretébenideiglenesbiz-
tosítási intézkedést ishozhat.Akorszerűközlekedésiviszonyokközöttugyanisakorábbi szigorú
illetékességiterületikorlátozásmáridejétmúlt,193példáulegyhelyszíniszemléneklefolytatását,az
ügybeneljáróhatóságügyintézőjeiselvégezheti,nemszükségesamásik,illetékességgelrendelke-
zőszervezirántimegkeresése.Annakeldöntése,hogyazilletékességiterületénkívülieljárástvagy
pedigamegkereséstalkalmazzák,ahatóságiügyintézőmérlegelésijogkörébetartozik,figyelemmel
aköltséghatékonyságraésajogszabályikeretekre.Azilletékességiterületénkívüleljáróhatóságnak
kötelezettségeleszazilletékeshatóságotértesítenierről.Hangsúlyozandó,hogyahatóságnakezzela
megoldássalnemnyílikjogalapja–különerretörténőjogszabályifelhatalmazásnélkül–arra,hogy
példáulmás hatóság adatbázisaihoz hozzáférjen, ennek érdekében továbbra is amegkeresést kell
igénybevenni.

Számos esetben jogszabály vagy bíróság ítélete lehetővétesziaközigazgatásihatóságnakadott
eljárásicselekményelvégzésétazilletékességiterületénkívül.Illetékességiterületénkívüljárela
közigazgatásihatóságakkor,hajogszerűtlenhallgatáseseténafelügyeletiszervvagybíróságmásik
azonoshatáskörűszervetjelölki,illetvekizáráseseténis,haakizárásiokahatáskörgyakorlójával
vagyahatósággalszembenmerülfel,azügyben–jogszabályeltérőrendelkezésehiányában–afel-
ügyeletiszervvezetőjeáltalkijelöltmásikazonoshatáskörűhatóságjárel(delegált illetékesség).194

191 Kp.154.§.
192 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.90.p.
193 Indokolása19.§-hoz.
194 Ákr.24.§(4).bek.
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2. A nyelvhasználat

2.1. Az eljárás hivatalos nyelve

A közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar.
A települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat testülete határozatában 

meghatározhatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyel-
vét.

A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a 
nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a hatóságnál használhatja nemzetiségi 
nyelvét.

MagyarországAlaptörvényénekH)cikkerögzíti,hogy Magyarországonahivatalosnyelvama-
gyar.Ezzel egyidejűleg azÁkr. 20. §-a szerint is –Magyarországon–a közigazgatási hatósági 
eljárás hivatalos nyelve a magyar.Ennekértelmébenaközigazgatásieljárássoránfőszabályként
amagyarnyelvhasználatánakvanhelye.Amagyarnyelvhasználataahatóságieljárásegészéreki-
terjed.Magyarnyelventörténikazeljárásiésbizonyításicselekményekteljesítése,aközigazgatási
hatóságokegymásközötti,valamintahatóságokésazügyfelek,továbbáazeljárásegyébrésztvevői
közötti–szó-, illetveírásbeli–kapcsolattartása, továbbáaközigazgatásidöntésekelőkészítéseés
megszövegezése,összességébentehátaközigazgatásihatóságiügyintézés.195

Afőszabályazonbannemakadályaannak,hogyazeljárássoránmás nyelvet is használjanak. 
Azeltérésészszerűésindokoltlehetakonzulitisztviselőésakülpolitikáértfelelősminisztereljárá-
sasorán,nemzetiségekésnemzetiségiönkormányzatok,nemzetiségiszervezetekesetében,magyar
nyelvetnemismerőkülföldiügyfelek,egyébrésztvevőkeljárásicselekményeinélis.

Atörvény–gyakorlatimegfontolásokból–lehetőségetbiztosítarra,hogyakonzuli tisztségvi-
selő és a külpolitikáért felelős miniszter eljárásasoránhasználhatamagyartóleltérőmásnyelvet,
például akülföldi hatóságokkal történő érintkezés, kommunikáció során eljárási könnyebbség ez,
mert ígynemakülföldi szervnekkell lefordítani amagyar szöveget.Ugyanez a jogmegilleti az
összesmagyar közigazgatási hatóságot is a külföldi vagy nemzetközi szervekkel való érintkezés,
kapcsolattartássorán,például,haegymagyarhatóságkülföldiközigazgatásiszervetkeresmegnem-
zetközijogsegélyérdekében.196

Aközigazgatásihatóságieljárásbananyelvhasználatjogiszabályozásakorfigyelembekellven-
ni,hogyazországnépességenyelviszempontbólnemhomogén.Ennekkövetkeztébengondoskodni
kellarról,hogyamagyarországi nemzetiségek tagjai, szervezetei ne kerülhessenek kiszolgáltatott 
vagyhátrányoshelyzetbe,továbbátekintettelkelllenniMagyarországnyelvhasználattalkapcsolatos
nemzetközikötelezettségeire is,példáulaRegionálisésKisebbségiNyelvekEurópaiChartája10.
cikkeaközigazgatásihatóságokésközszolgálatiszervektekintetébenírelőszabályozást.197 Ennek 
értelmébenMagyarországonisenyelvekmindegyikehelyzeténekmegfelelően,azészszerűségkere-
teinbelül:

• aközigazgatásihatóságokaregionálisvagykisebbséginyelvekethasználhatják;

195 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex
Jogtár,ComplexKiadó,2017.

196 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.57.p.
197 1999.éviXL.törvényaStrasbourgban,1992.november5-énlétrehozottRegionálisvagyKisebbségiNyelvekEuró-

paiKartájánakkihirdetéséről.
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• a regionális vagykisebbségi nyelveket használók szóbeli és írásbeli kérelmeket ezeken a
nyelvekennyújthatnakbe,ésválasztisezekenanyelvekenkaphatnak;

• széleskörbenhasználtközigazgatásiszövegeketésformanyomtatványokatalakosságszá-
mára,regionálisvagykisebbséginyelveken,illetvekétnyelvűváltozatokbantesznekközzé;

• aközigazgatásihatóságokdokumentumokatregionálisvagykisebbséginyelvenkészíthetnek.

A nemzetiségek anyanyelvhasználatának elvenemcsaknemzetközijogon,dealkotmányosala-
pokonisnyugszik,valamintatisztességeseljárásönállósulásakéntisfelfogható.198AzAlaptörvény
XXIX.cikkeamagyarországinyelvhasználatalkotmányoskereteitazzalbővíti,hogyaMagyaror-
szágon élő nemzetiségeknekjogukvanazanyanyelvhasználathoz,asajátnyelvenvalóegyéniés
közösséginévhasználathoz,sajátkultúrájukápolásáhozésazanyanyelvűoktatáshoz.

AzÁkr.20.§(2)bekezdéseeltéréstengedamagyarnyelvhasználatátólanemzetiségi önkor-
mányzatokesetében.Atelepülési,megyeivagyországosnemzetiségiönkormányzathatározatában
meghatározhatjaahatáskörébetartozóügybenamagyarnyelvmellettihivatalosnyelvét.Ebbőlkövet-
kezőeneljárásaiksoránishasználhatjáknemzetiséginyelvüket.Fontosmegjegyezni,hogyatörvény
a„mellett”ésnema„helyett”kifejezésthasználja,tehátanemzetiségiönkormányzatnemzárhatja
kieljárásasoránamagyarnyelvhasználatát.AzAlaptörvényXXIX.cikkeértelmébenaMagyaror-
szágonélőnemzetiségekhelyiésországosönkormányzatokathozhatnaklétre.A2011.éviCLXXIX.
törvénynemzetiségek jogairól (a továbbiakban:Njtv.) értelmező rendelkezése szerintnemzetiségi
önkormányzatatörvénybenmeghatározottnemzetiségiközszolgáltatásifeladatokatellátó,testületi
formábanműködő,jogiszemélyiséggelrendelkező,demokratikusválasztásokútjánetörvényalap-
jánlétrehozottszervezet,amelyanemzetiségiközösségetmegilletőjogosultságokérvényesítésére,
anemzetiségekérdekeinekvédelméreésképviseletére,afeladat-éshatáskörébetartozónemzetiségi
közügyektelepülési,területivagyországosszintentörténőönállóintézésérejönlétre.

AzNjtv.1.§-aszerintnemzetiségmindenolyan–Magyarországterületénlegalábbegyévszá-
zadahonos–népcsoport,amelyazállamlakosságakörébenszámszerűkisebbségbenvan,alakosság
többirészétőlsajátnyelve,kultúrájaéshagyományaikülönböztetikmeg,egybenolyanösszetartozás
–tudatrólteszbizonyságot,amelymindezekmegőrzésére,történelmilegkialakultközösségeikérde-
keinekkifejezéséreésvédelméreirányul. Atörvény1.számúmellékleteszerintmaMagyarországon
nemzetiségnekminősül:abolgár,agörög,ahorvát,alengyel,anémet,azörmény,aroma,aromán,
aruszin,aszerb,aszlovák,aszlovénésazukrán.AzNjtv.5.és6§-arögzíti,hogyazokonatelepü-
léseken,aholvalamelynemzetiségnekanépszámlálássoránaregisztráltarányaeléria20%-ot,az
érintetttelepülésinemzetiségiönkormányzatkéréséreaképviselő-testületkötelesjegyzőkönyveités
határozataitamagyarmellettazadottnemzetiségnyelvénisvezetni,szövegezni;valamintaholezaz
aránya10%-otmeghaladja,ahelyiönkormányzatazilletékességiterületénműködőérintetttelepülé-
sinemzetiségiönkormányzatkérésérekötelesbiztosítani,hogyaközigazgatásieljárássoránhasznált
nyomtatványokanemzetiséganyanyelvénisrendelkezésreálljanak.

AzÁkr.20.§(3)bekezdéseszerintlehetőségvanmásnyelvhasználatáraamagyarhatóságelőtti
eljárásbanakkoris,amikoranemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, vagy az a természetes 
személy, aki a nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik,járelamagyarhatóság
előtt.Anemzetiségiszervezetolyanciviltársaság,egyesületvagyalapítvány,amelynemzetiségikö-
zügyetlátel.Anemzetiségiszervezetapártésaszakszervezetkivételévelacivilszervezetekbírósági
nyilvántartásábanszereplőolyanegyesület,amelynekalapszabályábanrögzítettcéljaaze törvény
szerinti,konkrétanmegjelöltnemzetiségképviselete.Anemzetiségiegyesületazalapszabályaszerint
adottnemzetiségérdekvédelmét,érdekképviseletét,vagyanemzetiségikulturálisautonómiávalköz-

198 Boros-Gerencsér-Gyurita-Lapsánszky-Patyi-VargaZs.AndrásIm.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban,130p.
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vetlenülösszefüggőtevékenységetellátóegyesület.Anemzetiséghez való tartozás meghatározása 
azonbanmárbonyolultabb.Ugyanisarranézve,hogyvalakiegynemzetivagyetnikaiközösséghez
tartozik,azérintettnyilatkozataaz irányadó,ezen túlmenőensemmiféle igazolásvagybizonyíték
nemkérhető.Anemzetiséghezvalótartozáskérdésébennyilatkozatrasenkisemkötelezhető,azon-
bantörvényvagyavégrehajtásárakiadottjogszabályegyesnemzetiségijogokgyakorlásátazegyén
nyilatkozatáhozkötheti.Nemzetiséghezvalótartozásmiatttilosazegyenlőbánásmódkövetelményé-
nekbármineműmegsértése,199ezalólaközigazgatásihatóságieljárássemlehetkivétel.Azalapvető
jogokbiztosánakaMagyarországonélőnemzetiségekjogainakvédelmétellátóhelyettesefigyelem-
melkísériaMagyarországonélőnemzetiségekjogainakérvényesülésétésmegtesziakülöntörvény
szerinti szükséges intézkedéseket.200 

A nemzetiségi nyelvhasználat alanya,akianemzetiségekjogairólszólótörvényhatályaalátarto-
zó,magátnemzetiséginekvalló,amagyarhatóságieljárássoránkorlátlanulhasználhatjaanemzetiségi
nyelvét.EnnekértelmébenaMagyarországonélőéshivatalosannemzetiségnekelismertnemzetiségek
tagjaibármelyhatóságnál, földrajzikötöttségnélkül,azországbármelypontjánhasználhatjáknem-
zetiséginyelvüket,továbbáazÁkr.anemzetiségekszázalékosvagymástényezőhözviszonyítvasem
kötimeganemzetiséginyelvhasználat lehetőségét.Ezértkiemelt jelentőségevanannak is,hogyaz
érvényesülésétgaranciálisszabályokövezzék,példáulazügyfelettájékoztassákésfigyelmeztesséka
nyelvhasználatszabályaira,lehetőségére.201Anemzetiséginyelvhasználateljárásiszakaszonkéntsem
korlátozott,202valaminteltérőrendelkezéshiányábanaztmindszóban,mindírásbanbiztosítanikell.

AzÁkr.rögzíti,hogyanemzetiségi nyelven benyújtott kérelemalapján,magyarnyelvenmeg-
hozottdöntéstazügyfélkérelmérelekellfordítanianemzetiséginyelvre.Amagyarnyelvűhatározat
mellett,haazügyfélkéri,abeadványbanhasználtnemzetiséginyelvrelefordítotthatározatot,végzést
iskikelladniaazügyfélszámára.Tehátakisebbségnyelvénbenyújtottkérelmetelbírálóhatározatot
és végzést a hatóságnak esetenként két nyelvenkell elkészítenie.203Természetesenugyanez a jog
„fordítva”isigaz.Olyannemzetiségiönkormányzatesetében,aholazeljáráshivatalosnyelvenem
csakamagyar,amagyarnyelvethasználóügyfeleketésazegyébeljárásirésztvevőketmegilletiaza
jog,hogykérelmükreazadottnemzetiséginyelvenkészülthatározatmellettamagyarnyelvűügyfél
(azeljárásegyébrésztvevője)magyarnyelvenismegkapjaerreirányulókérelmeeseténahatározatot.

AzNjtv.értelmébentörekednikellarra,hogyMagyarországegészterületén,defőkéntazokona
településeken,aholanemzetilakosságnagyszámbanél,illetveaholanemmagyarállampolgárok,a
magyarnyelvetnemismerőtermészetesszemélyügyfelekahelyiállamigazgatásiszerveknélagyak-
ranelőfordulóügyekrevonatkozóanügyfél-tájékoztatók,aziratmintákaz adott nemzetiség nyelvén 
vagy legszélesebb körben ismert és elfogadott idegen nyelven is elérhetők legyenek.204 Ma már 
általánossávált, hogyvalamennyionline felületen elérhető települési, illetve a hatóságiweboldal
tartalmaangolnyelvenelérhető,néhányoldalemellettnémetésfrancianyelvenismegtekinthető.

Ha a hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között eltérés van, a magyar 
nyelvű szöveget kell hitelesnek tekinteni. 205

199 Njtv.7.§.
200 Njtv.8.§.
201 Legf.Bír.Kfv.I.35.297/2009.
202 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
203 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

35.p.
204 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

34. p.
205 Ákr.20.§(4)bek.
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Számosesetbenafordítássoránaszövegpontosértelmenémiképptorzul,különösen,haazadott
idegennyelvű–különösenazangolszász–jogrendszeresetébenazadottjogintézménynemszerepel,
nemismertvagytartalmábaneltér.Ezértrögzítik,hogymindenfelmerültvitásesetbenmégakkoris
amagyarszövegazirányadó,haakülföldihitelesfordítássalkészült.Azilletékekrőlszólótörvény
nevesíti,hogyazeljáróhatóságáltalkészítettfordításilletékeoldalanként1000forint.206

Amennyibenahatóságieljárásmegindításához,vagyabizonyításieljáráslefolytatásáhozolyan
iratkerülcsatolásra,amelynemmagyarnyelvenkészült–haazügyfajtáravonatkozószabálymás-
kéntnemrendelkezik–azcsakhitelesfordítássalellátvafogadhatóel.Jogszabályáltalifelhatalma-
zás alapján hiteles fordítástkizárólagazOrszágosFordítóésFordításhitelesítőIroda(atovábbiak-
ban:OFFI)készíthet.AzOFFIkizárólagosfeladatkörébetartozikbármelymegrendelőrészéreidegen
nyelvű szövegnekmagyar nyelvre, vagymás idegen nyelvre, továbbámagyar nyelvű szövegnek
idegennyelvrevalóhitelesfordítása;másáltalkészített fordításhitelesítése; idegennyelvűiratról
hitelesmásolatkészítése.207Ahitelesfordítástatörvénynemhatározzameg.Hitelesfordításnakte-
kinthetőazafordítás,amelynektartalmátahatóságok,hivatalokmindenkétségetkizáróanazeredeti
szöveg pontos idegen nyelvi változataként, fordításaként fogadják el.A hiteles fordítás speciális,
csakazOFFIáltalhasznált,államicímerrelésegyediazonosítóvalellátott,sorszámozottbiztonsági
papíronkészül,amelyhezazeredetiokiratvagyannakhitelesmásolataelválaszthatatlanulhozzávan
fűzve.AhitelesfordításonazOFFIzáradékkal,közhitelűentanúsítja,hogyafordítottszövegtartal-
milagésjoghatásáttekintveegyenértékűaforrásnyelviszöveggel.208AzOFFIáltalifordítássorán
elektronikusirathitelesítéséreislehetőségvan.AhitelesfordításokáraiazOFFIhonlapjántalálható
díjszabásnakmegfelelőenváltoznak.209

Amennyibenazügyfélanemmagyarnyelvenkiállítottiratmelléannakmagyar nyelvű hiteles 
fordításátiscsatolja,ahatóságazokiratotafordításszerintitartalommalfogadjael,210vagyisannak
fordításaazeljárás soránmárnem lesz szükséges.Egyébesetbenazonban– tekintettelazeljárás
hivatalosnyelvére–aziratfordításátazeljáróhatóságnakkellbeszereznie.Kivételes esetben a ha-
tóság is jogosult a hitelesítésére.Aziratbetekintéssoránajogosultahatóságtóliratmásolatotkérhet,
amelyetahatóságkérelemrehitelesít is.211Azállamigazgatásieljárásbankészítetthitelesítettvagy
hitelesítetlenmásolat,illetőlegkivonatilletékeoldalankéntmagyarnyelvűmásolatesetében100fo-
rint, idegennyelvűmásolatesetében300forint.Azeljáróhatóságáltalvégzetthitelesítésilletéke,
másolat,kivonatvagyfordításutánoldalanként100forint,iratonlevőaláírásutánaláírásonként500
forint.212 

206 1990.éviXCIII.törvényazilletékekrőlMelléklet.
207 7/1986.(VI.26.)IMrendeletaszakfordításrólésatolmácsolásrólszóló24/1986.(VI.26.)MTrendeletvégrehajtá-

sáról5.§.
208 Ld.http://www.offi.hu/hiteles-forditas#information(utolsóletöltés:2017.12.31.)
209 Ld.http://www.offi.hu/hiteles-forditas#arak(utolsóletöltés:2017.12.31.)
210 Ákr.65.§(4).bek.
211 Ákr.33.§(4)„Aziratbetekintéssoránazarrajogosultmásolatot,kivonatotkészíthetvagy–kormányrendeletben

meghatározottköltségtérítésellenében–másolatotkérhet,amelyetahatóságkérelemrehitelesít.”
212 1990.éviXCIII.törvényazilletékekrőlMelléklet.
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A hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány kiállítására és a hatósági nyilvántartásba törté-
nő bejegyzésmódjárajogszabályeltérőnyelvhasználatiszabályokatállapíthatmeg.Annakérdekében,
hogyazegyébkéntdöntésnekminősülőszemélyazonosítóigazolványt,útlevelet,vezetőiengedélyt,
vagyéppenlakcímetigazolóhatóságiigazolványtstb.kifejezettügyfélikérelemresekelljenidegen
nyelvenkiállítani,indokoltfenntartani,hogyahatóságiigazolvány,valamintahatóságibizonyítvány
kiállításáraésahatóságinyilvántartásbatörténőbejegyzésmódjárajogszabályazáltalánostóleltérő
nyelvhasználatiszabályokatállapítsonmeg.213Aközhitelesnyilvántartásokatvagyigazolványokat,
bizonyítványokatmindenesetbenmagyarnyelvenvezetikvagyállítjákki,amagyarhelyesírásisza-
bályokfigyelembevételével,amelyekkizárólagamagyarabcbetűittartalmazzák.

Fontostovábbámegjegyezni,hogyaz Európai Unió kötelező jogi aktusa, valamint a nemzet-
közi szerződés által szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben az Ákr.-től eltérő nyelvhasz-
nálati szabályokisigénybevehetők.

2.2. Külföldiek nyelvhasználati joga

Ha a hatóság nem magyar állampolgár, a magyar nyelvet nem ismerő természetes személy ügy-
fél ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali eljárási 
cselekménnyel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a 
magyar hatósághoz, a hatóság gondoskodik arról, hogy az ügyfelet ne érje joghátrány a magyar 
nyelv ismeretének hiánya miatt.

A külföldiek nyelvhasználati jogátkülönszabályozzaazÁkr.21.§-a.Kiindulópont itt isaz
Alaptörvény,amelynekXXIV.cikkeszerintmindenkinekjogavanahhoz,hogyügyeitahatóságok
részrehajlásnélkül,tisztességes módon és észszerűhatáridőnbelülintézzék.Atisztességesügyinté-
zéshezvalójogaközigazgatásihatóságieljárássoránismindenkit,azazamagyarésanemmagyar,
amagyarnyelvetértőésbeszélő,valamintamagyarnyelv ismeretétnélkülözőügyfeletegyaránt
megillet.214TovábbáazÁkr.alapelvkéntrögzíti,hogyahatóságnakbiztosítanikellazügyfél,továbbá
atanú,ahatóságitanú,aszakértő,atolmács,aszemletárgybirtokosaésazügyfélképviselője(együtt:
eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, ezáltal
előmozdítsaazügyfélijogokgyakorlását.215Anyelvhasználatirendelkezésnemcsakatermészetes
személyügyfelekre,hanemmindenolyantermészetesszemélyreisvonatkozik,akiakárgazdasági
társaság,cégtörvényesképviselőjekénteljár,sőtarrais,akineknyilatkozataazegyébkéntjogisze-
mélyügyfélhelyzetétésazeljáráskimenetelétlényegesenbefolyásolhatja.216Azalapelvelőfeltétele
azonbanadottszemélyáltalvagyellenkezdeményezetteljárásicselekményeknyelvimegértése,hi-
szenannakhiányábanalapvetőügyfélikötelezettségeinek–önhibájánkívül–nemtudelegettenni.217 
Továbbá a nyelvhasználati szabályok hatóságimegsértése – ideértve a nyelvhasználati szabályok
érvényesülésétbiztosító,egyébÁkr.-belirendelkezéseketis–aközigazgatásiperrendtartásszerintaz
ügyérdemérekiható,lényegeseljárásiszabálysértésnekminősül,amelyeredményeképpenahatóság

213 Indokolása20-21.§-hoz.
214 Balogh-BékesiNóra:Atisztességesügyintézéshezésatisztességeseljáráshozvalójog,55.p.
215 Ákr.5.§.
216 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
217 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
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újeljáráslefolytatásárakötelezhető.218EzterősítimegaKúriajoggyakorlatais,amelyértelmében a 
közigazgatási hatóságnak tisztáznia kellett volna, hogy a felperes milyen szinten érti, illetve beszéli 
a magyar nyelvet, továbbá a törvény előtti egyenlő,megkülönböztetés nélküli, korlátozásmentes
joggyakorláshoztájékoztatniakellettvolnaatolmácsalkalmazásánaklehetőségéről,ésintézkedéseit
rögzíteniekellettvolna.219

Tehátakedvezményesnyelvhasználatnemcsakanemzetiségheztartozóügyfeleket illetimeg,
hanem az Ákr. a nem magyar állampolgár,amagyar nyelvet nem ismerő természetes személy 
ügyfélszámáraisbiztosítjaanyelvhasználatjogát.Ahhoz,hogyanemmagyarállampolgár,amagyar
nyelvetnemismerőtermészetesszemélyügyfélélnitudjoneljárásijogaivalszükségesalegfontosabb
tudnivalókolyanmódonvalóközlése,hogyaztazérintettmegértse,azazazügyfeletjoghátrányne
érjeamagyarnyelv ismereténekhiányamiatt.Vagyismindenesetben lehetőségetkellbiztosítani
számukra,hogyanyanyelvükön,vagyazáltalukértettvalamelyközvetítőnyelvenkommunikálhas-
sanak.Atörvénykülönbségetteszazezzelkapcsolatosköltségekviselésében.

Az Ákr. a kérelemre induló eljárásokbanbiztosítjaamagyarnyelvetnemismerőügyfélszá-
máraazanyanyelvhasználatvagymásközvetítőnyelvhasználatáhozvalójogát.Amagyarnyelvet
nemismerőügyfélkérheti,hogyahatóságbíráljaelazanyanyelvénvagyvalamelyközvetítőnyelven
megfogalmazottkérelmét.Erendelkezéskifejezettenakérelemelbírálásáravonatkozik,máseljárási
cselekményreaszabálynemterjeszthetőki.220Ebbenazesetbenazonbanafordításiéstolmácsolási
költségetsajátmagánakkellelőlegezni,illetveviselni.221(Példáulegyjapánügyféljapánulnyújtbe
kérelmetahatósághozésugyanezenanyelvenkériahatározatmegszövegezését,mivelatörvény
szerinterrejogavan,számáralehetőségetkelladni.Ilyenkorazonbanafordításiésatolmácsolási–
jeltolmácsolási–költségetnemazügybeneljárómagyarhatóság,hanemazügyfélsajátmagaviseli,
illetőlegaztazügyfélnekkellmegelőlegeznie.)

Fontos,hogyazügyfélkéréséreazegyeshatározatokonésavégzésekentúlmenőenahivatalos 
értesítések, vagy egyes eljárási cselekmények–atanúmeghallgatás,helyszíniszemleidőpontjáról
éshelyérőlszólóértesítés–eseténisgondoskodni kell a tolmácsolásról,illetveafordításról,hiszen
enélkülazügyfélnemtudélnieljárásijogaival,ígypéldáulanyilatkozattételijogával,atanúhoz
intézettkérdezésjogával,bizonyításiindítványtételéreirányulójogával.Adöntéseketazügyféláltal
megjelöltnyelvenkellmegküldeniazügyfélszámára.Azismertetettnyelvhasználatiszabálynem
csakazügyfelekreterjedki,hanemazeljárásegyébrésztvevőireis,ígypéldáulatanúismegteheti
anyanyelvénatanúvallomását.

A hatóság nem magyar állampolgár, a magyar nyelvet nem ismerő természetes személy 
ügyfélügyébenmagyarországi tartózkodásánaktartamaalatthivatalból indíthat azonnali eljárási 
cselekménnyeljáróeljárást,vagyatermészetesszemélyügyfélazonnalijogvédelemértfordulhata

218 Kp.86.§[Ítélet]„(4)Abíróságaközigazgatásiszervnekhatározott,amegállapítottjogsértésorvoslásánakvalameny-
nyilényegespontjárakiterjedőiránymutatástadazítéletbenelrendeltújeljárás(atovábbiakban:megismételteljárás)
lefolytatásáravagycselekménymegvalósításáravonatkozóan.92.§[Megsemmisítésvagyhatályonkívülhelyezés]
(1)Abíróságaközigazgatásicselekményt–aközlésérevisszamenőlegeshatállyal–megsemmisíti,hab)amegelőző
eljáráslényegesszabályainakmegszegésévelokozottjogsérelemaperbennemorvosolható.”

219 KúriaKfv.V.35.098/2012/6.számúesetidöntése„…Aperbelitényállásésazidézettjogszabályokalapjánazadó-
hatóságnaktisztázniakellettvolna,hogyafelperesmilyenszintenérti,illetvebeszéliamagyarnyelvet,atörvény
előttiegyenlő,megkülönböztetésnélküli,korlátozásmentesjoggyakorlásáhoztájékoztatniakellettvolnaatolmács
alkalmazásánaklehetőségéről,ésintézkedéseitrögzíteniekellettvolna.Etörvényeskötelezettségeitazadóhatóság
nemteljesítette.Azelsőfokúbírósághelytállóanértékelteahatóságemulasztásátazügyérdemielbírálásárakiható
ésaperbennempótolhatóeljárásijogszabálysértésnek(…)”

220 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex
Jogtár,ComplexKiadó,2017.

221 Ákr.21.§(2).bek.
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magyarhatósághoz,ahatósággondoskodikarról,hogyazügyfeletneérjejoghátrányamagyarnyelv
ismereténekhiányamiatt.222Haadatmerülfelarra,hogyanemmagyarállampolgárságúszemély
olymértékigismeriamagyarnyelvet,hogyazellenevégrehajtotteljárásicselekményeket,azokjogi
következményeitfelismeri,megérti,ahatóságnakkötelességetájékoztatniazügyfeletazőtmegil-
letőnyelvhasználatijogokról,ésnyilatkoztatniaarról,hogyamagyarnyelvetmegfelelőenismeri-e
ahhoz,hogyaközigazgatásihatóságieljárásbanennekanyelvnekahasználatamellettvegyenrészt.
Azeljárástanyilatkozattartalmátólfüggőenanyelvhasználatiszabályoktiszteletbentartásamellett
kellezutánlefolytatni.Azt,hogymiamegfelelőismeretiszinttehátazadottazonnaliintézkedéssel
járóvagyazonnalijogvédelmetjelentőközigazgatásihatóságieljárásjellegeésazadotteljárásicse-
lekményhatározzameg.223Azilyeneljárássoránfelmerültfordításiéstolmácsolásiköltségeteljáró
hatóságelőlegeziésviseli.

Azeljárásmegindításakoranemmagyarállampolgár,amagyarnyelvetnemismerőtermészetes
személyügyfeletcélszerűnyilatkoztatniarról,hogyamagyarnyelvetmegfelelőenismeri-eahhoz,
hogyhatóságieljárássoránazthasználja,vagyazeljárásbananyanyelvétkívánjahasználni.Anyi-
latkozattartalmátólfüggőenanyelvhasználatiszabályoktiszteletbentartásamellettkellazeljárást
lefolytatni.224

Azokbanahatóságieljárásokban,aholtolmácsalkalmazásaszükséges,atolmácsotéletszerűen
ésrugalmasan,azügynehézségéhezésbonyolultságáhozmértenkellkiválasztani.Egyszerűmegíté-
lésűügyekesetébenelegendőlehetahétköznapiéletbenhasználatosszókincs,vagyisnemfeltétlenül
kellragaszkodniatolmácsvizsgávalvagyfelsőfokúállaminyelvvizsgávalrendelkezőszemélyekhez. 
Egynemzetivagyetnikaikisebbségheztartozószemélyakkorisbeszélheti„anyanyelviszinten”az
anyanyelvét,haerrőlnincshivatalosigazolása.Esetitolmácskénttehátelfogadhatóazügyféláltal
hozott, kellő nyelvismerettel rendelkező személy (például az ügyfél hozzátartozója,munkatársa),
defelkérhetőerremás,azadottnyelvetköztudottanjólbeszélőszemély(példáulahelyikisebbségi
önkormányzattagja)is.225

Bonyolulttechnikaivagytechnológiaileírásesetében–aholmindenszópontoslefordításának
jelentőségevan–márindokoltlehetszaktolmács igénybevétele.Aszakfordítástvagytolmácso-
lástmunkaviszonyban,valamintmunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybandíjazásellenébenaz
végezhet,akiszakfordító-vagytolmácsképesítésselrendelkezik.226 Szakfordítóképesítéstazkaphat,
aki a szakiránynakmegfelelőkörben,magyarnyelvről idegennyelvreés idegennyelvrőlmagyar
nyelvre,vagyidegennyelvrőlidegennyelvretartalmilagpontos,nyelvileghelyesfordításkészítésére
képes.227Tolmácsképesítéstazkaphat,akiáltalánostémakörökbenmagyarnyelvrőlidegennyelvre,
idegennyelvrőlmagyarnyelvre,vagyidegennyelvrőlidegennyelvre,szaktolmácsképesítéstpedig
azkaphat,akiaszakiránynakmegfelelőkörbenmagyarnyelvrőlidegennyelvre,idegennyelvrőlma-
gyarnyelvre,vagyidegennyelvrőlidegennyelvretartalmilagpontos,nyelvileghelyestolmácsolásra
képes.228Egyelőrenincshivatalosnévjegyzékazegyesnyelvekenszaktolmácsolásrajogosultakról.
Ahazaifordító-éstolmácspiactöbbmintkétharmadátképviselőérdekvédelmiésszakmaiszerveze-
tek–aProfesszionálisFordításszolgáltatókEgyesülete(Proford),aMagyarFordítókésTolmácsok
Egyesülete(MFTE),valamintaSzabadúszóFordítókésTolmácsokEgyesülete(SZOFT)–azonban

222 Ákr.21.§(1).bek.
223 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
224 LegfelsőbbBíróságKfv.35.297/2009/7.számúesetidöntése.
225 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.59.p.
226 24/1986.(VI.26.)MTrendeletaszakfordításróléstolmácsolásról2.§.
227 7/1986.(VI.26.)MMrendeletaszakfordítóéstolmácsképesítésmegszerzésénekfeltételeiről2.§.
228 7/1986.(VI.26.)MMrendeletaszakfordítóéstolmácsképesítésmegszerzésénekfeltételeiről3.§.
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közösszakmaijavaslatotdolgozottkiafordítás,hitelesfordításéstolmácsolásújraszabályozására.A
HitesFordítóésTolmácsNévjegyzékszakmaiprogramjaegymodern,EU-konform,decentralizált,
demegfelelőenszabályozottmodelltajánlajogalkotófigyelmébe.229

3. Kizárás

Aközigazgatásihatóságokfőszabálykéntilletékességiterületükön,hatáskörükbetartozóügyekben
úgykötelesekeljárni,hogymindenkiügyétrészrehajlásnélkül,tisztességesmódonésészszerűhatá-
ridőnbelülintézzék.230Akizárásjogintézményeolyaneljárásigarancia,amelyahatóságieljárásból
arészrehajlástól,elfogultságtóligyekszikmegóvniazügyfeleket,ahatóságpártatlan,elfogulatlan,
tárgyilagosügyintézése értekében.Ennél fogva törvényi követelmény, hogy a hatósági eljárásban
résztvevőszemélyek,azügyintéző,akiadmányozásijogkörgyakorlója,ahatóságvezetőjeminden
elfogultságtólmenteslegyen.(Fontosmegjegyezni,hogyazeljárásjogaakizárásfogalmáthasználja,
azonban a mindennapi szóhasználatban sokan összekeverik ezt az összeférhetetlenséggel. A kizárás 
alapvetőenazeljárásipozíciókhoz(hatóság,ügyfél),azeljárásicselekményekhezkapcsolódik,ezért
ideiglenes;ezzelszembenazösszeférhetetlenségbizonyosmunkakörökhöz,tisztségekhez,vagyakár
ahatalmiágakelválasztásáhozkötődik,amelyektartósak,addigállnakfenn,amígazilletőmegbíza-
tásátgyakorolja.)

Akizárásra okot adó tényt, körülményt nevezzükkizárási oknak, amely lehet abszolút vagy
relatív.Azabszolút vagy objektív kizárási okokolyanáltalánosanésmindenügyben jelentkező
kapcsolatokra,összefonódásokravonatkoznak,amelyekesetébennincshelyeeltérésnekvagymérle-
gelésnek.Azeljárásipozíciókkoncentrációjaegyértelműensértiarészrehajlásmentes,elfogulatlan,
tisztességesdöntéshozatalalapelvét.Erreazértvanszükség,mertezekbenazesetekbenazeljáróha-
tóságiszerv,személy,közvetlenülérdekeltazeljárástárgyátképezőügyben.Tehátabszolútkizárási
okfennállásaeseténahatóságiszemélytvagyszervetkötelezőkizárniazeljárásból.Arelatív vagy 
szubjektív kizárási okeseténazeljáróhatóságiügyintézővagyszervérdekeltségeközvetetten,átté-
telesenállfenn,akizárásaszervvezetőjénekmérlegelésijogkörénalapul.231 

A kizárás általános szabálya szerint az ügy intézésében nem vehet részt az a személy, akitől 
nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.

Valójábanezegyrelatívkizárásiok,ugyanisahatóságésazügyfélszemélyes,szubjektívkap-
csolataalapjánkellahatóságvezetőjénekeldönteni,hogymérlegelésijogkörébeneljárvakizárja-eaz
ügyintézőtazadottügyből.Azügyintézőközvetettérdekeltségekapcsolódhatakárazügyfélhez,akár
azalsóbbfokúhatározatbanközreműködőszemélyhez.Lehetolyaneset,hogyazügyfélazügyinté-
zőnekközelivagytávolihozzátartozója,barátja,esetlegesenharagosa,deáttételesenazisérdekeltsé-
getjelent,haazügyintézőazelsőfokoneljártügyintézővelállszubjektívkapcsolatban,azonbanez
utóbbiönmagábanmégnemalapozzamegfeltétlenülazügyintézőkizárását.Különösenfigyelemmel
kelllenniarra,hogykisebbtelepüléseken,kisebbilletékességiterületengyakranismerikegymástaz
ügyintézőkésazügyfelek,ezekamindennapiemberikapcsolatok(szomszédok,iskolatársakvoltak,
ugyanazonsportklubtagjai)nemmindenesetbenalapozzákmegazelfogultságot.Attólazonbanmin-

229 Ld.http://www.forditoinevjegyzek.hu/(utolsóletöltés:2017.12.31.)
230 MagyarországAlaptörvényeXXIV.cikk.
231 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

126.p.

http://www.forditoinevjegyzek.hu/


67

ALAPVETŐRENDELKEZÉSEK

denképpentartózkodnikell,hogyakizárásiokokköréttúlzottankiszélesítseahatóságvezetőjének
gyakorlata,hiszenazahatóságieljárások„normális”lefolyásátveszélyeztetné.

Az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül 
érinti az eljárás egyéb résztvevője és a támogató.

Az ügy másodfokú elintézéséből kizárt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett. 
Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy köz-

vetlenül érinti. A hatóság nem válik kizárttá azért, mert a határozatban megállapított fizetési 
kötelezettség teljesítése az általa megjelölt számlára történik.

A jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az 
önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok merül 
fel.

AzÁkr.23.§-aazabszolút kizárási okokatsoroljafelazügyintéző,amásodfokúeljárás,aha-
tóság,ajegyzőésaszervvezetőjeesetében.Az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát 
vagyjogosérdekétazügyközvetlenülérinti,továbbáazeljárásegyébrésztvevőjeésatámogató.Így
biztosíthatóazeljárásipozíciókelkülönítése.

Továbbáazügymásodfokúelintézésébennemvehetrésztaz,akiazügyelintézésébenelsőfokon
résztvett.Nyilvánvaló,hogyazelsőfokúügyintézőszakmaimeggyőződésealapjánhoztamegaz
elsőfokúdöntést,időközbeniáthelyezéseeseténtőlenemvárhatóel,hogyamásodfokúeljárássorán
korábbidöntésétfelülbírálja,esetlegesenmegváltoztassa.

Ezekenazesetekentúlazügyelintézésébennemvehetrésztazahatóság,amelynekjogátvagy
jogosérdekétazügyközvetlenülérinti,hiszenekkorazeljárásrajogosulthatóságotilletimegazügy-
félijogállás,232vagyesetlegesenazelőterjesztetteljárásbanegyébrésztvevőkéntvanjelen.(Konkrét
példávalérzékeltetvetegyükfel,hogyBudapestFővárosKormányhivatalatulajdonjogbejegyzését
kéri egy budapesti ingatlanra vonatkozóan.Az eljárás lefolytatásáraBFKHXI.KerületiHivatala
FöldhivataliFőosztályajogosult.TehátaBFKHegyszerreügyfélésazeljáráslefolytatásárajogosult
hatóság.Azonban,haazönkormányzattulajdonábanlévőlakásbérlőjefordulszociáliskérelemmel
apolgármesterihivatalhoz,ezazügynemalapozmegkizárásiokot.)Ahatóságazonbannemválik
kizárttáazért,mertahatározatbanmegállapítottfizetésikötelezettségteljesítéseazáltalamegjelölt
számlára történik, hiszen az eljárási költség viselésére, illetve előlegezésére vonatkozó döntésho-
zatalraahatóságatörvényalapjánköteles,ezzelegyidejűlegetekintetbenmegfelelőtájékoztatási
kötelezettsége is fennáll. 

Továbbiabszolútkizárásiokalapjánajegyzőnemvehetrésztannakazügynekazelintézésében,
amelybenazilletékességiterületénekazönkormányzata,annakszervevagyapolgármesterazügy-
fél.Ennekegyikmagyarázata,hogyazMötv.67.§(1)bekezdésénekf)pontjaszerintapolgármester
gyakorolja amunkáltatói jogokat a jegyző tekintetében.Továbbá felmerülhet, hogya jegyző sem
képeselfogulatlanuldöntenisajátönkormányzatánakügyében,példáulegyönkormányzatitulajdonú
gazdaságitársasághelyiadófizetésikötelezettségénekelmulasztásaesetén.

Végezetül pedig az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelynek vezetőjével 
szemben kizárási ok merül fel.Erendelkezéslehetővéteszi,hogyaközigazgatásihatóságvezetője
indokoltesetbenazegészszervrevonatkozóanbejelenthesseazelfogultságot.

232 Ákr.10.§[Azügyfél](1)Ügyfélazatermészetesvagyjogiszemély,egyébszervezet,akinek(amelynek)jogátvagy
jogosérdekétazügyközvetlenülérinti,akire(amelyre)nézveahatóságinyilvántartásadatottartalmaz,vagyakit
(amelyet)hatóságiellenőrzésalávontak.
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Haakizárásioka hatósággal szemben merül fel,azügyben–jogszabályeltérőrendelkezése
hiányában–afelügyeletiszervvezetőjeáltalkijelöltmásikazonoshatáskörűhatóságjárel.Ameny-
nyibenazeljárásrajogosulthatóságkizárásaeseténnincs kijelölhető másik, azonos hatáskörű ha-
tóság,vagy a hatóságnak nincs felügyeleti szerve,azahatóságjárel,amelyikkelszembenkizárási
okállfenn.Ahatóságerrőlkötelesazügyfeletésafelügyeletiszervetértesíti.Ezjellemzőenakon-
centráltközpontiállamigazgatásiszervszervek(minisztériumok,autonómállamigazgatásiszervek,
önállószabályozószervekésegyeskormányhivatalok,központihivatalok)esetébenfordulelő.

Az ügyintéző a kizárási ok észlelését követően bejelenti a hatóság vezetőjének a kizárási ok 
fennállását. A kizárási okot az ügyfél is bejelentheti.

A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki, és ar-
ról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt 
ügyintéző járt el.

Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben 
a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el. Ha nincs kijelöl-
hető másik, azonos hatáskörű hatóság, vagy a hatóságnak nincs felügyeleti szerve, az a hatóság 
jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn.

Önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a törvényben meghatáro-
zott, személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó.

A kizárási ok felmerülése estén követendő eljárásfőszabályaértelmében,azügyintézőaki-
zárásiokészlelésétkövetően–haladéktalanul–kötelesbejelentiahatóságvezetőjénekakizárásiok
fennállását.Abejelentésalapjánnemfeltétlenülkellkizárniazügyintézőtazeljárásból,ennektárgyá-
banahatóságvezetőjehozdöntést.Amennyibenakizárásiokfennáll,szükségeseténmásügyintézőt
jelölki,ésarrólisdönt,hogymegkell-eismételniazokatazeljárásicselekményeket,amelyekbena
kizártügyintézőjártel.Azügyintézőáltaltettbejelentésnyomán–avezetőakárkizárjaőtazügyin-
tézésből,akárnem–nemkellvégzésthozni.Kizáráseseténelegendőazügyetmásraátszignálnivagy
esetijelleggelakiadmányozásramástfeljogosítani,ésmivelmindkettőahatóságbelsőintézkedése,
ezértnemkellkülönalakszerűdöntésthozniakérdésben.Akizárásmellőzéseeseténiselegendőezt
szóbanközölniazügyintézővel,esetlegahatóságvezetőjehivatalosfeljegyzésbenrögzíthetiabeje-
lentést és saját döntését.233 

Akizárásiokotnemcsakazügyintéző,hanemazügyfélisbejelentheti.Azügyfélkizárásikez-
deményezéseazonbanmárazügyfélijogokatközvetlenülérintődöntéstteszszükségessé,amelynek
végzési formája garanciális okból indokolt.234Haakizárásiokotazügyféljelentettebe,akizárásróla
hatóságvégzésbendöntésaztazügyféllelisközli.Ebben–kizárásesetén–csakazoknakazeljárási
cselekményeknekamegismétlésétkellelrendelni,amelyekbenazeljárószemélykiléténekvalami-
lyenjelentőségelehetett.Nemtartozikebbeakörbeahiánypótlásifelhívásvagyazidézéskibocsá-
tása,ugyanakkoratanúmeghallgatásavagyahelyszíniszemlemárilyenlehet.Akizárástárgyában
hozottvégzésellenfellebbezésneknincshelye.AzÁkr.azindokolatlan–főkéntformális–kizárások
mellőzéseértekébenisrendelkezik.Ennekalapján,haazügyfélnyilvánvalóanalaptalanulteszki-
zárásra irányulóbejelentést,vagyugyanabbanazeljárásbanugyanazonügyintézőellenismételten
alaptalanbejelentésttesz,akizárástmegtagadóvégzésbeneljárásibírsággalsújtható.235 

Továbbáaziselőfordulhat,hogyakizárása hatósággal (vagyahatáskörgyakorlójával) szem-
ben merülfel,amelyesetben–jogszabályeltérőrendelkezésehiányában–afelügyeletiszervve-
zetőjeáltalkijelöltmásikazonoshatáskörűhatóságjárel.Kivételesen,hanincskijelölhetőmásik,

233 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.141.p.
234 Indokolása24.§-hoz.
235 Ákr.24.§(3).bek.
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azonoshatáskörűhatóság,vagyahatóságnaknincsfelügyeletiszerve,azahatóságjárel,amelyikkel
szembenkizárásiokállfenn.Ahatóságezekrőlatényekrőlazügyfeletésafelügyeletiszervetisér-
tesíti.Súlyosszabálytalanságokeseténpedigaközigazgatásiperigénybevételévelaközigazgatásiés
munkaügyibírósághozlehetfordulniajogsértésorvoslásaérdekében.Azügybeneljárótestület tag-
jával és vezetőjével,továbbáazeljáróhatóságkiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetőjével 
szembenakizárásszabályaitmegfelelőenalkalmaznikellazzal,hogyhaahatóságnálnincsmásik
kiadmányozásijogkörrelrendelkezővagyazzalfelruházhatószemély,ahatáskörgyakorlójajárel.

AzÁkr.azönkormányzatihatóságiügybenakizárásravonatkozódöntésreatörvénybenmeg-
határozott,személyesérintettséggelkapcsolatoseljárásazirányadó.ErendelkezésealapjánaMötv.
speciálistörvénynekszámít,ennélfogva,haaképviselő-testület,vagyannakbizottságaazÁkr.hatá-
lyaalátartozóhatóságiügybenjárel,akizárásranézvenemazÁkr.kizárásravonatkozószabályait,
hanemaMötv.személyesérintettségrevonatkozószabályátkellalkalmazni.Aszemélyesérintett-
ségeseténa testület tagjánakkizárásaszinténnemkötelező,csupánmérlegelésalapjánlehetőség.
AMötv.49.§szerintaképviselő-testületdöntéshozatalábólkizárhatóaz,akit,vagyakinekaközeli
hozzátartozójátazügyszemélyesenérinti.Azönkormányzatiképviselőkötelesbejelenteniaszemé-
lyesérintettséget.Akizárásrólazérintettönkormányzatiképviselőkezdeményezésérevagybármely
önkormányzatiképviselőjavaslatáraaképviselő-testületdönt.Akizártönkormányzatiképviselőta
határozatképességszempontjábóljelenlevőnekkelltekinteni,ígyahatározatképességetnemveszé-
lyezteti.AMötv.60.§-apedigabizottságitagkizárásesetéreaképviselő-testületrevonatkozószabá-
lyokatkellmegfelelőenalkalmazniazzalazeltéréssel,hogyakizárásrólabizottságdönt,továbbáa
jegyzőkönyvetabizottságelnökeésegytagjaírjaalá.

4. Megkeresés

A megkeresésegyállamiszervfelkérésejogsegélycéljábólegymásikállamiszervszámára,amely
segítségnyújtásikötelességetteremt,feltéve,hogyarrahatásköreésilletékességevan.Asegítségnyúj-
táskülönösenamegkeresőszervhelyetteljárásicselekményfoganatosításában,valamintamegke-
resőszervhatározatavégrehajtásábanáll.Megkereséstakkorlehetkérni,haazügybenamegkereső
hatóságilletékességiterületénkívülkellvalamelyeljárásicselekménytelvégezni;aztazügyféljogos
érdekevagyaköltségtakarékosságindokolja;azügyelbírálásáhozolyanadatvagyiratszükséges,
amellyelmáshatóság,egyébállami,önkormányzatiszervvagy–hatörvénymeghatározottügyfajtá-
banlehetővéteszi–egyébszervvagyszemélyrendelkezik.Amegkeresettszervvagyszemélycsak
akkortagadhatjamegamegkeresésbenfoglaltakteljesítését,haazjogszabálybaütközik.

A hatóság – legalább ötnapos határidő tűzésével – más szervet vagy személyt kereshet meg, 
ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végez-
ni, vagy az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik.

A megkeresett szerv a megkeresés teljesítését megtagadja, ha az nem tartozik a hatásköré-
be, vagy arra nem illetékes.

Az Ákr. főszabálykéntrögzíti,hogymindenhatóságnakkötelességesajátilletékességiterületén
eljárni.Azonbanaközigazgatásieljárásbangyakranelőfordul–azideiglenesintézkedéskivételével
–,hogyadotthatóságnakmegkeresést(jogsegélykérelmet)kellintézniemásikközigazgatásiszerv-
hez,mertnincsazügyreilletékessége(mertpéldáulegyingatlan-csereszerződéseseténaváltozással
érintett ingatlanokkülönböző ingatlanügyihatóságok illetékességi területén találhatók), illetőlega
megkereséstazügyféljogosérdeke,vagyaköltségtakarékosságindokolttáteszi(példáulatanúmá-
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sik–távoli–illetékességiterületenlakik,tartózkodik).Ilyenesetbenamegkereséstazügyjellegétől
függőenamegkeresőhatósággalazonoshatáskörűszervhezkellintézni.236 A hatóság – legalább öt-
naposhatáridőkitűzésével–másszervetvagyszemélytkeresmegazeljárási cselekmény elvégzése 
végett.237

Ahatóság–legalábbötnaposhatáridőkitűzésével–másszervetvagyszemélytkereshetmegak-
koris,haazeljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik.238Amegkeresőhatóság
afeladatánakellátásáhozolyanadatvagyténybeliismeretszükséges,amelyamegkeresetthatóság
nyilvántartásából, irataiból szerezhető be (például illetékmérséklésére irányuló kérelem esetében
fontoslehet,hogyhányésmilyenértékűingatlanaivannakakérelmezőnekmásvárosokban).Aha-
tóságieljárásszolgáltatóazügyfél-azonosításhozszükségesadatokontúlmenőennemkérhetolyan
adatot, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmazni kell.
Természetesenilyenadatkéréseseténisfigyelemmelkelllenniaszemélyesadatokvédelmére.239 A 
másikesetköraz,amikoramegkeresőhatóságfeladatánakellátásáhozolyaniratvagymásbizonyíték
szükséges,amelyamegkeresettmásikhatóságnálvanvagycsakonnanszerezhetőbe,példáulhalál-
esettisztázásacéljábólhalottianyakönyvikivonat.240

Az eljárási kötelezettség a megkeresett hatóság kötelezettségét is jelenti. A megkeresett szerv a 
megkeresésteljesítéséreköteles,aztkizárólagakkortagadhatjameg,hanemjogosultamegkeresés-
benfoglaltakteljesítésére,mivelaznemtartozikahatáskörébe,vagyarranemilletékes.241Amennyi-
benateljesítésneknincshelye,amegkeresetthatóságajogsegélytmegtagadja,vagyvégzésévelát-
tesziazahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatósághoz.Azáttételrőlegyidejűlegtájékoztatja
amegkeresőhatóságot.Amegkeresettszervvagyszemélyeljárásasoránfelmerülteljárásiköltséget
(példáultanúmeghallgatásesetébenatanúkiesettmunkajövedelmevagytolmácsolásiköltségek)a
megkeresőhatóságmegtéríti.

Atörvénynemrendelkezikanemzetközi megkeresés, nemzetközi jogsegély intézésének mód-
járól.Ennekellenéreazonbanamagyarhatóságok–afentleírtakszerint–külföldremegkeresést
intézhetnek,illetveakülföldrőlérkezőjogsegélykérelmeketteljesítenikötelesek.Ajogsegélykérel-
mekteljesítésénektöbbalternatívelőfeltételevan.Elsősorbanazvizsgálandó,hogyazadottállam
ésMagyarországközöttjogsegélyegyezmény,két-vagytöbboldalúnemzetköziszerződésvan-eha-
tályban.Ennekhiányábanazállamokközöttaviszonosságigyakorlatfennállásátkellvizsgálni.A
viszonosságaztjelenti,hogyamagyarhatóságtóljogsegélykérelmetigénylőállamteljesíti-eama-
gyarhatósághasonlókérelmét,arrakészségetmutat-e.A2017.éviXXVIII.törvényanemzetközi
magánjogról72.§-aúgyrendelkezik,hogyviszonossághiányábanajogsegélykérelemaminiszterés
akülpolitikáértfelelősminiszter,továbbászükségszerintazügytárgyaszerinthatáskörrelrendelke-
zőminiszteregyetértésealapjánteljesíthető.Aviszonosságfennállásatekintetébenakülpolitikáért
felelősminiszterállásfoglalásaazirányadó,amelyetazérintettminisztériummalegyetértésbenalakít
ki.AzEurópaiUniójogiaktusa,nemzetköziszerződéséstörvényfelhatalmazástadhatarrais,hogy
magyaréskülföldihatóságközöttegyüttműködésimegállapodásalakítsakianemzetközijogsegély
tartalmátésterjedelmét.Anemzetközijogsegélytovábbielőfeltétele,hogyteljesítésenemütközhet
magyarjogszabályelőírásába,ugyanisazajogsegélykérelemteljesítésénekekkormegkelltagadni.242

236 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,
81.p.

237 Ákr.25.§(1)bek.a)pont.
238 Ákr.25.§(1)bek.b)pont.
239 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.106.p.
240 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

82. p.
241 Ákr.25.§(2).bek.
242 Nmjtv.72.§(3).bek.
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Minderretekintettel,haMagyarországnakvalamelyállammalközigazgatásijogsegély-egyezmé-
nyevan,vagyhaazállamokközöttviszonosságállfenn,illetőleghatöbboldalúnemzetköziszerző-
déseztlehetővéteszi,vagyazUniójogiaktusa,nemzetköziszerződésvagytörvényfelhatalmazása
alapjánegyüttműködésimegállapodáskonkrétügybeneztelőírja,azeljárásrailletékeshatóságadat,
irat,másbizonyítékmegszerzése,meghatározotteljárásicselekményelvégzéseérdekébenkülföldi
hatósághozfordulhat,illetőleg–haeznemütközikmagyarjogszabályba–kötelesteljesíteniakül-
földrőlérkezőjogsegélykérelmet.243

5. A kapcsolattartás általános szabályai244

A hatóság írásban, elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus 
úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása 
alapján az ügyfél választja meg.

Atörvényakapcsolattartásáltalánosszabályaitegyszerű,összefogotttartalommaljelenítimeg,
amelyszabályokazeljárásmindenszereplőjéreirányadók,tehátnemcsakazügyfél-hatóság,hanem
a hatóság-hatóság relációban is.245Atörvényakapcsolattartásháromformájátrögzíti,miszerintaha-
tóságírásban,azEüsztv.-benmeghatározottelektronikus úton,vagyszemélyesen,írásbelineknem
minősülőelektronikusútontartkapcsolatotazügyféllelésazeljárásbanrésztvevőkkel.Ajogszabály
értelmezőszövegealapjánírásbelinekminősülakapcsolattartás,haazírásban,vagyazEüsztv.sze-
rintielektronikusútontörténik;szóbelikapcsolattartásonpedigegyüttesenaszemélyes,valamintaz
írásbelineknemminősülőelektronikusutat(telefon,egyszerűe-mailstb.)tekinti.AzEüsztv.meg-
határozásaalapjánelektronikusakapcsolattartás,haazügyfélanyilatkozatátvagyazelektronikus
ügyintézéstbiztosítószervanyilatkozatátvagydöntésételektronikusútonteszimeg.Atörvényki-
egészítőszabálykéntrögzíti,hogyazelektronikuskapcsolattartásalattahangkapcsolatotbiztosító
elektronikusútontörténőkapcsolattartástisértenikell,kivéveazokbanazesetekben,aholeznem
értelmezhető.Továbbájogszabályrendelkezhetúgy,hogyazelektronikuskapcsolattartássaleleget
teszaszemélyesmegjelenésikötelezettséggeljáróeljárásicselekményteljesítésénekis.246

AzÁkr.szerintakapcsolattartásformáját–törvényeltérőrendelkezésehiányában–ahatóság
tájékoztatásaalapjánazügyfélválaszthatja meg.Ezzelfenntartjaaztajogotazügyfélnek,hogya
közigazgatáseljárássoránaszámáralegkedvezőbbkapcsolattartásiformátvegyeigénybe.AzÁkr.
rendelkezésétazEüsztv.akkéntegészítiki,hogyamennyibenjogszabályvalamelynyilatkozatmeg-
tételétnemkötivalamelykapcsolattartásimódigénybevételéhez,azügyfél–azelektronikusügy-
intézéstbiztosítószerváltalközzétetttájékoztatásbanmeghatározottelérhetőségeithasználva–sza-
badonválasztjamegazelektronikusügyintézéstbiztosítószervvelvalóelektronikuskapcsolattartás
módját.247Azelektronikusügyintézéstbiztosítószervazügyfélnekcímzettnyilatkozataimegtétele
során,hajogszabályakapcsolattartásmódjátnemhatározzameg,azügyfélügyintézésirendelkezé-
sében foglaltkapcsolattartásimódothasználja,ügyintézési rendelkezéshiányábanaz elektronikus
kapcsolattartásmódjátszabadonválasztjameg.Teháthaazügyintézéssoránlehetőségvanbármely

243 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.109.p.
244 Az5.alfejezetPfeifer-TóthTamaraírása.
245 Indokolása26.§-hoz.
246 Eüsztv.13.§(1).bek.
247 Eüsztv.16.§.
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kapcsolattartásimódigénybevételére,ésazügyfélakapcsolattartásmódjárólnemrendelkezett,úgy
azt ahatóságválasztjameg. Ilyenesetbenahatóságahatékonyságalapelvénekfigyelembevétele
mellettválasztkapcsolattartásimódot,tipikusanaleggyorsabbéslegköltségkímélőbbelektronikus
formát.

Azelektronikusügyintézéstbiztosítószervekafeladat-éshatáskörükbetartozóügy,valaminta
jogszabályalapjánbiztosítandószolgáltatásaikigénybevételéhez,lemondásáhozvagymódosításához
szükségesügyeknekazügyfelekkeltörténőelektronikusintézésétkötelesekbiztosítani.248Atörvény
értelmében elektronikus ügyintézést biztosító szervaközjegyző,abíróságivégrehajtó,azönálló
bíróságivégrehajtóiroda,ahegyközségekkivételévelaköztestület,illetveaközüzemiszolgáltató.
Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervpedigazállamigazgatásiszerv,
ahelyiönkormányzat,atörvényvagykormányrendeletáltalközigazgatásihatóságijogkörgyakor-
lására feljogosított egyéb jogalany, azOrszágosBíróságiHivatal és a bíróság, az alapvető jogok
biztosa,azügyészség,atörvénybenvagykormányrendeletbenelektronikusügyintézésrekötelezett
közfeladatotellátóvagyközszolgáltatástnyújtójogalany,valamintameghatározottügyeketörvény
szerintielektronikusintézésétönkéntesenvállaló,atörvénybenmeghatározottfeltételeknekmegfe-
lelőenbiztosítóéseztazElektronikusÜgyintézésiFelügyeletnek249bejelentő,afelsoroltakközénem
tartozójogalany.250

Azelektronikuskapcsolattartásraszolgálóelérhetőségbejelentésemindatermészetesszemély,
mind a gazdálkodó szervezet kötelezettsége. 

A természetes személy ügyintézési rendelkezésében (rendelkezési nyilatkozatában) jogosult
megadniolyanhivataloselérhetőséget,amelytekintetébenvállaljaagazdálkodószervezetesetében
meghatározottkövetelményekteljesítését.Haazeljárástatermészetesszemélyügyfélkezdeményez-
teelektronikusan,azelektronikusügyintézéstbiztosítószervabejelentésinyilatkozathiányábanis
kézbesíthetiaküldeményétazügyféláltalaismert,azelőírtfeltételeknekmegfelelőelérhetőségére.
Azelektronikusügyintézéstbiztosítószervahivataloselérhetőségre történőkézbesítésselegyide-
jűleg–haaz technikailag lehetségesésazahivataloselérhetőségtőleltér–azügyfélkérelménél
használtelektronikuskapcsolattartásicímenértesítiazügyfeletarról,hogyakézbesítésahivatalos
elérhetőségretörtént.Haatermészetesszemélyügyfélazügyintézésirendelkezésébennemadmeg
hivataloselérhetőséget,úgyazelektronikusügyintézéstbiztosítószerv–haaztazügyfélügyintézési
rendelkezésébennemzártaki–megkísérelhetiazügyféláltala ismertelektronikuselérhetőségére
kézbesíteniaküldeményt.Ebbenazesetben,haakézbesítésmásodiksikertelenmegkísérlésétköve-
tőenazelektronikusügyintézéstbiztosítószervkötelesmásmódonintézkedniaziratvagyértesítés
kézbesítéséről.AzEüsztv.rendelkezéseértelmébenazabbanmeghatározotthivataloselérhetőségnek
nemminősülőelérhetőségektekintetébenjogszabálybanelőírtakszerintigazolhatóakézbesítésté-
nye,azonbanakézbesítésifikcióekézbesítésheznemfűződik.Haazügyfélazelektronikusügyinté-
zéstbiztosítószervnekcímzettnyilatkozatábanelektronikuslevelezésicímét,rövidszövegesüzenet
fogadásáraalkalmastelefonszámátvagymás,elektronikusútonvalókapcsolattartásraalkalmasel-
érhetőségétfeltüntette,ésettőleltérőügyintézésirendelkezéstnemtett,azelektronikusügyintézést
biztosítószervjogosultezen,anemhivataloselérhetőségentájékoztatásijellegűkapcsolatottartani
azügyféllel.Abbanazesetbenazonban,haazügyfélanemhivataloselérhetőségen túlhivatalos
elérhetőséggelisrendelkezik,azelektronikusügyintézéstbiztosítószervelsősorbanahivataloselér-
hetőségentartkapcsolatotazügyféllel,ésnemhivataloselérhetőségetkizárólagazügyfélértesítése

248 Eüsztv.2.§.
249 Eüsztv. 1. §18.ElektronikusÜgyintézésiFelügyelet az elektronikusügyintézés előmozdításáért, az elektronikus

ügyintézésfelügyeletéért,azegyüttműködőszervekegyüttműködéséértéskoordinációjáértfelelős,etörvénybenés
atörvényvégrehajtásárakiadottkormányrendeletbenmeghatározottfeladatokatellátó,Kormányáltalkijelöltszerv.

250 Eüsztv.1.§17.pontés17a.pont.
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vagytájékoztatásacéljábólhasználja.251AzÁkr.biztosítjaazügyfélszámára,hogyazáltalaválasztott
kapcsolattartásiformárólvalóáttérést,miszerintazügyfélaválasztottkapcsolattartásimódrólmás–
ahatóságnálrendelkezésreálló–módraáttérhet.Azonbannemszabályozzatételesenavisszaéléssze-
rűáttéréstilalmát,ugyanisezazügyféljóhiszeműeljárásáravonatkozóalapelvrevezethetővissza.252 
Életveszéllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzeteseténugyanakkor–avédendőértékkiemelkedő
jellegéretekintettel–nemazügyfél,hanemahatóságválasztjamegakapcsolattartásmódját.

Agazdálkodószervezetügyfélkötelesbejelenteniazügyintézésirendelkezéséneknyilvántartásá-
ba253azelektronikuskapcsolattartásraszolgáló–hivatalos–elérhetőségét(haatörvénymáskéntnem
rendelkezik,anyilvántartásbavételét,haagazdálkodószervezetműködéséhezjogszabályáltalrend-
szeresítettnyilvántartásbavételenemkötelező,létrejöttétkövető8naponbelül),amelylehetbizton-
ságoskézbesítésiszolgáltatásicím,vagy aKormányáltalrendeletben254meghatározottegyébtípusú
elektronikuselérhetőség.Bejelentésikötelezettségterheliagazdálkodószervezetet,azelektronikus
kapcsolattartásraszolgálóhivataloselérhetőségénekmegváltozásaesetén,aváltozásbekövetkezését
megelőzően,aváltozásidőpontjánakmegjelölésével.Agazdálkodószervezet–haműködéséhezjog-
szabályáltalrendszeresítettnyilvántartásbavételekötelező–arendelkezésnyilvántartásábatörténő
bejelentésikötelezettségétazzalisteljesíti,haazelektronikuskapcsolattartásraszolgálóhivatalosel-
érhetőségétagazdálkodószervezetrevonatkozónyilvántartásba(példáulcégnyilvántartás)bejelenti.
Ahivataloselérhetőség,illetveváltozásánakbejelentésénekakézbesítettküldeményvonatkozásában
van jelentősége (kézbesítettnekminősülő küldemény vagy a kézbesítési vélelem).Amennyiben a
gazdálkodószervezetügyfélhivataloselérhetőséggelnemrendelkezik,azelektronikusügyintézést
biztosítószervazeljárástelektronikuskapcsolattartásnélkülislefolytathatjaazzalakikötéssel,hogy
agazdálkodószervezetekötelezettségéneknemteljesítésemiattazelektronikusügyintézéstbiztosító
szervkezdeményeziagazdálkodószervezettelszembeni, törvénybenmeghatározott törvényességi
felügyeletieljárásvagyhatóságiellenőrzéslefolytatását.255

6. Az adatkezelés256

A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító ada-
tainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha 
törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más 
személyes adatok megismerésére és kezelésére.

A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok, adat ne kerüljön nyilvános-
ságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított 
legyen.

Aközigazgatás egyik sajátos tevékenysége azadatkezelés, amely egyfelől feladata,másfelől
feladatainakellátáshoznélkülözhetetlen.Idetartozikavédettadatokésnyilvánosadatokkezelése,
ahatóságiésigazgatásinyilvántartások,illetveastatisztika.Aközigazgatásiadatkezelésnukleusza

251 Eüsztv.15.§.
252 Indokolása26.§-hoz.
253 ARendelkezésiNyilvántartásaszemélyeke-ügyintézésrevonatkozórendelkezéseittartjanyilvánésaztazarrajogo-

sultakfelémegismerhetővéteszi.Aszolgáltatáscélja,hogyazállampolgárok–éskésőbbfokozatosanaszervezetek
–számáralehetővétegyerendelkezéseikmegtételét,elsősorbanazazonosításiéskapcsolattartásimódokra,illetve
egyébelektronikusszolgáltatásokigénybevételérevonatkozóan.

254 451/2016.(XII.19.)Kormányrendeletazelektronikusügyintézésrészletszabályairól.
255 Eüsztv.14.§.
256 A6-7.alfejezetVértesyLászlóírása.
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azadat,jelentése:elemiismeret,amelylehetinformáció,közlés,hír,értesülés.Azadattapasztala-
tiismeret,amelymegfigyelés,kutatás,értelmezés,elképzelés,gondolkodás,számlálásvagymérés
útján,azeredményekrögzítésévelkeletkezik.Azadathozkapcsolódókétfogalomazinformációés
atény.Azinformációolyanújismeretvagytény,amelymegszerzőjeszámáraszükséges(bizonyta-
lanságotszüntetmeg),éskorábbitudásaalapjánértelmezhető.Azokatazinformációkat,amelyekből
valamilyenkonkréttényttudunkmegadatnakisnevezzük.Azinformációértelmezettadat.Aténya
valóságottükröző,igaznaktekintett,ésáltalánosanelfogadott,megalapozottállítás.Azadatkezelés
azalkalmazotteljárástólfüggetlenülazadatonvégzettbármelyműveletvagyaműveletekösszessé-
ge,ígykülönösengyűjtése,felvétele,rögzítése,bejegyzése,rendszerezése,tárolása,megváltoztatása,
felhasználása,lekérdezése,továbbítása,nyilvánosságrahozatala,összehangolásavagyösszekapcso-
lása,zárolása,törléseésmegsemmisítése,valamintazadattovábbifelhasználásánakmegakadályo-
zása,fénykép-,hang-vagyképfelvételkészítése,valamintaszemélyazonosításáraalkalmasfizikai
jellemzők(ujj-éstenyérnyomat,DNS-minta,íriszkép)rögzítése.257Azadatésanyilvántartáskapcso-
latátmutatjaazadatállomány,amelyazegynyilvántartásbankezeltadatokösszessége.258

Ahatóságjogosultazügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjetermészetes személyazonosító ada-
tainakésazügyfajtátszabályozótörvénybenmeghatározott személyes adatok,továbbá–hatör-
vénymáskéntnemrendelkezik–atényállástisztázásáhozelengedhetetlenülszükségesmásszemé-
lyesadatokmegismeréséreéskezelésére.Atermészetes személyazonosító adat a polgár családi és 
utóneve,születésicsaládiésutóneve,születésihelye,születésiidejeésanyjaszületésicsaládiésutó-
neve.259 A természetes személyre vonatkozó védett adatok a személyes adatok.AzAlaptörvény
VI.cikkeszerintmindenkinekjogavanszemélyesadataivédelméhez,azonbaneztajogotazU)cikk
annyibanlazítja,hogyakommunistadiktatúrahatalombirtokosaiadiktatúraműködésévelösszefüg-
gőszerepükreéscselekményeikrevonatkozótényállításokat–aszándékosantett,lényegéttekintve
valótlan állításokkivételével – tűrni kötelesek, az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggő
személyesadataiknyilvánosságrahozhatók.Aszemélyes adatazérintettrevonatkozóbármelyinfor-
máció.260 Ezen belül különleges adataaszemélyesadatokkülönlegeskategóriáibatartozóminden
adat,azazafajivagyetnikaiszármazásra,politikaivéleményre,vallásivagyvilágnézetimeggyőző-
désrevagyszakszervezetitagságrautalószemélyesadatok,valamintagenetikaiadatok,atermésze-
tesszemélyekegyediazonosításátcélzóbiometrikusadatok,azegészségügyiadatokésatermészetes
személyekszexuáliséletérevagyszexuálisirányultságáravonatkozószemélyesadatok.261 A bűnügyi 
személyes adatabüntetőeljárássoránvagyaztmegelőzőenabűncselekménnyelvagyabüntetőel-
járássalösszefüggésben,abüntetőeljáráslefolytatására,illetveabűncselekményekfelderítésérejo-
gosultszerveknél,továbbáabüntetés-végrehajtásszervezeténélkeletkezett,azérintettelkapcsolatba
hozható,valamintabüntetettelőéletrevonatkozószemélyesadat.262Ahazaiadatvédelmiszabályozás
szerintnemtekinthetőkszemélyesadatnakaholtakravonatkozóadatok,263ésnincsenekszemélyes
adataikajogiszemélyekneksem.Aközérdekből nyilvános adataközérdekűadatfogalmaalánem
tartozómindenolyan–személyes–adat, amelyneknyilvánosságrahozatalát,megismerhetőségét
vagyhozzáférhetővétételéttörvényközérdekbőlelrendeli,példáulilyenavagyonnyilatkozat.264 

257 Infotv.3.§10.
258 Infotv.4.§(1).bek.
259 1996.éviXX.törvényaszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhasználatáról

4.§(4).bek.
260 Infotv.3.§2.pont.
261 Infotv.3.§3.pont.
262 Infotv.3.§4.pont.
263 Ezzelösszefüggésbenkiemelendő,hogyazelhunytszemélyekboncolásasoránapatológustudomásárajutottolyan

adat,amelyörökletesbetegségettárfelaleszármazókvonatkozásábanszemélyesadatkéntértékelhető,méghozzáa
személyesadatokonbelülisszenzitívjellegű,azazkülönlegesadat.Vö.PaulVoigt–AxelvondemBussche(2017):
TheEUGeneralDataProtectionRegulation(GDPR).APraticalGuide.Springer,Switzerland,11.p.

264 Infotv.3.§6.pont.
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AzÁkr.adatkezelésrevonatkozórendelkezéseinemismétlikamástörvényekbenismertfogal-
makatésazáltalánosvagyaspeciálisadatvédelmielőírásokat,azonbanismeretükahatóságieljárás-
banisszükséges.AzAlaptörvényVI.cikkealkotmányosjogkéntrögzíti,hogymindenkinekjogavan
személyesadataivédelméhez,valamintaközérdekűadatokmegismeréséhezés terjesztéséhez.Az
adatkezelés általános törvényi hátterét a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról(atovábbiakban:Infotv.)teremtimeg,amelyazinformációs
önrendelkezésijogésazinformációszabadságbiztosításaérdekében,aszemélyesadatokvédelmét,
valamintaközérdekűésaközérdekbőlnyilvánosadatokmegismeréséhezésterjesztéséhezvalójog
érvényesülésétszolgálóalapvetőszabályokról,valamintazeszabályokellenőrzésérehivatottható-
ságról rendelkezik. 

Ahatósággondoskodikarról,hogyatörvényáltalvédetttitok(atovábbiakban:védett adat) ne 
kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok 
védelme biztosított legyen.Avédettadatokközétartoznakaszemélyesadatokésaminősítettadatok,
anyilvánosadatokpedigaközérdekűadatokésaközérdekbőlnyilvánosadatok.Avédettadatokés
anyilvánosadatokkülöntárgyalásátsajátoskarakterükésarájukvonatkozógaranciálisszabályozás
indokolja,aholamegismerhetőségésannakkorlátozásaegyszerrejelentiajogállamiságerősítését,
azalapvetőjogokérvényesülését,illetveaközérdekvédelmét.Avédettadatokhozszorosankapcso-
lódikatitok,amelyolyanismeret,adat,információ,amelyegyadottidőpontbanvagyidőszakban
csakkorlátozottkörbenismertvagykorlátozott.Atitokkapcsolódhatszemélyekhez,tárgyakhoz:ma-
gántitok,levéltitok,üzletititok,banktitok,értékpapír-titok,számítástechnikaititok;illetvemagához
azállamműködéséhezis:(korábbiszóhasználattal)államtitok,szolgálatititok.265

Az adatkezelés alapelveiacélszerűség,avalósághűség,ateljességésgazdaságosság,hatékony-
ság,amelyetegyesesetekbenkiegészítajogszerűségésaközhitelesség.Személyesadatakkorkezel-
hető,ha ahhozazérintetthozzájárul,a)azttörvényvagy-törvényfelhatalmazásaalapján,azabban
meghatározottkörben,különlegesadatnakvagybűnügyiszemélyesadatnaknemminősülőadatese-
tén-helyiönkormányzatrendeleteközérdekenalapulócélbólelrendeli,b)aza)pontbanmeghatá-
rozottakhiányábanazazadatkezelő törvénybenmeghatározott feladatainakellátásáhozfeltétlenül
szükségesésazérintettaszemélyesadatokkezeléséhezkifejezettenhozzájárult,266  c) az a) pontban 
meghatározottakhiányábanazazérintettvagymásszemélylétfontosságúérdekeinekvédelméhez,
valamintaszemélyekéletét,testiépségétvagyjavaitfenyegetőközvetlenveszélyelhárításáhozvagy
megelőzéséhezszükségesésazzalarányos,vagyd)aza)pontbanmeghatározottakhiányábanasze-
mélyesadatotazérintettkifejezettennyilvánosságrahoztaésazazadatkezeléscéljánakmegvalósu-
lásáhozszükségesésazzalarányos.267Ahatóságjogosultazügyfélésazeljárásegyébrésztvevője
természetesszemélyazonosítóadatainakésazügyfajtátszabályozótörvénybenmeghatározottsze-
mélyesadatok,továbbá–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–atényállástisztázásáhozelengedhe-
tetlenülszükségesmásszemélyesadatokmegismeréséreéskezelésére.

265 2010.április1-jétőlkezdődően–megszűntakorábbanalkalmazottazállamtitokésaszolgálatititokminősítés,és
helyetteegyegységes,kétfajtaminősítettadatbólésnégyminősítésiszintbőlállóminősítésirendszerkerültbeveze-
tésre.

266 Kiemelendő,hogya2018.május25-énhatályba lépetta természetes személyeknekaszemélyesadatokkezelése
tekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatokszabadáramlásáról,valaminta95/46/EKrendelethatályonkívül
helyezésérőlszólóazEurópaiParlamentésaTanács(Eu)2016/679rendelet(általánosadatvédelmirendelet)–köz-
kedveltebbnevénGDPR(GeneralDataProtectionRegulation)egyiklegjelentősebbújítása,hogyahozzájárulása
leggyengébbjogalapnakminősül.Ajogalapokralásdahivatkozottrendelet6.cikkét.

267 Infotv.5.§(1)bek.
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Akérelemreindulóeljárásbanvélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázá-
sához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez hozzájárulást 
adott.268Azadatkezeléssoránazadatkezelő,illetvetevékenységikörébenazadatfeldolgozóköteles
biztosítaniazérintettekvédelmét,gondoskodniazadatokbiztonságáról,továbbámegtenniazokata
technikaiésszervezésiintézkedéseket,valamintkialakítaniazokatazeljárásiszabályokat,amelyek
azadat-éstitokvédelmiszabályokérvényrejuttatásáhozszükségesek.Azadatokatmegfelelőintéz-
kedésekkelvédenikellkülönösenajogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyilvános-
ságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valamintavéletlenmegsemmisüléséssérülés,továbbáa
hozzáférhetetlenné válás ellen.269

AzÁkr.27.§(3)bekezdéseszerinthatóságazeljárásasoránannaklefolytatásához–jogszabály-
banmeghatározottmódonéskörben–megismerhetiazokatavédettadatokat,amelyekeljárásával
összefüggnek, illetveamelyekkezeléseazeljáráseredményeslefolytatásaérdekébenszükséges.270 
Az adatkezelés korlátai közé tartozik, hogy az adattovábbítással egyidejűlegmeghatározható az
adatkezeléséneklehetségescélja,kezeléséneklehetségesidőtartama,továbbításánaklehetségescím-
zettjei,érintettjetörvénybenbiztosítottjogainakkorlátozása,vagykezelésénekegyébkorlátozása.271 
Anyilvántartásbólésazannakalapjáulszolgálóiratokbólcsakolyanfeldolgozáskészülhet,amelyből
anyilvántartásbanszereplőknemazonosíthatók.Anyilvántartásbóladatot(információt)szolgáltatni
csakazokaszervekésszemélyekszámáraszabad,amelyeketvagyakiketatörvénykifejezettenfel-
jogosítadat(információ)igénylésére.

AzAlaptörvényVI.cikk(3)bekezdéseértelmébenmindenkinekjogaaközérdekűadatokmeg-
ismeréséhez és terjesztéséhez. A közérdekű adatazállamivagyhelyiönkormányzatifeladatot,va-
lamintjogszabálybanmeghatározottegyébközfeladatotellátószervvagyszemélykezelésébenlévő
éstevékenységérevonatkozóvagyközfeladatánakellátásávalösszefüggésbenkeletkezett,aszemé-
lyesadatfogalmaalánemeső,bármilyenmódonvagyformábanrögzítettinformációvagyismeret,
függetlenülkezelésénekmódjától,önállóvagygyűjteményesjellegétől,ígykülönösenahatáskörre,
illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre,annakeredményességére iskiterjedő
értékelésére,abirtokoltadatfajtákraésaműködéstszabályozójogszabályokra,valamintagazdálko-
dásra,amegkötöttszerződésekrevonatkozóadat.272AzAlaptörvény39.cikkeszerintaközpénzekre
ésanemzetivagyonravonatkozóadatokközérdekűadatok.

AzAlaptörvényVI.cikk(4)bekezdéseszerintaszemélyesadatokvédelméhezésaközérdekű
adatokmegismeréséhezvalójogérvényesülésétsarkalatostörvénnyellétrehozott,függetlenhatóság
ellenőrzi,aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.273 Az adatvédelmi incidens 
azadatbiztonságolyansérelme,amelyatovábbított,tároltvagymásmódonkezeltszemélyesadatok
véletlenvagyjogellenesmegsemmisülését,elvesztését,módosulását,jogosulatlantovábbításátvagy
nyilvánosságrahozatalát,vagyazazokhozvalójogosulatlanhozzáférésteredményezi.274Aszemélyes
adatokvédelméhezvalójogérvényesüléseérdekébenaHatóságazérintetterreirányulókérelmére
adatvédelmihatóságieljárást indít éshivatalbóladatvédelmihatóságieljárást indíthat;valaminta
Hatósághivatalbóladatvédelmihatóságieljárástindít,havizsgálataalapjánmegállapítja,hogyasze-
mélyesadatokkezelésévelkapcsolatbanjogsérelemkövetkezettbevagyannakközvetlenveszélye
állfenn,ésfelszólításvagyajánlásalapjánajogsérelemorvoslására,illetveajogsérelemközvetlen

268 Ákr.27.§(1)bek.
269 Infotv.7.§.
270 Ákr.27.§(3)bek.
271 Infotv.9.§.
272 Infotv.3.§5.pont.
273 Infotv.38.§.
274 Infotv.3.§26.pont.
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veszélyénekmegszüntetéséreaHatóságáltalmeghatározotthatáridőbennemkerültsor,továbbáha
vizsgálataalapjánmegállapítja,hogyaszemélyesadatokkezelésévelkapcsolatbanjogsérelemkövet-
kezettbevagyannakközvetlenveszélyeállfennésazáltalánosadatvédelmirendeletrendelkezései
alapjánbírságkiszabásánakvanhelye.275

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett aHatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adat-
kezelőintézkedésejogszerűségénekvizsgálatacéljából,haazadatkezelőajogainakérvényesítését
korlátozzavagyezenjogainakérvényesítéséreirányulókérelmételutasítja,valamintaHatóságadat-
védelmihatóságieljárásánaklefolytatásátkérelmezheti,hamegítéléseszerintszemélyesadatainak
kezelésesoránazadatkezelő,illetveazáltalamegbízottvagyrendelkezésealapjáneljáróadatfeldol-
gozómegsértiaszemélyesadatokkezelésérevonatkozó,jogszabálybanvagyazEurópaiUnióköte-
lezőjogiaktusábanmeghatározottelőírásokat.276

7. Adatok zárt kezelése

Indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az eljárás-
ban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést a kérelmet 
előterjesztővel kell közölni.

Indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevőjetermészetesszemélyazonosítóadatainak277éslakcíménekzárt kezelését,haazeljárásban
valóközreműködésemiattsúlyosanhátrányoskövetkezményérheti.278Avédettség,zártadatkezelés
céljaannakbiztosítása,hogyatörvénybenmegjelöltszemélyekahatóságieljárásbanvagyaztkez-
deményezvefélelemnélkülképeseklegyenekmegalapozott,valósághűnyilatkozatottenni,eljárási
jogaikatéskötelezettségeiketbefolyástólmentesengyakorolniésazoknakelegettenni.279 

Azárt adatkezeléselrendelésének feltételeazeljárásbanvalóközreműködésemiattisúlyosan 
hátrányos következménylehetősége. Avédettségelrendelésérőlésavédettségelrendelésénekel-
utasításárólazÁkr.80.§(1)bekezdésalapjánvégzésbendönt.Ahatóságvégzéseellennincshelye
önállófellebbezésnek.Avégzéstakérelmetelőterjesztővelkellközölni.Aszakértőazigazságügyi
szakértőinévjegyzéknyilvánosadatainkívülitermészetesszemélyazonosítóadataiéslakcímezárt
kezelését kérheti. 

Atermészetesszemélyazonosítóadatokatésalakcímetahatóságazügyirataiközöttelkülönítve, 
zártan kezeli és biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne vál-
janak megismerhetővé.AzÁkr.nemrendelkezikarról,hogyazártankezeltadatokmegismerésére

275 Infotv.60-61.§.
276 Infotv.22.§.(1)-(5)bek.
277 1996.éviXX.törvényszólaszemélyazonosítójelhelyébelépőazonosításimódokrólésazazonosítókódokhaszná-

latáról.A4.§(4)bekezdéseszerintatermészetesszemélyazonosítóadatapolgárcsaládiésutóneve,születésicsaládi
ésutóneve;születésihelye;születésiidejeésanyjaszületésicsaládiésutóneve.

278 SzabóKrisztián:Tanúvédelemaközigazgatásieljárásbanésaszabálysértésijogban.inEljárásjogiSzemle2016/3.
279 Érdemesfigyelembevenni–mutatismutandis–azártadatkezelésalkotmányosságiaspektusaitelemző104/2010.

(VI.10.)ABhatározatot„AzAlkotmánybíróságmegállapítja:azAlkotmány59.§(1)bekezdésébenmeghatározott,
aszemélyesadatokvédelméhezvalójognakmegfelelőenabüntetőeljárásbanatanúnak–atanúvédelmirendszeren
belülérvényesülő–információsönrendelkezésijogakörébetartozik,hogyszemélyiadatainakzártkezelésétkérje.
Nincsolyanalkotmányosindokvagycél,amelymiattanyomozóhatóságot,azügyészt,valamintabíróságotfelkell
arra jogosítani,hogy–vizsgálvaa tanú fenyegetettségénekobjektívalapjaitésmérlegelvea teljesíthetőséget–a
kérelmetmegtagadja.Erretekintettelabüntetőeljárásrólszóló1998.éviXIX.törvény96.§(1)bekezdésealkotmány-
ellenes,ígyaztazAlkotmánybíróság2010.december31.napjávalmegsemmisíti.”
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kijogosult.Azonbanazeljáráslefolytatásaérdekébencélszerű,hogyazügyintéző,ajegyzőkönyv-
vezetőésaleíró,ahatóságvezetője,afelügyeletiszerv,valamintafellebbezéselbírálásárajogosult
hatóságerrefelhatalmazottügyintézőjeésvezetője,azilletékesügyészésabíróságifelülvizsgálat
soráneljáróbíróazártadatokatmegismerhesse.Aközigazgatásiperbenésközigazgatásinemperes
eljárásbanpedigaközigazgatásibíró,abíróságieljárásokbanajegyzőkönyvvezetőésaleírómegis-
merési joga indokolt.

Ahatályostörvényazártadatkezelésidőbeli hatályára vonatkozóan sem rendelkezik. Azon-
banazadatokzártkezeléseannakelrendelésétőlazeljárásbármelyszakaszábanfennáll.Ezazzal
magyarázható,hogyazártadatkezeléscéljátveszélyeztetné,haavédettségetélvezőfélnektartania
kelleneazesetlegesmegtorlástól.Tehátaközigazgatásihatóságieljárássoránkeletkezett,ésilyen
adatokattartalmazóiratokatatovábbieljárásokbanis,ígyaközigazgatásiperbenésnempereseljá-
rásbaniszártankellkezelni.Abíróságieljárássoránkeletkezettújiratokesetébenazonbanmárújból
kellkérniazártadatkezeléstésazcsakaszemélyesadatokanonimitásáravonatkozik,atárgyaláson
megkelljelennieatanúnak.

Azáltalánoselőírásokhozképestspeciálisrendelkezésekszólnakaziratbetekintésről,szemé-
lyes adatok zárt tárolásáról.Ahatóságakiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességében
részlegesenkorlátozottnagykorúügyfél,tanú,szemletárgy-birtokosvagymegfigyeltszemélyvédel-
meérdekébenerreirányulókérelemnélkülisdönthetazérintettszemélyadatainakzártkezeléséről
ésaziratbetekintésijogkorlátozásáról.Azerrőlszólóvégzéstatörvényesképviselővelisközölnie
kell.280Hatörvényadöntésnyilvánosságátnemkorlátozzavagynemzárjaki,azeljárásbefejezését
követőenaszemélyesadatotésvédettadatotnemtartalmazóvéglegesséválthatározatot,valamintaz
elsőfokúhatározatotmegsemmisítőésazelsőfokúhatározatothozóhatóságotújeljárásrautasítóvég-
zéstbárkikorlátozásnélkülmegismerheti.Aziratbetekintésijogkorlátozott,miszerintnemismerhető
megazolyaniratvagyaziratolyanrésze,amelybőlkövetkeztetésvonhatólevalamelyvédettadatra
vagyolyanszemélyesadatra,amelymegismerésénektörvénybenmeghatározottfeltételeinemállnak
fenn,kivéve,haazadat–idenemértveaminősítettadatot–megismerésénekhiányamegakadályoz-
náaziratbetekintésrejogosultatazetörvénybenbiztosítottjogaigyakorlásában.281Harmadikszemély
akkortekinthetbeaszemélyesadatotvagyvédettadatottartalmazóiratba,haigazolja,hogyazadat
megismerésejogaérvényesítéséhez,illetvejogszabályon,bíróságivagyhatóságihatározatonalapuló
kötelezettségeteljesítéséhezszükséges.282

8. A fokozott védelmet igénylő személyekre vonatkozó szabályok283

AzAlaptörvénySzabadságésFelelősségrész,XV.cikk(1)bekezdésekimondja,hogy:„(a)törvény
előttmindenki egyenlő.Mindenember jogképes.”APtk.2:1.§ (1)bekezdéseazAlaptörvénnyel

280 Ákr.30.§.
281 Ákr.34.§(2).bek.
282 Ákr.33.§(3).bek.
283 A8-9.alfejezetPollákKittiírása.Azalfejezetmegírásáhozfelhasználtuktöbbekközt:BarabásGergely–Baranyi

Bertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Im.Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvényhez.ComplexKiadó,
Budapest,2013.,LenkovicsBarnabás–SzékelyLászló:Magyarpolgárijog,Aszemélyijogvázlata.EötvösJózsef
Könyvkiadó,Budapest,2014.,OsztovitsAndrás:Apolgáritörvénykönyvrőlszóló2013.éviVtörvényésakapcso-
lódójogszabályoknagykommentárja,I.kötet.Opten.Budapest,2014.,PatyiAndrás(szerk.):Ahatóságieljárásjoga
közigazgatásban.DialógCampusKiadó,Budapest-Pécs,2012.,WellmannGyörgy(szerk.):Polgárijog,Bevezetőés
zárórendelkezések,Azembermintjogalany,Öröklésijog.HVGORACLapésKönyvkiadó,Budapest,2014.mun-
káit és az Indokolást.
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összhangban rögzíti, hogy: „minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek.”A jogké-
pességtehátatermészetesszemély,azazazembervelejárója.Ajogképességáltalános,egyenlőés
feltétlen.284Általános,mertmindenembertmegillet.Egyenlő,mertajogképességmértékébenember
ésemberköztnemtehetőkülönbség.Feltétlen,mertközvetlenülatörvénybőlfolyikésmegszerzése
feltételheznemköthető.285 

APtk.ajogképességkezdetétésvégétismeghatározza.„Ajogképességazembert,haélveszüle-
tik,fogamzásánakidőpontjátólilletimeg.”286Ajogképességpedigazemberhalálávalszűnikmeg.287 
Ajogképességetkorlátozó– illetveaminoriadmaiuskövetkezik,hogya jogképességetkizáró–
jognyilatkozat(legyenazakárszerződés,akáregyoldalúnyilatkozat)semmis,nemértelmezhető.288 

Acselekvőképességazembernekazaképessége,hogymaganevében,sajátszemélyébenérvé-
nyesjognyilatkozatottehet.289 

Acselekvőképességnekháromfokozatavan:290 
• Cselekvőképesmindennagykorú–azaztizennyolcadikéletévétbetöltötttermészetessze-

mély291–akinekcselekvőképességétaPtk.vagyabírósággondnokságaláhelyezéstelrende-
lőítéletenemkorlátozza.292Továbbánagykorúsítótényezőlehetaházasság.293

• Korlátozottan cselekvőképesegyrészrőlazakiskorú,akiatizennegyedikéletévétbetöltötte
ésnemcselekvőképtelen.294Másrészről,cselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottaza
nagykorú,akitabíróságilyenhatállyalgondnokságaláhelyezett.295

• Cselekvőképtelen egyrészről az akiskorú, aki a tizennegyedikéletévétnem töltöttebe.296 
Másrészrőlcselekvőképtelenazanagykorú,akitabíróságcselekvőképességetteljesenkorlá-
tozógondnokságaláhelyezett.297Harmadrészrőlkorlátozottancselekvőképeskiskorúvonat-
kozásában,abíróságakiskorútatizenhetedikéletévénekbetöltéseutánanagykorúakrairány-
adószabályokszerintcselekvőképességetrészlegesenvagyteljesenkorlátozógondnokságalá
helyezheti.298NegyedrészrőlaPtk.szabályozzaacselekvőképtelenállapotot.APtk.2:9.§(1)
bekezdésekimondja,hogy:„(s)emmisannakaszemélynekajognyilatkozata,akiajognyilat-
kozatmegtételekorolyanállapotbanvan,hogyazügyeiviteléhezszükségesbelátásiképessé-
geteljesenhiányzik.”Cselekvőképtelenállapotpéldául,havalakikábítószerhatásaalattáll.

284 MéhesTamásIm.APolgáriTörvénykönyvvázlata,11.p.
285 Ajogképességfogalmátld.részletesen:WellmannIm.87-95.,Lenkovics–SzékelyIm.15-21.p.Megjegyezendő,

hogyaPtk.3:1§(1)bekezdéskimondja,hogy:„(a)jogiszemélyjogképes:jogaiéskötelezettségeilehetnek.”Ajogi
személyjogképességeazonbannemazonosíthatóazemberjogképességével:ajogiszemélyjogképességetörvény
általajogiszemélytípusátóléscéljátólfüggőenkorlátozható.Ld.részletesen:OsztovitsIm.363-364.p.

286 Ptk.2:2.§(1)bek.alapján.Afogamzásésazélveszületésközöttiidőszakbanajogképességfeltételes:azélveszüle-
téstőlfügg.AfogamzásidőpontjátaPtk.2:2.§(2)bekezdésehatározzameg.

287 Ld.: Ptk. 2:4. §.Az ember halálának időpontja: az agyműködésmegszűnése,melyet orvosi bizonyítvány igazol.
Egyes esetekbennehézségbeütközik a halál időpontjánakmegállapítása, például eltűnt személyek esetén.Ha az
eltűntszemélyhalálánaktényevalószínűsíthető,denembizonyítható,akkorabíróságazeltűntszemélytkérelemre
holtnaknyilvánítja,haeltűnésétőlötévelteltanélkül,hogyéletbenlétéreutalóbármilyenadatismertvolna.Ld.:Ptk.
2:5.§–2:7.§.

288 APtk.2:1.§(2)bek.alapján.
289 Ld.részletesen:WellmannIm.95.-165.,Lenkovics–SzékelyIm.21.-44.p.
290 MéhesTamásIm.APolgáriTörvénykönyvvázlata,12.p.
291 Ptk.2:10.§(1)bek.alapján:„Kiskorúaz,akiatizennyolcadikéletévétnemtöltöttebe.”
292 Ptk.2:8.§alapján.
293 Ptk.2:10.§(1)bek.alapján:„(…)Akiskorúaházasságkötésselnagykorúváválik.”Ezzelösszefüggésbenld.:Ptk.

4:9.§(2)bek.
294 Ptk.2:11.§alapján.
295 Ld.:Ptk.2:19.§(2)bek.
296 Ptk.2:13.§alapján.
297 Ld.:Ptk2:21§(2)bek.
298 Ptk.2:18.§alapján.
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Megjegyezendő,hogyjogiszemélynekatermészetesszeméllyelellentétbennincscselekvőké-
pessége. 

AFogyatékossággalélőszemélyekjogairólszólóegyezményésazahhozkapcsolódóFakultatív
Jegyzőkönyvkihirdetésérőlszóló2007.éviXCII.törvény1.cikkeértelmében:„(f)ogyatékossággal
élőszemélymindenolyanszemély,akihosszantartófizikai,értelmi,szellemivagyérzékszervikáro-
sodássalél,amelyszámosegyébakadállyalegyüttkorlátozhatjaazadottszemélyteljes,hatékonyés
másokkalegyenlőtársadalmiszerepvállalását.”

AzÁkr.összhangbanazAlaptörvénybenmegfogalmazottakkal299azAlapvetőrendelkezésekközt
különalcímalattszabályozzaakiskorú,300acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesen
korlátozottnagykorú,valamintafogyatékossággalélőszemélyfokozottvédelmétszolgálóspeciális
eljárásiszabályokat.301AzÁkr.akiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesen
korlátozottnagykorú,valamintafogyatékossággalélőszemélyvonatkozásában,ecsoportokkorláto-
zottságánakvagyhátrányoshelyzeténekjellegéhezigazodókivételesbánásmódothatározmeg.

A közigazgatási hatósági eljárásban fokozott védelemilletimegakiskorút,acselekvőképtelen
ésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottnagykorút,valamintafogyatékossággalélősze-
mélyt,ezért:

• tárgyaláson történőmeghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásban
résztvevőmásszemélyekjelenlétébentörténőmeghallgatásaazérdekeitnemsérti;

• lehetőségszerintlakóhelyénkellmeghallgatni;
• azegyenlőesélyűhozzáféréstszámárabiztosítanikell;
• csakakkorhívhatófelszemélyesnyilatkozattételreéscsakakkorhallgathatómegtanúként,

haeztállapotamegengediésszemélyesnyilatkozatavagytanúvallomásamásmódonnem
pótolható.Megjegyezendőtovábbá,hogyaz,akinemcselekvőképes–tehátcselekvőképte-
lenvagykorlátozottancselekvőképes–csakakkorhívhatófelszemélyesnyilatkozattételre,
illetvetanúkéntcsakakkorhallgathatómeg:

• hanyilatkozatot,illetvetanúvallomástkívántenni,illetve
• atörvényesképviselője,vagy–érdekellentétesetén–esetigondnokavagyesetigyámja(a

továbbiakbanegyütt:esetigondnok)ehhezhozzájárul.
• Abbanazesetben,haaszóbelinyilatkozatottesz,vagytanúvallomásttesz,errecsakatörvé-

nyesképviselővagyazesetigondnokjelenlétébenkerülhetsor.Abbanazesetben,haírásbeli

299 Ld.:AzAlaptörvénySzabadságésFelelősségrész,XV.cikket,amelykimondja,hogy:„(1)Atörvényelőttmindenki
egyenlő.Mindenemberjogképes.(2)Magyarországazalapvetőjogokatmindenkinekbármelymegkülönböztetés,
nevezetesenfaj,szín,nem,fogyatékosság,nyelv,vallás,politikaivagymásvélemény,nemzetivagytársadalmiszár-
mazás,vagyoni,születésivagyegyébhelyzetszerintikülönbségtételnélkülbiztosítja.(3)Anőkésaférfiakegyen-
jogúak.(4)Magyarországazesélyegyenlőségésatársadalmifelzárkózásmegvalósulásátkülönintézkedésekkelse-
gíti.(5)Magyarországkülönintézkedésekkelvédiacsaládokat,agyermekeket,anőket,azidőseketésafogyatékkal
élőket.”

300 AzÁkr.ezenAlapvetőrendelkezéseaközigazgatásihatóságieljárások„gyermekbarát”jellegéterősíti.Ld.továbbá:a
Gyermekjogairólszóló,NewYorkban,1989.november20-ánkeltEgyezménykihirdetésérőlszóló1991.éviLXIV.
törvényt.AzÁkr.azEgyezménnyelellentétbennema„gyermek”,hanema„kiskorú”fogalmáthasználja.Abírói
gyakorlateddigisfigyelemmelvoltakiskorúakközhatalmieljárásbanvalórészvételénekkülönlegestermészetére,
ld.példáulKúriaKfv.VI.39.128/2011/6.

301 AKet.-benazegyesjogintézményeknéltalálhatógaranciálisszabályokazÁkr.-benösszegyűjtve,egyhelyentalál-
hatóak.AKet.1.§(2a)bekezdésealapelviszintenrögzítetteakiskorúakfokozottvédelmét.Ehhezkapcsolódóan,
ajogalkotószinténalapelviszintenbeépítetteaKet.5.§(1a)bekezdésébeacselekvőképtelenvagykorlátozottan
cselekvőképes ügyfél tájékoztatására vonatkozó alapvető szabályokat.AzÁkr.-ben nem azAlapelvek, hanem az
Alapvetőrendelkezésekköztösszegyűjtvetalálhatóakiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészle-
gesenkorlátozottnagykorú,valamintafogyatékossággalélőszemélyfokozotteljárásivédelmérevonatkozórészlet-
szabályok.
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nyilatkozatotteszatörvényesképviselővagyazesetigondnokaláírásaszükséges.
• Végül,cselekvőképtelentanúmeghallgatásaeseténahatóságmellőziahamistanúzáskövet-

kezményeirevalófigyelmeztetést.302

AzÁkr.30.§-a–mintahogyaztemlítettük–speciálisszabályokatállapítmegazadatokzártke-
zelése és az iratbetekintési jog korlátozása vonatkozásában.303AgyermekbarátközigazgatásazÁkr.
rendszerébenvalómegvalósítása,valamintacselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlege-
senkorlátozottnagykorújogaivédelménekkiterjesztéseindokolttáteszi,hogyeszemélyekérdekeik
veszélyeztetettsége esetében, ha azt a hatóság észleli, erre vonatkozó kérelemhiányában is dönt-
hessenakiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottnagykorú
ügyfél,tanú,szemletárgy-birtokosvagymegfigyeltszemélyadatainakzártantörténőkezelésérőlés
aziratbetekintésijogkorlátozásáról.Ahatóságedöntéseinekformájavégzés,amelyetatörvényes
képviselővelisközölnikell.

AzÁkr.31.§-aazidézésspeciálisszabályaittartalmazza,304ígyabbanazesetben,haazidézett
személy:

• Korlátozottancselekvőképesvagycselekvőképességébenrészlegesenkorlátozott,ahatóság
atörvényesképviselőjétértesíti.Ebbenazesetbentehátazidézéstakorlátozottancselekvő-
képesvagyacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottszemélykapjameg,ezzelegy
időbenahatóságakorlátozottancselekvőképesvagyacselekvőképességébenrészlegesen
korlátozottszemélytörvényesképviselőjétisértesítiazidézésről.

• Cselekvőképtelen: ahatóság törvényesképviselőjeútján idézi.Ebbenaz esetben tehát az
idézéstacselekvőképtelenszemélytörvényesképviselőjekapjameg.Haazidézettszemély
korlátozottancselekvőképes,cselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottvagycselekvő-
képtelen,akkoratörvényesképviselőgondoskodikazidézettszemélymegjelenéséről.

Megjegyezendőtovábbá,hogyhaafogyatékossággal élő személyügyfélvagyazeljárásegyéb
résztvevője:

• Hallássérült,akkorkérheti:
• jelnyelvitolmácsközreműködésétmeghallgatásakor,vagy
• ameghallgatáshelyettírásbanisnyilatkozatottehet.

Hallássérültazolyansiketvagynagyothallószemély,akikommunikációjasoránamagyarjel-
nyelvetvagyvalamelyspeciáliskommunikációsrendszert305 használja.306

• Siketvakkérhetijelnyelvitolmácsközreműködésétmeghallgatásakor.
Siketvak személyolyan egyidejűleghallás- és látássérült személy, aki kommunikációja során

speciáliskommunikációsrendszerthasznál.307

302 AzÁkr.29.§(1)-(2)bek.alapján.
303 AzadatokzártkezelésénekáltalánosszabályaitazÁkr.28.§-atartalmazza.Aziratbetekintésijogkorlátozásáravo-

natkozóáltalánosszabályokatazÁkr.34.§-arögzíti.
304 AzidézésrevonatkozóáltalánosszabályokatazÁkr.58.§–60.§-atartalmazza.
305 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§d)pontjaalapjánspe-

ciális kommunikációs rendszer: a hallássérült, illetve siketvak személyek által használt, e törvénymellékletében
felsoroltkommunikációseszköz,ígypéldául:taktilisjelnyelv,jelesítettmagyarnyelv,ujjábécé,Braille-írásstb.

306 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§a)pontjaalapján.
307 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§b)pontjaalapján.
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• Beszédfogyatékos–ajelenlévőügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevője–kérheti,hogya
meghallgatáshelyettírásbantegyennyilatkozatot.308Aleggyakoribbbeszédfogyatékosságok
ahangképzésizavarok,azorrhangzósbeszéd,abeszédritmuszavarai,abeszéd-,írás-ésol-
vasásképtelenség,pöszeség,dadogás.309

Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvényrész-
letesen meghatározza többek között a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra, a jelnyelvi
tolmácsszolgálatraésaJelnyelviTolmácsokOrszágosNévjegyzékérevonatkozórészletszabályo-
kat.310

9. A támogató

Támogató alatt a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján a gyám-
hatóság által a támogatott személlyel egyetértésben, a támogatott személy segítésére kirendelt 
személyt értjük. 

Támogatott személyazegyesügyeiintézésében,döntéseimeghozatalábanbelátásiképességé-
nekkisebbmértékűcsökkenésemiattsegítségreszorulónagykorúszemély,akinekagyámhatóság
támogatót rendel ki. 

Támogatott döntéshozatalaPtk.szerinticselekvőképességetnemérintő,azérintettszemély
önrendelkezésétésjogainakvédelmétszolgálójogintézmény.311 A támogatott döntéshozatal részlet-
szabályaitatámogatottdöntéshozatalrólszóló2013.éviCLV.törvénytartalmazza.

AtámogatottdöntéshozataltazújPolgáriTörvénykönyvhatálybalépésévelösszefüggőmódo-
sításárólszóló2013.éviCCLII.törvényvezettebeaközigazgatásihatóságieljárásrendszerébe.
APtk.2:38.§-aszerintagyámhatóságazegyesügyeiintézésében,döntéseimeghozatalábanbe-
látásiképességénekkisebbmértékűcsökkenésemiattsegítségreszorulónagykorúszámára,annak
kérelmére– cselekvőképességekorlátozásánakelkerülése érdekében  ̶ támogatókirendeléséről
határoz.

A2013.éviCCLII. törvényjavaslatáhozfűzöttminiszteri indokolásszerinta támogatottdön-
téshozataljogintézményearrahivatott,hogyazokaszemélyek,akiknemszorulnakgondnokságalá
helyezésre,döntéseiketegyszámukrabiztonságot,támogatástnyújtószemélytársaságában,akérdé-
seketvelemegvitatvahozhassákmegéstehessenekjognyilatkozatokat.312Azújjogintézményazon-
bannembefolyásoljaazilletőszemélycselekvőképességét,ésnemadönállóeljárásijogosultságota

308 AzÁkr.29.§(3)bekezdésealapján.
309 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvénybennincsmeghatározvaa

beszédfogyatékosságfogalma;Ld.:BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.)Im.Nagy-
kommentáraközigazgatásieljárásitörvényhez.470.p.

310 AFogyatékossággalélőszemélyekjogairólszólóegyezményésazahhozkapcsolódóFakultatívJegyzőkönyvkihir-
detésérőlszóló2007.éviXCII.törvény9cikk2.e)pontjakimondja,hogy:„(a)részesállamokszükségesintézke-
désekethoznaktovábbá:e)azélősegítségnyújtásformáinakésaközvetítőkbiztosítására,ideértveazútmutatókat,
olvasókat/olvasóprogramokatésszakképzettjelnyelvitolmácsokatazépületekésanyilvánosságszámárarendelke-
zésreállólehetőségekhozzáférhetőségénekelősegítéseérdekében.”Ld.továbbá:aJelnyelviTolmácsokOrszágos
Névjegyzékérőlszóló38/2011.(VI.29.)NEFMIrendeletésajelnyelvitolmácsszolgálatokműködésénekésajel-
nyelvitolmácsszolgáltatásigénybevételénekfeltételeirőlszóló62/2011.(XI.10.)NEFMIrendelet.

311 Afogalmakatatámogatottdöntéshozatalrólszóló2013.éviCLV.törvényalapjánhatároztukmeg.
312 BorosAnita:AKet.egyesrendelkezéseirőlII.In.:ÚjMagyarKözigazgatás.2014/4:74-75.p.
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támogatónak,vagyisatámogatóönmagábanatámogatóiminőségéretekintettelnem számít képvi-
selőnek.313

Támogató kirendelésére314akkorkerülsor,haanagykorúszemélyazegyesügyeiintézésében,
döntéseimeghozatalábanbelátásiképességénekkisebbmértékűcsökkenésemiattsegítségreszorul
éskériagyámhatóságtól,hogyszámárarendeljenekkitámogatót.

Atámogatókirendelésérekétfélemódonkerülhetsor:atámogatottszemélykérelmérevagyabí-
róságmegkeresésealapján.Atámogatókirendeléséhezatámogatottszemélyegyetértéseszükséges.
Atámogatókirendeléseáltalánosjelleggelvagymeghatározottügycsoport(ok)raislehetséges.

Egyesszemélyeketnemlehettámogatónakkirendelni,ígyazt,
• akinekaszemélyeellenatámogatottszemélytiltakozikvagyennekhiányábanisaztasze-

mélyt,akinekkirendeléseatámogatottszemélyérdekeivelellentétes;
• akicselekvőképességetérintőgondnoksághatályaalattáll;vagy
• akimagaistámogatottszemély.

Agyámhatóságatámogatóthatározatlanidőrerendeliki,azonbanakirendelésszükségességét
ötévenként felülvizsgálja. 

Abbanazesetben,haatámogatottszemélynekakörnyezetébennincstámogatókéntkirendelhető,
atámogatottszeméllyelbizalmiviszonybanállószemély,hivatásostámogatókirendeléséreislehe-
tőségvan.

Atámogatottdöntéshozataljogintézményénekaközigazgatásihatóságieljárásbanvalómegva-
lósulásátjelenlegazÁkr.32.§-aszabályozza.AzÁkr.igenrövidenrendelkezikatámogatóvonatko-
zásában,csakatámogatónakaközigazgatásihatóságieljárássalvalókapcsolódásipontjaithatározza
meg.Ennekalapján,aközigazgatásihatóságieljárásokbanatámogatóatámogatottszeméllyelegyi-
dejűlegaz eljárás során valamennyi eljárási cselekménynél–ideértveanyilvánosságkizárásával
megtartott tárgyalást is–jelen lehet.Haazonbanatámogatónincsjelenazegyeseljárásicselek-
ményeknél,eznemakadályozzamegazeljárásicselekményteljesítését,valamintazeljáráslefoly-
tatását. Továbbá a támogató a támogatott személlyel egyeztethet a nyilatkozat, adatszolgáltatás 
megtételének elősegítése érdekében.

313 Ld.:BH1000.12.Hogyanviszonyulegymáshozacselekvőképességkorlátozásairántikeresetelutasításaésatámo-
gatottdöntéshozatalbíróságielrendeléseirántiintézkedés?[Ptk.2:19.§,2:38.§],illetveBorosAnita:AKet.egyes
rendelkezéseirőlI.In.:ÚjMagyarKözigazgatás2014/3:56-61.p.

314 Ld.részletesen:atámogatottdöntéshozatalrólszóló2013.éviCLV.törvény.



IV. FEJEZET 
VÉRTESY LÁSZLÓ – BOROS ANITA – PFEIFER-TÓTH 
TAMARA: A KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁS

1. A kérelemre induló eljárások kezdeményező irata: a kérelem315

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság 
döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében.

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet.

A közigazgatási eljárások jelentős része kérelemre induló eljárás,ugyanishaegyeljárásvala-
melyjogmegszerzésérevonatkozik,azcsakkérelemreindulóeljáráslehet,hiszenahogyanemlítet-
tük,ajogállamiságelvévelnemösszeegyeztethetőakényszer-jogszerzés,vagyisahatósághivatalból
nemerőltetrásenkiresemmilyenjogotsem.316ErretekintettelazÁkr.akérelemreindulóügyeksza-
bályozásátteszielsődlegessé,ahivatalból(exofficio)indulóeljárásokravonatkozóeltéréseketpedig
különfejezetbenállapítjameg.

MagyarországAlaptörvényének XXV. cikke biztosítja, hogymindenkinek joga van ahhoz, 
hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon 
bármely közhatalmat gyakorló szervhez.Akérelembenyújtásáhozvalójogalapvető,alkotmányos
alanyijog,amelymindenkitmegillet.Akérelmezőnekszabadakaratavanakérelmebenyújtására,
vagyisakarati elvalapjánsajátelhatározásábólfordulahatósághoz.Azakaratielvnemcsupánaz
eljárásmegindításánálvanjelen,hanemazeljárásvalamennyiszakaszábanmegjelenőkérelmekre
isvonatkozik.Azeljárástmegindítókérelemügyféli jogállástkeletkeztet,amelyetakérelmezőaz
akaratielvalapjánönkéntvállal.Akérelmetazügyféljogának,jogosérdekénekérvényesítéseérde-
kébenterjesztielő,igazezakkoris,haazadott,konkrétügyazügyfélszámáranemjogosultságot
eredményez,példáulszámviteliszétválasztás,versenyfelügyeletieljárások,kötelezőhasználatbavé-
teliengedély,amelyekazügyfélszámárakötelezettségeteredményezhetnek.317

AzÁkr.definíciójaszerinta kérelem az ügyfél olyan (jog)nyilatkozata (egyoldalú, joghatás 
kiváltására irányuló akaratnyilvánítása), amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a ható-
ság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítésevégett.Ameghatározásbóllevezet-
hető,hogyazeljárásmegindításáhozszükségeskérelemelőterjesztésea hatóság oldalán eljárási 
kötelezettséget keletkeztet,vagyisahatóságabenyújtottkérelemtárgyábankötelesazeljárástle-
folytatniésdöntésthozni,hiszenakérelem„elbírálatlanul”nemmaradhat.Azeljárásikötelezettség
szabályai szerint ahatóságahatáskörébe tartozóügybenaz illetékességi területén,vagykijelölés
alapjánköteleseljárni.Haahatóság–ajogszerűhallgatásesetétkivéve–eljárásikötelességénekaz

315 Az1.alfejezetetPfeifer-TóthTamaraésVértesyLászlóírása.
316 BorosAnitaIm.Közigazgatásiszakvizsga.Általánosközigazgatásiismeretek.II.modul:Jogalkotásiésjogalkalma-

zási ismeretek. 90. p.
317 Indokolása35.§-hoz.
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ügyintézésihatáridőnbelülnemteszeleget,afelügyeletiszerveazeljáráslefolytatásárautasítja.Ha
pedignincsfelügyeletiszerv,vagyaznemintézkedik,azeljáráslefolytatásáraaközigazgatásiperben
eljáróbíróságköteleziahatóságot.

A kérelem hatósághoz való előterjesztése főszabályként írásbeli formábanvagy személyesen
lehetséges.Azírásbeliformamagábanfoglaljaakapcsolattartásravonatkozószabályokértelmében
akülöntörvényszerintielektronikusutatis.Efőszabálytólegyeságazatitörvényekvagykormány-
rendeletekakérelemelőterjesztésénekmódjátkorlátozzák,vagyéppenszélesítik,miszerintaztkizá-
rólagmeghatározotttartalmúésformájú–írásbelielőterjesztéshez,vagyszemélyesmegjelenéshez
köthetik. Jogszabályazt iselőírhatja,hogyazügyfélakérelmétazecélra rendszeresített forma-
nyomtatványonvagy elektronikus kapcsolattartás eseténonline felületenvagyvalamely szoftver
használatával elektronikus űrlaponnyújtsabe.Hatörvényazelektronikuskapcsolattartástkötele-
zővéteszi,ésakérelmetonlinefelületenvagyvalamelyszoftverhasználatávalelektronikusűrlapon
kellbenyújtani,azelektronikusűrlapkitölthetőésletölthető,valamintaszoftverletölthetőváltozatát
ahatóságazelektronikustájékoztatásszabályaiszerintközzéteszi.318Írásbelielőterjesztéshezkötött
azeljárásmegindításapéldáulakérelemhezkötöttségelvétkövetőnyilvántartásieljárásokban.

A személyesmegjelenésikötelezettségetottindokoltelőírni,aholjelentőségevanazügyfélsze-
mélyazonosságának,egészségiállapotának,vagyisamelyügyekbenafizikai-mentálisszemélyiség-
jegyeknekrelevanciájalehet.Ilyenpéldáulaházasságkötés.

Aszabályozásegyértelművéteszi,hogyaszóbeliségésannakegyébformái(írásbelineknemmi-
nősülőelektronikusút)akérelemelőterjesztésekornemvehetőigénybe.Előfordulhatazonbanolyan
esetis,amikoraszóbeliformaiselfogadott.319Ekkoraszóbelikérelemről–haaztnyombannemtel-
jesítik–valamintatényállástisztázásaérdekébenlefolytatotteljárásicselekményrőlazügyfélvagy
azeljárásmásrésztvevőjerészvételeeseténjegyzőkönyvet,másesetbenfeljegyzéstkellkészíteni.A
feljegyzéstartalmazzakészítésénekhelyétésidejét,azeljárásicselekményenrésztvevőszemélyek
azonosításáhozszükségesadatokat,nyilatkozataiklényegét,illetveacselekménylefolytatásasorána
tényállástisztázásávalösszefüggőténymegállapításokat.Ajegyzőkönyvezentúlmenőentartalmazza
ajogokraéskötelezettségekrevalófigyelmeztetést.Afeljegyzéstannakkészítője,ajegyzőkönyvet–
annakmindenoldalán–azeljárásicselekményenrésztvevőszemélyekaláírják.Ahatóságegyeseljá-
rásicselekményekrőlkép-éshangfelvételtkészíthet.Arögzítésilyenmódjaeseténajegyzőkönyvben
csakazeljárásicselekményenrésztvevőszemélyekazonosításáhozszükségesadatokat,valamintaz
elkészítéshelyét,idejétkellfeltüntetni.

Akérelembenyújtásamegalapozzaazügyfélrendelkezési jogátis,azaz–akérelemreinduló
eljárásban–magadöntiel,hogykíván-ekérelmetbenyújtani, teháthatóságieljárástmegindítani,
vagyaztmódosítani,megváltoztatni,illetvevisszavonni.Nincskényszerjogszerzés,vagyis–szabály
szerint–azeljáróhatóságoknemkényszeríthetikráazügyfeletvalamelyjogigényléséreésmegszer-
zésére.320Atörvényazügyfélszámáraazelsőfokú döntés meghozatalát követően isabiztosítjaa
kérelemmelvalórendelkezésjogát,mertakérelmével,annaktárgyábanhozottdöntésvéglegessévá-
lásáigrendelkezhet,tehátajogorvoslatsoránis,azazpéldáulafellebbezéstamásodfokúdöntésmeg-
hozataláigvisszavonhatja.Avéglegességaztjelenti,hogyahatóságadöntéstmár–ameghatározott
kivételekkel–nemváltoztathatjameg,tehátazeljárástbefejezték,ahatóságdöntésébőleredőjogok
éskötelezettségekazeljárásbanrésztvevőketkötik.Avégrehajtásieljárásbanarendelkezésijognem

318 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex
Jogtár,ComplexKiadó,2017.

319 Ákr.78.§.
320 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
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értelmezhető,mertavégrehajthatódöntésfeltétele,hogyazügyfélahatóságvéglegesdöntésében
foglaltkötelezésneknemtetteleget.Ittvalójábanavégrehajtástkérő,azazajogosultvagyhivatalbóli
eljárás esetében a hatóság rendelkezhet a végrehajtásról. 

Az akarati elv és a rendelkezés joga nem csak az ügyfelet illeti meg, hanem az eljárás egyéb 
résztvevőit is:ígyatanút,ahatóságitanút,aszakértőt,atolmácsot,aszemletárgybirtokosátésaz
ügyfélképviselőjét.Haakérelemnemazeljárásmegindításáravonatkozik,akkorazügyfélijogállást
nem feltétlenülvonjamagaután.Azeljárástmegindítókérelmekrevonatkozó rendelkezéseket az
eljárásmegindításárairányulókérelmenkívüliegyéb,azeljárásvalamennyirésztvevőjénekazeljá-
rássalösszefüggőkérelmeireismegfelelőenérvényesítenikell.Kérelemterjeszthetőelőaziratbete-
kintésengedélyezésére,igazolásikérelemamulasztásorvoslására,végrehajtásikifogásavégrehajtás
jogszerűségeellen,deidesorolhatóajogorvoslatikérelem,vagyfizetésikedvezményirántikérelem
is.

Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és 
képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.

Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás 
csatolása, és olyan adat, amely nyilvános, vagy közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Azeljárástmegindítóakérelemnekkülönösjelentőségevanahatóságieljárásban,hiszenegy-
résztahatóságakérelembenfoglaltakhozkötvevan,illetveannakalakivagytartalmihiányossága
akérelemvisszautasításáteredményezheti.Minderretekintettelkülönösenindokoltannakformaiés
tartalmiszabályozása.

AzÁkr.mintáltalánoseljárási jogszabályakérelemtartalmaszempontjábólminimális köve-
telményeket támaszt, ha jogszabály továbbit nemállapítmeg, a kérelemnek tartalmaznia kellaz 
ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.Természetesszemély
ügyfélesetébenaszemélyazonosítóadatapolgárcsaládiésutóneve,születésicsaládiésutóneve;
születésihelye;születésiidejeésanyjaszületésicsaládiésutóneve.AzÁkr.nemtámasztjaakérelem
alakikellékekéntakérelemaláírását,ígyelegendő,haazügyfélszemélyeegyébkéntmegállapítható
akérelemből.Azelérhetőségaz a cím, ahováadöntéseketkézbesíthetik, amelyenkeresztülkap-
csolatottudnaktartaniazügyféllel.Azilletékességmegállapításamiattalakcímisfontoslehet,ha
azilletékességiokakérelmezőügyfélválasztásaszerintlakóhelyevagytartózkodásihelye,illetve
székhelye,telephelyevagyfióktelepe.Bárajogszabályoknemdefiniáljákajogiszemélyekvagyjogi
személyiséggelnemrendelkezőszerveztekesetébenazazonosítóadatokanév,aszékhely,esetlega
nyilvántartásiszám,adószám.

Amennyibenazügyfélkiléte,lakcímenemderülkiakérelemből,akérelemrevonatkozóköte-
lezőjogszabályielőírásoknakakérelemnemteszeleget,a kérelem visszautasításának helye lehet. 

Az eltérésekesetébenazágazatiszabályozás–mintlexspecialis–atovábbikötelezőtartalmi
elemekkel,lerontjaazáltalánosszabályokat.Azágazatijogszabályokvagytörvényben,delegtöbb-
szörafelelősminisztertörvényfelhatalmazásaalapjánkiadottrendeletébenhatározzamegazeljárást
megindítókérelemkötelezőkellékeit,aformanyomtatványvagyazelektronikusűrlaptartalmát.Az
ügyfél által benyújtandó, akérelemhez szükségesmellékletekmeghatározása is ágazati jogszabá-
lyokbantörténik,amelyekpontosanmegfogalmazzákegyrésztazokatazelemeket,amelyeketaké-
relemnekatényállástisztázásaérdekébentartalmazniakell, továbbáazokatadokumentumokatis,
amelyekazeljárásgyorsabb,egyszerűbblezárásáttesziklehetővé.Előfordul,hogyágazatiszabály
amellékletekcsatolásátmárazeljárásmegindításakormegkívánja,ésazokcsatolásahiányábana
kérelmet–hiánypótlásifelhíváskibocsátásanélkül–visszautasítja.

Vannak azonban olyan mellékletek, amelyek csatolását nem lehet az ügyféltől kérni,hanem
azokbeszerzésérőlközvetlenülahatóságnakkellgondoskodnia.Nemkérhetőazügyféltől
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• szakhatóságiállásfoglalásvagyelőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolása;
• olyanadat,amelynyilvános;
• olyanadat–azügyfélazonosításáhozszükségesadatokkivételével–amelyetjogszabállyal

rendszeresítettközhitelesnyilvántartásnak (példáulhatóságinyilvántartás: jármű, ingatlan
stb.,bíróságinyilvántartásvagyaMagyarOrszágosKözjegyzőiKamaranyilvántartása)tar-
talmaznia kell. 

Tehátahatóságokáltalbeszerezhetőadatoktekintetébenazágazatijogszabálysemírhatjaelőaz
ügyfélszámára,hogyezeketazeljárásmegindításakorszolgáltassa,ehelyettahatóságkötelezettsége
azügyeldöntéséhezszükségesilyenjellegűadatokhivatalbólibeszerzése.321

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja 
ki – a kormányablaknál terjeszthető elő.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.322

AzilletékességetazAlapvetőrendelkezésekcíműfejezetrészletesenelemzi.Amennyibenaké-
relemnemazilletékeshatóságnálkerültelőterjesztésre,úgyazáttételszabályaiirányadók.

Ahatályosszabályozásértelmébenakérelemilletékességretekintetnélkülbármelykormányab-
laknálbenyújtható,haazttörvényvagykormányrendeletnemzárjaki.Akormányablakajárási(fő-
városikerületi)integráltügyfélszolgálat,amelyetafővárosiésmegyeikormányhivatalműködtet.323 
Akormányablakmeghatározotteljárások(jellemzőenokmányügyintézésésegyesszociálisellátások
igénybevétele)során–jogszabályeltérőrendelkezésehiányában–országosilletékességgeljárel.324 
Erretekintettelegyeseljárásokvonatkozásábansajátosügyfélbarátlehetőségérvényesül,ígyaké-
relemazországbármelyikkormányablakánálelőterjeszthető,nemkellaz illetékességetvizsgálni.
Ágazatitörvényvagykormányrendeletugyanakkorkizárhatjaakormányablaknáltörténőelőterjesz-
téslehetőségét(példáulszületés,házasságkötés,halálesetbejelentése,hajólajstrom,bányászatitevé-
kenység,tervezettépítésitevékenységengedélyezése).

A kérelem benyújtásának időpontja kiemelt jelentőségű a tisztességes ügyintézés és észszerű
határidőnbelülidöntéshezfűződőjog,alapelvszempontjából,ugyanisaz eljárás a kérelemnek az 
eljáró hatósághoztörténőmegérkezésétkövetőnaponindul.Tehátazeljárásmegindulásanapjának
jogszabálybanvalórögzítéseajogbiztonságésazeljárásihatáridő,ahatáridő-számításszempontjá-
bólbírkülönösjelentőséggel.Azügyintézésihatáridőazeljárásmegindításátólannakbefejezéséig
terjedőidőtartam,amelyenbelülahatóságnakazügyetelkellintéznie.Ezenidőtartamkezdetének
jogszabályirögzítésemindazügyfél,mindazeljáróhatóságérdeke.Ugyanisamennyibenazügyfél
vagyahatóságajogszabálybanmeghatározotthatáridőttúllépi,annakjogkövetkezményeitviselnie
kell.Ügyfélesetébenezakérelemvisszautasításátvagyazeljárásmegszüntetésétjelenthetipéldául
jogvesztőhatáridőesetébenelkésettségmiatt,ahatóságesetébenpedigazilleték-vagydíjvisszafize-
tési,esetlegesenakártérítésikötelezettségetalapozhatjameg.

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által hasz-
nált elnevezéssel.

Atörvényakérelem tartalom szerinti elbírálásának elvét fogalmazzameg,ezzel fenntartja
amagyar közigazgatási jogban évtizedek óta érvényesülő szabályt,miszerint a kérelmet tartalma
alapjánkellelbírálniakkor is,haaznemegyezikazügyféláltalhasználtelnevezéssel.Vagyisaz

321 Indokolása36.§-hoz.
322 Ákr.37.§.
323 515/2013.(XII.30.)Kormányrendeletakormányablakokról1.§(1)bek.
324 515/2013.(XII.30.)Kormányrendeletakormányablakokról1.§(2)bek.
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ügyfél bárhogyan is nevezi el a nyilatkozatát (kérvény, panasz, bejelentés, igénylés, levél), vagy
hiábahasználpontatlanfogalmakatakérelmenbelül,aztaközigazgatásihatóságnakaszakszerűség
alapelvébőlkövetkezőenannaktartalmaszerintkellelbírálnia.Azazazügyfélfeltehetőakarataés
nempedigakérelemténylegeselnevezésealényeges.Ezszinténazügyfélakarati elvénekérvénye-
sülésétbiztosítja.325AKúriajoggyakorlataszerintakérelemtartalomszerintielbírálásánakszabálya
azügyintézésialapelvetfogalmazzameg.Azügyintézésialapelvtartalma,hogyazügyfélneknem
kellismernieaközigazgatásieljárásjogiszakszerűelnevezéseket,elégaz,haazáltalabenyújtottbe-
adványbólmegállapíthatóakívánsága.AKúriaakérelemtartalomszerintielbírálásánakelvétszoros
összefüggésbenkezeli aközigazgatásihatóság tájékoztatásikötelezettségével.Hanemállapítható
megegyértelműenazügyfélakarata,aközigazgatásihatóságnakakárazügyfélnyilatkoztatásánke-
resztülistisztázniakellabeadványpontostartalmát.326Atényállástisztázásánakésazonkeresztüla
döntésmeghozatalánakegyikalapfeltétele,hogyahatóságfeltárja,mireisirányulazügyfélkérelme.

Sajátoseset,haakifejezett kérelem hiányzikakérelemből,elképzelhető,hogyvalójábannemis
kérelmetnyújtottbeabeadvánnyalélő(példáulazcsaktájékoztatásárairányul),deazislehet,hogya
kérelemzavaros,megállapíthatatlan,hogymitkívánelérni,vagyismilyenügylefolytatásárairányul
akérelem.Tehátebbenazesetbenisatartalomrakellfókuszálni.

Az eljárásjogi értelemben vett kérelem magában foglalja az ügyféli bejelentést, illetve a pa-
naszt is,amelykérelmetnemtartalmaz.Akérelmekésazegyébakaratnyilatkozatokközöttifőkü-
lönbségetacélzathatározzameg.Amennyibenafőcélnemajogvagyjogosérdekhatóságieljárás
ésdöntésútjánvalóérvényesítése,akkoranyilatkozatotnemlehetkérelemnektekinteni.AKúria
álláspontjaszerintapanaszésabejelentésfogalmaalattlegfeljebbegyeskülönöseljárásirendelkezé-
sekfolytánpanaszkéntnevesített,detartalmáttekintveaKet.szerintértelmezhetőkérelmekesetére
vonatkozik.327Ettőlelkellkülöníteniazokatazeseteket,amikoregyeljáráscsakhivatalbólindulhat,
deazészleléspanaszvagybejelentésalapjántörténik.

Apanaszokról ésközérdekűbejelentésekről szóló2013. éviCLXV. törvény (a továbbiakban:
Panasztv.)szerintazállamiszervekésahelyiönkormányzatiszervekapanaszokatésaközérdekű
bejelentéseketetörvényszerintkötelesekelintézni.Panasszalésközérdekűbejelentésselbárkifor-
dulhatatárgykörbeneljárásrajogosultszervhez,hatósághoz.Apanasz olyankérelem,amelyegyéni
jog- vagy érdeksérelemmegszüntetésére irányul és elintézése nem tartozikmás – így különösen
bírósági,közigazgatási–eljáráshatályaalá.Aközérdekű bejelentésolyankörülményrehívjafel
afigyelmet,amelynekorvoslásavagymegszüntetéseaközösségvagyazegésztársadalomérdekét
szolgálja.Mindkettőbenközös,hogytartalmazhatjavaslatotis.Apanasztésaközérdekűbejelentést
főszabálykéntazeljárásrajogosultszervheztörténőbeérkezésétőlszámítottharmincnaponbelülkell
elbírálni.328Aközérdekűbejelentéstaközérdekűbejelentésekvédettelektronikusrendszerébenismeg
lehettenni.Mellőzhetőapanaszvagyközérdekűbejelentésvizsgálataakorábbivalazonostartalmú,
ugyanazonpanaszosvagyközérdekűbejelentőáltaltettismételtpanaszvagyközérdekűbejelentés
esetén.Avizsgálatamellőzhetőakkoris,haapanaszosasérelmezetttevékenységrőlvagymulasztás-
rólvalótudomásszerzéstőlszámítotthathónaputánterjesztetteelőpanaszát,vagyisarendelkezésre
állószubjektívhatáridőletelt.Azeljárásrajogosultszervmellőziazazonosíthatatlanszemélyáltal
tettpanaszvagyközérdekűbejelentésvizsgálatát,azonbanettőleltekinthet,vagyisérdemivizsgálatot
folytathat,haapanaszvagyaközérdekűbejelentésalapjáulsúlyosjog-vagyérdeksérelemszolgál.329

325 Legf.Bír.Kfv.II.28.324/1999/4.;KúriaKfv.III.37.211/2012/6.
326 A2004.éviCXL.törvényaközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólmagyarázat.Complex

Jogtár,ComplexKiadó,2017.
327 LegfelsőbbBíróságBH2010.106.
328 Panasztv.1.§(1)-(2)bek.
329 Panasztv.2/A.§.
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2. Az egyes eljárásfajták330

A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. 
Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.

Ahatályostörvényazeljárásháromfajtájátszabályozza,eszerintahatóságieljáráslehetautoma-
tikusdöntéshozatali,sommásésteljeseljáráskeretébenlefolytatotteljárás.Azautomatikusdöntésho-
zatalieljárásésasommáseljárásalapvetőenazegyszerűmegítélésűügyekbenalkalmazhatóeljárási
forma,amelyazügygyorslezárásátteszilehetővé,haannakmindenfeltételeadott,mígateljeseljá-
rásaklasszikusközigazgatásieljárásiforma,amelybenmindeneljárásirészcselekményelvégezhető
lehet.331Ennekmegfelelőentörvényegyes–bonyolultabb–ügyekbenkizárhatjaasommáseljárás
alkalmazását,ilyenpéldáulazatomenergia-felügyeletiszerveljárása,332védjegyügyek,333szerzőijog-
rólszólótörvényhatályaalátartozóügyek,334aMagyarEnergetikaiésKözmű-szabályozásiHivatal
eljárása,335akülföldiállamilégijárműmagyarlégtérbevalóbe-ésátrepülésénekengedélyezésére
irányulóeljárás,336azegyessportcélúingatlanoktulajdonihelyzeténekrendezésérőltörvénybenmag-
határozottméltányosságieljárás.337

Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha azt törvény vagy kormányrendelet megenge-
di, a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, a döntés megho-
zatala mérlegelést nem igényel, és nincs ellenérdekű ügyfél.

Azautomatikusdöntéshozatalieljáráslényege és egybencélja is,hogyalegegyszerűbbmeg-
ítélésűügyekeseténaköltségtakarékosságésegyszerűségalapelveimenténalehetőleggyorsabban
döntésszülethessen.Ezazügyfélésahatóságközösérdeke.Tulajdonképpenasommáseljárásspe-
ciálismódozatakéntisértékelhető.

Azautomatikusdöntéshozatalnakakkorvanhelye,haajogszabálybanmeghatározottkonjunk-
tív feltételekegyüttesenfennállnak.Atörvényértelmébenahatóságautomatikusdöntéshozataliel-
járásbanbíráljaelakérelmet,ha:

• azttörvényvagykormányrendeletmegengedi,
• ahatóságrészéreakérelembenyújtásakormindenadatrendelkezéséreáll,
• adöntésmeghozatalamérlegeléstnemigényel,valamint
• nincsellenérdekűügyfél.

Ebbőlkövetkezőenazügyegyszerűmegítélésű,mertazügyintézőszámáramindeninformáció
rendelkezésreáll,hogydöntésthozzon,valaminta törvényiés történeti tényállásösszevetésesem
igényelsokidőt.

Fontoskövetelmény,hogytörvény vagy kormányrendelet(egyeságazatijogszabályok)általi
felhatalmazásazautomatikusdöntéshozatalieljárásalapja,amelynélkülnincslehetőségerreadön-
tésformára. 

330 A2-5.alfejezetVértesyLászlóírása.
331 Indokolása39-43.§-hoz.
332 1996.éviCXVI.törvényazatomenergiáról12.§(3a)bek.a)pont.
333 1997.éviXI.törvényavédjegyekésaföldrajziárujelzőkoltalmáról38.§(4)bek.
334 1999.éviLXXVI.törvényaszerzőijogról41/C.§(2)bek.d)pont.
335 2013.éviXXII.törvényaMagyarEnergetikaiésKözmű-szabályozásiHivatalról5/F.§(1)bek.
336 1995.éviXCVII.törvényalégiközlekedésről3.§(2l)bek.
337 1996.éviLXV.törvényazegyessportcélúingatlanoktulajdonihelyzeténekrendezéséről5.§(16)bek.a)pont.
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Adöntéshezszükséges,hogyahatóságazeljáráslefolytatásáhozvalamennyi nélkülözhetetlen 
és szükséges adatot ismerjen, vagyis azokról vagyhivatalból (korábbi eljárásból, a nyilvántartás
tartalmából) tudomása legyen, vagy a kérelem előterjesztésekormegismerje.Amennyiben azok a
kérelembenyújtásátkövetőenkerülnekahatóságtudomására,vagyesetlegatényállástisztázására
lenneszükségesamegalapozottdöntésmeghozatalához,úgyazautomatikusdöntéshozatalnaknincs
helye.Azonbanittisérvényesülazaszabály,hogynemkérhetőazügyféltőlszakhatóságiállásfogla-
lásvagyelőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolása,ésazügyfélazonosításáhozszükségesadatok
kivételévelolyanadat,amelynyilvános,vagyamelyetjogszabállyalrendszeresítettközhitelesnyil-
vántartásnak tartalmaznia kell.

Továbbifeltétel,hogyahatóságnakegyértelműdöntéshozatalihelyzetbenkelllennie,vagyisel-
járása során nem mérlegelhet.Amennyibenadöntésmeghozataláhoztöbbdöntésialternatíva„kap-
csolódik”,ahatóságnakmérlegelésrenyílnalehetősége,akkorazmárazügyegyszerűmegítélését,
illetveazautomatikusdöntéshozataltkizárja.

Azutolsófeltétel,azellenérdekű fél hiányaazeljárásban.Ezakitételnemaztzárjaki,hogy
többügyféllegyenazeljárásban,hanemazt,hogyazügyfelekellentétespozícióbanszerepeljenek.
Ennekoka,hogyamennyibenaz eljárásbanegy jogi értelembenvett érdekellentét áll fenn, az az
ügysohanemtudolyannyiraegyszerűmegítélésűlenni,hogyautomatikusdöntéshozatalnaklegyen
helye.Ajogvitátelbírálóhatóságieljáráslényege,hogyazeljárássoránazügyfelekasajátigazukat
bizonyítják,amelyvégénahatóságdöntésthoz.

Agyorsaságérdekébenazügyintézésihatáridő automatikusdöntéshozataleseténhuszonnégy 
óra.338 

AzautomatikusdöntéshozatalieljárástrészletesenazEüsztv. ismerteti.Jogszabálybanmegha-
tározott feltételek fennállása esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást auto-
matikus döntéshozatal útján folytatja le.Azelektronikusügyintézéstbiztosítószervautomatikus
döntéshozataleseténarendelkezéséreálló,valamintazautomatikusinformáció-átvételútjánmeg-
szerzettadatokalapján,emberiközbeavatkozásnélkülhozzamegadöntésétésközliazügyféllel,
ilyenpéldául a bírságkiszabásagyorshajtás esetén.Kérelemre induló automatikusdöntéshozatali
eljárás során az ügyfél az elektronikus azonosítást követően az elektronikus ügyintézést biztosító
szerváltalbiztosítottelektronikusűrlapútjánnyújtjabekérelmét.Azelektronikusügyintézéstbiz-
tosítószervahonlapján,valamintaszemélyesügyintézésifelületeniselérhetőmódonközzétesziaz
alkalmazottdöntéshozatalieljárásmódszertanátéslényegesszabályait.339

A sommás eljárást már a korábbi magyar eljárásjogi szabályozásisismerte,lásdaz1893.évi
XVIII.törvénycikkasommáseljárásról,illetveaz1911.éviI.törvénycikkapolgáriperrendtartásról.
Ezekmégnemközigazgatásihatóságieljárások,delényegüketésaszabályozáscéljáttekintvesok
hasonlóságotmutatnakazÁkr.szabályaival,mivelezekisazegyszerűbbmegítélésűügyekrevonat-
koztak.Asommásjelzőazeljárásnak–azáltalánoshozképest–gyorsabbésegyszerűbbelintézésére
utal.340

Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, va-
lamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű 
ügyfél.

Azittisérvényesülőgyorsaságérdekébenahatóságsommáseljárásbana döntését azonnal, de 
legfeljebb nyolc napon belül meghozza,ha 

338 Ákr.50.§(2)bek.a)pont.
339 Eüsztv.11.§(1)-(3)bek.
340 KengyelMiklós:Magyarpolgárieljárásjog.OsirisKiadó,Budapest,2013.[1050]szélszám.
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• ahiánytalanulelőterjesztettkérelemésmellékletei,valamintahatóságrendelkezéséreálló
adatokalapjánatényállástisztázott,valamint 

• nincsellenérdekűügyfél.341 
Asommáseljáráslefolytatására–azautomatikusdöntéshozatalieljáráshozhasonlóan–akkor

vanlehetőségameghatározottkonjuktív feltételekegyüttesenfennállnak.(Akettőközöttikülönb-
ség,hogyasommáseljárásbanvanlehetőségmérlegelésreéshuszonnégyórahelyettnyolcnapaz
ügyintézésihatáridő.)

A rövid határidőbetartásaazértlehetséges,mertnincsszükséghiánypótláskiadásáravagybi-
zonyításieljáráslefolytatására,mertatényállástovábbitisztázására,vagyazeljárásbabizonyítékok
felvételérenincsszükség;továbbámivelnincsellenérdekűfél,ezértcsakazügyfélnyilatkozataitkell
vizsgálni.Abbanazesetben,haazügyfélerreirányulófelhívásnélkülterjesztelőújbizonyítékot,
vagyteszbizonyításiindítványt,eztahatóságazügyteljeseljárásbanvalólefolytatásairántikére-
lemnektekinti,ésakérelmetteljeseljárásbanbíráljael.342

Amennyiben a hatóságmegállapítja, hogy a sommás eljárás bármely feltételei nem állnak 
fenn – tehát tényállásnem teljeskörűen tisztázott adöntéshozatalhoz,vagyellenérdekű félmerül
vagylépfelazeljárásba–asommáseljárásszabályaitmellőzi,illetve:

• függőhatályúdöntésthoz,vagy
• a függőhatályúdöntéstmellőzi ahatóság,mert azeljárásmegindításától számítottnyolc

naponbelülakérelmetvisszautasítja,azeljárástmegszünteti,érdembendönt,azeljárástfel-
függesztivagyabeadványelintézésétfüggőbentartja,vagyazeljárásszünetel,vagy

• teljeseljáráskeretébenbíráljaelakérelmetéshozdöntést.343 

Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel 
szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, 
hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.

Ahatóságazügyfélkérelméreteljes eljárásbanbíráljaelazügyet,haazautomatikuseljárásban
vagyasommáseljárásbanhozottdöntésselszembenfellebbezésneknincshelye.Azügyfélszámára
ötnaposhatáridőthatározmegazÁkr.,ebbenazesetbenugyanisajogorvoslatbiztosításaérdekében,
valamintazügybonyolultságamiattszükségesatényállástisztázása,abizonyításieljáráselhúzód-
hat,szemlére,tárgyalástartására,nagyszámútanúkmeghallgatásáraesetlegszakértő(k)bevonására
vanszükség.Ezenkívülellenérdekűfél,felekisbeléphetnekazeljárásba,példáulbirtokvitaesetén,
vagyilyenekjellemzőenahatásterületenlévőingatlanoktulajdonosai.Azügyintézésihatáridőteljes
eljárásban hatvan nap.Ateljeseljárásrairányadóügyintézésihatáridőrealapvetőennaptáriidőszak-
kéntkell tekinteni,amelybecsakszűkenmeghatározott időtartamoknemszámíthatókbele,annak
érdekében,hogyatörvényicélteljesüljön:hatvannapalattazügyetdöntésselvalóbanbekellfejez-
ni.344Ennélazügyintézésihatáridőnélhosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály 
állapíthat meg.

Az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntés közlését 
követő ötnaponbelülazügyfélkérheti,hogyahatóságakérelmétismételten,teljeseljárásbanbí-
ráljael.Ezegyfelőlegyúgynevezettsajáthatáskörbenlefolytatottújeljárás,ugyanakkorazthivatott
megelőzni,hogyabíróságokelőttkizárólagténykérdésekvizsgálatárakerüljönsor;ahatóságképes
lehetazesetlegeshibák,visszásságokkijavítására,orvoslására.Ígykifogás,vagyjogsérelemesetén

341 Ákr.41.§(1)bek.
342 Ákr.41.§(3)bek.
343 Ákr.41.§(2)bek.
344 Indokolásaz50.§-hoz.
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lehetőségvanazügyalaposabbkivizsgálására.345Ezekalapjánasommáseljárásbanésautomatikus
döntéshozatali eljárásban hozott döntések esetén külön fellebbezés biztosítása nem indokolt,hiszen
azÁkr.rögzítiazeljárásismételtteljeseljárásbantörténőlefolytatását.

A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.
A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy az eljárás lefolytatásáért fize-

tendő illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget a hatóság köteles a ké-
relmező ügyfél részére megfizetni, a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése 
alól, a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti.

A függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő el-
teltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. Az 
ügyintézési határidő elteltének időpontját, naptári dátum szerint meghatározva tartalmazza.

A függő hatályú döntést mellőzi a hatóság, ha az eljárás megindításától számított nyolc na-
pon belül a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti, érdemben dönt, az eljárást felfüg-
geszti vagy a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás szünetel.

Nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés – központi hivatal kivételé-
vel – központi államigazgatási szerv vagy annak vezetője, vagy a Magyar Nemzeti Bank hatás-
körébe tartozik, az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmény.

A függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban 
vizsgálni kell, hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak-e.

Bárnemönállóeljárásiforma,dejelentőségénélfogvaazÁkr.különnevesítiafüggő hatályú 
döntést.Ajogintézménytaközigazgatásibürokráciacsökkentésselösszefüggőtörvénymódosítások-
rólszóló2015.éviCLXXXVI.törvényvezettebeaközigazgatásihatóságieljárásba.Atörvényértel-
mében,abürokráciacsökkentéskeretébenkerültsoregyesengedélyezésieljárásokmegszüntetésére
azzal,hogyakorábbanengedélyhezkötötttevékenységbejelentésieljárássáalakultát.346 Az érintett 
ügyekbenazengedélyezésieljáráslefolytatásahelyettahatóságikontrollellenőrzésútjánvalósítható
meg.Azengedélyhelyettbejelentéshezkötöttügyekbenkiszámíthatóidőpontban–abejelentéstkö-
vetően–megkezdhetőatevékenység,formaiokokmiattnemhúzódikelazeljárás,alakszerűdöntés
hiányábanazértesítésselésajogorvoslattaljáróidőveszteségmegszűnik.Azengedélyezésazonban
nemmindenesetbenalakíthatóátbejelentéssé,mertegyesközérdekek(közegészség,közrend,köz-
biztonság,természet-éskörnyezetvédelem),vagy–ezzelösszefüggő–európaiuniósszabályozási
kötöttség, illetveazellenérdekűügyfelek részvételével zajlóeljárásokbanazAlaptörvénybenbiz-
tosítottügyféli jogokvédelmeérdekébenszükségesolyaneljárásimegoldáskidolgozásais,amely
–átalakításanélkül–azügyintézésfelgyorsításátéskiszámíthatóbbátételéteredményezi.A függő 
hatályú döntés tehát valójában a hatóság jogszerű hallgatására épülő jogintézmény, amely to-
vábbá az ügyfeleknek küldendő, az eljárás megindításáról szóló értesítés helyét is átvette.Ettől
azonbanágazatitörvényvagykormányrendeleteltérőenrendelkezhet.AkötelezőértesítéstazÁkr.
104.§(4)bekezdéseahivatalbólindulóeljárásoktekintetébenírelő.

A függőhatályúdöntésselkiegészülveazegyes tevékenységek jellegétől függőena hatósági 
kontroll differenciált, hármas tagozódású rendszere alakult ki:

• azelőzeteshatóságikontrolltigénylőesetekbenengedélyezés;
• ahatvannaponbelülgarantáltjogosultságszerzésahatósághallgatásavagyazeljáráselhú-

zódása esetén; 

345 Indokolása39-43.§-hoz.
346 Abejelentéskeretszabályaitaszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló

2009.éviLXXVI.törvénytartalmazza.
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• végülbejelentéshezkötöttjogosultságszerzés,hanincsellenérdekűügyfélésnemsérülma-
gasabbszintűközérdek.347

A törvény egyfajta „fokozatosságot” teremtazzal,hogyafüggőhatályúdöntésalkalmazásá-
nakmellőzése,vagyannakkizártságaeseténazügyintézésihatáridőtúllépésérevonatkozószabályok
lépnekérvénybe,azeljárástehátakövetkezőhárom szintbőláll:

• főszabályszerintmindeneljárássommáseljáráskéntvagyautomatikusdöntéshozatalieljá-
ráskéntindul,

• amennyibenaz eljárástnem lehet sommáseljárásban lefolytatni, ahatóság függőhatályú
döntésthoz,és

• afüggőhatályúdöntéskizártságaeseténteljeseljáráslefolytatásárakerülsorannakjogkö-
vetkezményeivel,amelysoránnyolcnaponbelülmegkellhozniateljeseljárástmegalapozó,
kikényszerítődöntéseket.

A függő hatályú döntést kizárja,haahatóságnyolcnaponbelülérdembendönt,akérelmet
visszautasítja,azeljárástmegszünteti,vagyazeljárástfelfüggeszti,vagyabeadványelintézésétfüg-
gőbentartja.348 

Ahatóságazeljárásmegindításátólszámítottnyolc naponbelülfüggőhatályúdöntésthoz.Az
Ákr. meghatározza azokat a joghatásokat,amelyekvalamelyikétfüggőhatályúdöntésnektartalmaz-
niakell.Adöntésbenahatóságrendelkezikarról,hogy:

• azeljáráslefolytatásáértfizetendőilletéknekvagyazilletékekrőlszólótörvényszerintiköz-
igazgatásihatóságieljárásokért,vagyigazgatásijellegűszolgáltatásokigénybevételértfize-
tett igazgatási szolgáltatási díjnakmegfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a
hatóságkötelesakérelmezőügyfélrészéremegfizetni;

• akérelmezőügyfélmentesülazeljárásiköltségekmegfizetésealól;
• akérelmezettjoggyakorlásaazügyfeletmegilleti.
A hatóság döntésének formáját tekintveazelsőkétesetben(függőhatályú)végzés,aharma-

dikbanpedig(függőhatályú)határozat,mivelezutóbbiérdemidöntésnekminősül.
Az Ákr. egyes ügyekben korlátozza a függő hatályú döntés tartalmát,mivelazajogbizton-

ságotsúlyosmértékbenveszélyeztetnék,komolyérdeksérelmeteredményezhetnek,ésígyabírósági
perekszámát ismegnövelné.Akorlátozásazt jelenti,hogyafüggőhatályúdöntésakérelmezett
jogügyféláltaligyakorlásátnemtartalmazhatjaahatóságibizonyítványvagyhatóságiigazolvány
kiállítása,ahatóságinyilvántartásbavalóbejegyzés,törlésésmódosításaesetében;azokbanazel-
járásokban,aholazügyérdemébenahatóságmérlegelésétőlvagya tényállás tisztázásától függő
összegetkellmeghatározni;haazügybenjogszabályhatóságiszerződéskötésétteszilehetővévagy
írjaelő;valamintha törvényekként rendelkezik.Egykonkrétpéldávalmegvilágítva: tegyükfel,
hogy az ingatlanügyihatóság a tulajdonjogbejegyzése iránti eljárás soránkiadott függőhatályú
végzésébenmeghatározott időtartam lejárt, azonbanakérelem tárgyábannemdöntött.Abbanaz
esetben,haakérelmezőtmegilletnéakérelmezettjoggyakorlása,akérelmezőazingatlantulajdo-
nosáváválnaanélkülhogyazeljárásajogszabályikövetelményeknekmaradéktalanulmegfelelne.
Tehátvalójábanjogszerűtlendöntésszületett,atulajdonjogkonstitutívhatályúbejegyzésesemmis,
amitaközhitelesingatlan-nyilvántartásbanisorvosolnikell.Idővelazonbanezafogalombiztonsá-
gátésaközbizalmatisveszélyeztetné.Aggályoslenneszinténakérelmezettjogpusztahallgatással
történőmegszerzéseazolyanügyekben,aholhatóságiszerződéstkellkötni,példáulfrekvenciagaz-
dálkodásiügyekesetén.349

347 A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. éviCLXXXVI. törvény
javaslatának indokolás. Általános indokolás.

348 Indokolása39-43.§-hoz.
349 Indokolása39-43.§-hoz.
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A„függő hatály”elnevezésbőlkövetkezik,hogyadöntéshezakibocsátásátkövetőenmégnem
kapcsolódnakjoghatások,azazadöntésmégnemváltjakiabennefoglaltjoghatásokat.Tehátidőbeli 
feltételhezkötiazÁkr.afüggőhatályúdöntéstartalmát.Eljárásjogikifejezésselélve,adöntésjogha-
tásátahatóságjogszerűtlenhallgatásátólteszifüggővé.Amennyibenaszervhatáridőbenérdemidön-
tésthoz,vagyazeljárástmegszünteti,afüggőhatályúdöntésnektulajdonképpennincsjelentősége.
Ez a joghatást kiváltó időpontafüggőhatályúdöntéskötelező,garanciálistartalmieleme,amelyet
naptári dátum szerintpontosanmeghatározvakell tartalmaznia,mivelazügyfelekrészérőlnem
lehetelvárás,hogymagukállapítsákmegahatáridőket.

A függőhatályúdöntéshezakkorkapcsolódnak joghatások, haazügyintézésihatáridőel-
teltévelahatóságahatóságiügyérdemébennemdöntöttésazeljárástnemszüntettemeg.Esza-
bályalólkivétel,hogyafelfüggesztéstelrendelővagyszüneteléstmegállapítódöntéstmegelőzően
hozottfüggőhatályúdöntéshezjoghatásnemkapcsolódik.Azeljárásszünetelése,felfüggesztése
vagy függőben tartása esetén az eljáró hatóság legkésőbb a szünetelés, felfüggesztés vagy füg-
gőben tartás időtartamánakvégétkövetőnyolcadiknapon függőhatályúdöntésthoz, amelyben
rendelkezikazeljárás folytatásárólésa szünetelés, felfüggesztésvagy függőben tartás időtarta-
mánakfigyelmenkívülhagyásávalszámítottidőpontról.Következikezazeljárásicselekmények
tekintetébenmeghatározotthatáridőből,illetveazeljárásvezetődöntésektermészetéből.Például,
haafüggőhatályúdöntéstazeljárásmegindításátkövetőnyolcnaponbelülkikelladni,majdezt
követőenamegindítotteljárásfelfüggesztésétvagyszünetelésétkérik,valószínűsíthetőenaható-
ság–önhibájánkívül–akérelemtárgyábannemtudnadönteni,azonbanafüggőhatályúdöntésben
meghatározotthatáridőttúllépné.Ilyenesetbenérthető,hogyazeljárásfelfüggesztésételrendelő
vagyszünetelésétmegállapítódöntésbenhatályonkívülhelyezhetőakorábbankiadottfüggőha-
tályúvégzés.

A függő hatályú döntést mellőzi a hatóság,haazeljárásmegindításátólszámítottnyolcnapon
belül akérelmetvisszautasítja, azeljárástmegszünteti, érdembendönt, azeljárástfelfüggesztivagya
beadványelintézésétfüggőbentartja,vagy azeljárásszünetel.Ezekösszefoglalónévenfüggőhatályú
döntéstkizáródöntésekneknevezhetők.Azeljárásszünetelése,felfüggesztésevagyfüggőbentartása
eseténazeljáróhatóságlegkésőbbaszünetelés,felfüggesztésvagyfüggőbentartásidőtartamának
végét (arra okot adó cselekményt) követő nyolcadik napon függő hatályú döntést hoz, amelyben
rendelkezikazeljárásfolytatásárólésaszünetelés,felfüggesztésvagyfüggőbentartásidőtartamának
figyelmenkívülhagyásávalszámítottidőpontról,tekintettelarra,hogyazügyintézésihatáridőbenem
számítbeazeljárásfelfüggesztésének,szünetelésénekidőtartama.350

Az Ákr. egyes ügyekben kizárja a függő hatályú döntés meghozatalát,mivel–akorábbiakkal
összhangban–azajogbiztonságotsúlyosmértékbenveszélyeztetnék,komolyérdeksérelmeteredmé-
nyezhetnek,ésígyabíróságiperekszámátismegnövelné.Atilalomszerintafüggő hatályú döntés 
meghozatalának nincs helye, ha a döntés – központi hivatal kivételével – központi államigazgatási 
szervvagyannakvezetője,vagyaMagyarNemzetiBankhatáskörébetartozik,azügytárgyahonvé-
delmiéskatonai,továbbánemzetbiztonságicélúépítmény.

A jogbiztonság érdekében és a tájékoztatási kötelezettség alapján a függő hatályú döntés vég-
legessé válásáról a hatóság értesíti a felügyeleti szervét, valamint akikkel a döntést közölte, és
intézkedikazeljárásidíjnakmegfelelőösszegmegfizetése,valamintakérelmezőáltalazeljárásért,
valamintaszakhatóságieljárásértmegfizetettilletékvagydíj,továbbáazáltalaelőlegezetteljárási
költségvisszatérítéseiránt.Aszakhatóság és a megkeresett szerv pedig a véglegessé válásról szóló 
értesítésétőlszámítottötnaponbelülintézkedikazeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügy-

350 Ákr.50.§(5)bek.
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feletterhelőilletékvagydíj,továbbáazeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelő
eljárásiköltségeljáróhatóságnaktörténőmegfizetéséről.

A függő hatályú döntés ellenei jogorvoslat is eltérő a végzések és határozatok esetében.
Akérelmezőügyfeletmegillető joggyakorlás tárgyábanhozott függő hatályú határozat ese-

tében a jogorvoslati határidőaközlésésa joghatástkiváltóhatárnapotkövetően,meghatározott
feltételekteljesülését–vagyisahatóságjogszerűtlenhallgatását–követőnaponkezdődik.Afüggő
hatályúhatározattalszembenijogorvoslatiésdöntés-felülvizsgálatieljárásbanvizsgálnikell,hogya
kérelmezettjogosultsággyakorlásánakfeltételeifennállnak-e.Afüggő hatályú végzés ellen – jelle-
gébőlkövetkezően–fellebbezésnek nincs helye,351 tehát a joghatást kiváltó határnap leteltét köve-
tőenvéglegesséválik.Ígyazügyféloldalánjogosultságnyílik,ahatóságoldalánpedigkötelezettség
keletkezikafüggőhatályúdöntésbenfoglaltakteljesítésére:azazilletékvagyigazgatásiszolgáltatási
díj,ennekhiányábanatízezerforintmegfizetésére.

Amennyibena függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye, továbbá nem kerül sor az 
ügyérdemilezárására a hatóság az ügyet ebben az esetben is teljes eljárásban intézi el. A hatóság-
nakekkornyolcnaponbelülmegkellhozniaazokatadöntéseket,amelyekazeljárást„előrelendí-
tik”;így–szükségesetén–szakhatóságotkeresmeg;rendelkezikazeljárástfelfüggesztésérőlvagya
beadványelintézésénekfüggőbentartásáról,vagyazeljárásszüneteltetéséről;atényállástisztázásá-
hozszükségeselőreláthatóeljárásicselekményekről;hiánypótlásrahívfel;továbbátájékoztatástad
ahatáridőtúllépésénekjogkövetkezményeiről.

3. A hiánypótlás

Ahatóságegyiklegfontosabbéselsődlegesfeladata,hogyazügyfélbeadványátáttekintseésmegál-
lapítsaannaktartalmából,hogyazalkalmas-eahatósághatáskörébeésilletékességébetartozóeljárás,
ügymegindítására;eztkövetőenpedig,hogyazérdemidöntéshezszükségesadatok, információk,
bizonyítékokrendelkezésreállnak-e.Akérelemhiányosságainakéspontatlanságainakorvoslásáraa
hiánypótlási felhívás szolgál. 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de 
a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, az eljáró hatóság hatá-
ridő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben 
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

A hiánypótlás célja, hogy a kérelemmegfeleljen a törvényben foglalt követelményeknek és
annakalapjánahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóságérdembentudjoneljárni,döntést
hozni.Azügyfélnekakibocsátotthiánypótlásikérelemalapjánamegjelölthatáridőalapjánpótolnia
kellahiánytvagyhiányokat,hogyahatóságalehetőlegkevesebbidőveszteségnélküleljárhassona
kérelemnekmegfelelőenésadöntésétmeghozhassa.

A hiánypótlásrakétesetbenkerülhetsor:egyfelőlazértmertakérelem–elsősorbanazanyagi
jogi– jogszabályban foglalt, jellemzően formai, tartalmikövetelményekneknem felelmeg (alaki
hiánypótlás),vagymásfelőlmegfelel,deatényállástisztázásasoránfelmerültújadatratekintettelaz
szükséges(anyagihiánypótlás).352 Alaki hiánypótlásravanszükség,haakérelemabenyújtásakor

351 Ákr.116.§.
352 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.182.p.
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nemfelelmegajogszabálybanmeghatározottkövetelményeknek,példáulajogszabálybanmegha-
tározottmellékleteketnemcsatolták.AzÁkr. azta szabályozásikoncepciótköveti,hogyazalaki
kellékekhiányaeseténhiánypótlásvégett azügyfélnekvisszakell adni abeadványt.Önmagában
tehátazalakikellékekhiányanemteszihatálytalannávagyérvénytelennéakérelmet,egyilyenfelfo-
gásellentmondanaahatóságieljárásokrugalmaslefolytatásáhozfűződőérdekkel.Csupánazeljárás
fakultatívmegszüntetésétirányozzaelő,ahiánypótlásnemteljesítéseesetére.AzÁkr.pedigönma-
gábanazalakikellékekhiányátnemszabályozzaakérelemvisszautasításiokaként.353Másikeset,ha
azalakikövetelményeknekmegfelel,azonbanvanhelyeanyagi hiánypótláskibocsátásának,haaza
tényállástisztázásasoránfelmerültújadatratekintettelválikszükségessé,ésahatóságnakadöntése
meghozataláhozszükségevanvalamely továbbiolyan információra,amelyazeljárásaddigi iratai
alapjánnemállrendelkezésére,ésazaddigiadatokbólaznemkikövetkeztethető.

Ahiánypótlásjogintézményealkalmazhatóságának(ahiánypótlásifelhíváskibocsátásának)fel-
tétele,hogyahiány,hiányosságnelegyenakkorasúlyú,amelyazeljárásmegindításánakakadálya
lehet,vagyazeljárásvisszautasításáteredményezné.Ebbenazesetbeneljárásiakadálykénttartanánk
számonazinformációhiányát,nemlehetneorvosolniahibátahiánypótlásjogintézményével.

A hiánypótlási felhívás kibocsátására,vagyisazeljárásmegindításátólafelhíváskibocsátáság
terjedőidőtartamra–mivelazÁkr.nemhatározmegkülönhatáridőt–azáltalánosszabályoksze-
rint,hatörvényvagykormányrendeletvalamelyeljárásicselekményteljesítésénekhatáridejérőlnem
rendelkezik,ahatóság,azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjeazonnal,delegkésőbbnyolcnapon
belülgondoskodikarról,hogyazeljárásicselekménytteljesítse,vagyavégzéstmeghozza.Errete-
kintettelahatóságnaknyolcnaponbelülmegkellhozniaahiánypótlásifelhívásttartalmazóvégzését.
Ahiánypótlásivégzéseljárásvezetővégzés,amihezmagaahatóságsincskötve, ígyakibocsátott
hiánypótlásisbármikorvisszavonhatóésújbólkiisbocsátható.

A hatóság tájékoztatási kötelezettségealapjánahiánypótlásrairányulóvégzésrészletes,kellően
alapos,közérthetőkelllegyen,hiszenazzalahatóságsegítségetnyújtazügyfélnekahiányosságok
pótlásában.Azeljáróhatósághatáridőmegjelölésével,amulasztásjogkövetkezményeiretörténőfi-
gyelmeztetésmelletthiánypótlásrahívjafelakérelmezőt.Atörvényértelmébenahatóságnakcsak
egyízbenvanlehetőségehiánypótlásifelhíváskibocsátásra.Ezaztisjelenti,hogyahatóságnakaz
Ákr.általbiztosítottegyszeri354felhívásbankellteljeskörűenfeltárniaatényállást,ésakérelemvala-
mennyihiányosságátfelsorolni,amiolyantermészetűésmélységűvizsgálatotfeltételez,amellyela
hatóságmegfelelőrészletességűéskellőképpmegfogalmazottfelhívásttudkibocsátani.Egyeseljá-
rásokbonyolultságamiattágazatitörvényvagykormányrendeletettőleltérőenrendelkezhet,hiszen
szükségeslehetatöbbszörihiánypótlás.

Atörvényahiánypótlásra adható határidőneknemszabfelsőhatárt,hiszenazügyintézésiha-
táridőszabályainakszigorítása–függőhatályúdöntéskibocsátása–azeljáráselhúzásátakadályozza
meg.Tehát a hatóság jogosultmérlegelési jogkörébe a hiánypótlásra rendelkezésre álló időmeg-
határozására,azészszerűéshatékonyeljárásvitelkereteiközött.Ahatóságnakateljesítésihatáridő
megállapításánálfigyelembekellvennieazegyespótlandóelemekbeszerzésére,pótlásraténylegesen
szükségesidőtartamot.Ahiánypótlásramegállapítotttúlzottanrövidhatáridővisszaélés,sértiatisz-
tességesügyintézéshezvalójogot,ebbenazesetbenazügyféligazolásikérelemmelkimenthetima-
gát.355 A hiánypótlás –tényleges–időtartamanemszámítbeazügyintézésihatáridőbe,ígyazügyfél
érdekeis,hogyannakminélhamarabbelegettegyen.

353 Indokolása44.§-hoz.
354 Legf.Bír.Kfv.I.39.257/2010/4.
355 Ákr.53.§.
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Ahatóságnakatájékoztatásikötelezettségekeretébenfigyelmeztetniekellakérelmezőtazeset-
leges mulasztás jogkövetkezményeiről.Haazügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a 
hatóság vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy megszüntetheti az eljárást.356

Sajátosanérvényesülahiánypótlás a kormányablakoknál.357Azügyfélkéréséreakormányab-
lakabeadványtahiányoktólfüggetlenültovábbítjaazeljárásrahatáskörrelésilletékességgelrendel-
kezőhatósághoz.Ajogszabálybanmeghatározottesetekbenazügyfélahiányosságokpótlását–ide-
értveahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóságáltalkiadotthiánypótlásifelhívásteljesítését
–ahatáskörrelrendelkezőilletékeshatóságnálésakormányablaknálisteljesítheti.Ahiányosságok
pótlásasoránazügyfélkötelesfeltüntetniazügybeneljáróhatóságmegnevezését,valamintazügy-
számot.Amennyibenazügyfélahiányosságokpótlásátakormányablaknálteljesíti,akormányablak
aztateljesítéstkövetőenhaladéktalanul,delegkésőbbegymunkanaponbelültovábbítjaazeljárásra
hatáskörrelés illetékességgel rendelkezőhatóságnak.Amennyibenahatáskörrelés illetékességgel
rendelkezőhatósághívtafelhiánypótlásraazügyfelet,ahiánypótlásranyitvaállóhatáridőmegtar-
tottnaktekintendő,haazügyfélahiánypótlásthatáridőbenakormányablaknálteljesíti.Akormányab-
lakbantovábbításcéljábólelőterjeszthetőbeadványokpéldáulazanyakönyvikivonatkiállítása-,az
építésiengedély-,azaktívkorúakellátásavagyatáppénzirántikérelem.

4. A kapcsolódó eljárás

A kapcsolódó eljárás a hatóságok együttműködésénekújfajta,nevesítettmódja,amelyegyes,egy-
másraépülőügyeksorozatábanazügyfelekjobbkiszolgálását,tehermentesítésétszolgáljaahatósá-
goktevékenységénekjobbösszehangolásával,ésazügyfélszemélyesközreműködésénekmellőzésé-
vel.358Akapcsolódóeljárásiformaazokbanazeljárásokbanlehetelőnyös,amelyekazügyfélvégső
célja(példáulkülföldrőlbehozottgépjárműforgalombahelyezése,születésselkapcsolatosiratokbe-
szerzéseésszociálistámogatásokelnyerése)több,egymásraépülőeljáráslefolytatásátisszükségessé
teszi.

Ha a hatóság döntése valamely más hatósági eljárásban (kapcsolódó eljárás) meghozható 
döntésnek feltétele, a hatóság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kapcsolódó eljárásban eljáró ha-
tósághoz benyújtandó kérelmet nála is előterjesztheti.

Ha az ügyfél a tájékoztatás alapján kéri, a hatóság a döntését, a nála előterjesztett kérelmet 
és a birtokában lévő, a kapcsolódó eljáráshoz szükséges bizonyítékokat továbbítja a kapcsoló-
dó eljárásban eljáró hatóságnak. A kapcsolódó eljárásban eljáró hatóság a döntését a hatóság 
útján közli az ügyféllel.

A kapcsolódó eljáráslényege,hogyahatóságdöntésevalamelymáshatóságieljárásban(ato-
vábbiakban:kapcsolódó eljárás)meghozhatódöntésnek feltétele, tehát az érdemidöntéshez több,
egymásraépülőeljáráslefolytatásaszükséges.Ebbenazesetbenügyfélbarátelem,hogyahatóság
tájékoztatjaazügyfelet,hogynálaiselőterjeszthetiakapcsolódóeljárásbaneljáróhatósághozbe-
nyújtandókérelmet.Ígyazügyfélneknemszükségesamásik,kapcsolódóhatósággalisfelvenniea
kapcsolatot. 

356 Ákr.47.§(1)bek.b)pont.
357 515/2013.(XII.30.)Kormányrendeletakormányablakokról.
358 Indokolása45.§-hoz.
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Azügyfélnekarendelkezésijogakeretébenmérlegelési lehetőségetbiztosítazÁkr.,miszerint
ahatóságtájékoztatásaalapjáneldöntheti,hogyazeredetikérelméhezkapcsolódóeljárásokatsze-
retné-eakapcsolódóeljárásszabályaiszerintlefolytatni,valamintkérhetiaztis,hogycsakbizonyos
kapcsolódóeljárásokatfolytassonleahatóságilymódon.Amennyibenazügyfélatájékoztatásalap-
jánkéri,úgyahatóságadöntését,análaelőterjesztettkérelmetésabirtokábanlévő,akapcsolódó
eljáráshozszükségesbizonyítékokattovábbítjaakapcsolódóeljárásbaneljáróhatóságnak.

Fontos,hogyakapcsolódóeljáráskizárólag az ügyfél kérelmére indulhat,ésa kapcsolódó 
hatóság nem szakhatóságiminőségbenjárel,ennekkövetkeztébennemszakhatóságiállásfoglalást,
hanemdöntést:határozatotvagyvégzésthoz.

Akapcsolódóeljárásbaneljáróhatóságadöntésétahatóságútjánközliazügyféllel.Lényegében
akapcsolódóeljárássoránazügyfélazelsőeljárástindítjameg,azelsőhatósággalkerültkapcsolat-
ba,kapcsolódóeljárásoksoránpedigazelsőkénteljárthatóságválikatovábbieljárástmegindítóha-
tósággá.Ahatóságkapcsolódóeljárásszabályaialapjánjárelakkoris,haakapcsolódóeljárásbanel-
járóhatóságdöntésetovábbikapcsolódóeljáráslefolytatásáhozszükséges.Azelsőkénteljárthatóság
továbbítjaasajátdöntését,análaelőterjesztettkérelmetésabizonyítékokatakapcsolódóeljárásban
eljáróhatósághoz,ésannakdöntésétisazelsőhatóságközvetítiakérelmezőhöz.Atörvényalapjána
jogintézményalkalmazhatóolyanegymásraépülőeljárásokbanis,melyekbenazelőfeltételtképező
eljárások ugyanazon hatóság hatáskörébe tartoznak.359 Ilyenkor a hatóság az ügyfelet valamennyi
kapcsolódó eljárásról tájékoztatja. 

Ha az ügyfél a kapcsolódó eljárás iránti kérelmet anélkül nyújtja be, hogy az abban ho-
zandó döntés feltételét képező eljárás (megelőző eljárás) iránti kérelmét benyújtotta volna, a 
kérelmet a kapcsolódó eljárásban eljáró hatóság átteszi a megelőző eljárásban eljáró hatóság-
hoz. 

A megelőző eljárásban eljáró hatóság a véglegessé vált döntését megküldi a kapcsolódó 
eljárásban eljáró hatóságnak.

A megelőző eljárásjogintézményévelazÁkr.aztazesetetrendezi,amikorazügyfélkérelmének
elintézéséhez egymásik–megelőző– eljárásbanmeghozandódöntés szükséges.Erre azért lehet
szükség,mertazügyfélakapcsolódóeljárásirántikérelmetanélkülnyújtjabe,hogyazabbanho-
zandódöntésfeltételétképezőeljárás(megelőzőeljárás)irántikérelmétbenyújtottavolna.Ilyenkora
kérelmetakapcsolódóeljárásbaneljáróhatóságáttesziamegelőzőeljárásbaneljáróhatósághoz.Ha
jogszabálynemzárjaki,vagyazügyféleltérőennemnyilatkozik,úgykelltekinteni,hogyakapcso-
lódóeljárásirántikérelmeamegelőzőeljáráslefolytatásáraisirányul.360Ezamegoldásegyébként
alkalmasszámosolyankérdéshatékonyésgyorskezelésére,amelyekmiatteddigkizárólagazeljárás
felfüggesztése állt rendelkezésre.

Amegelőzőeljárásbaneljáróhatóságavéglegesséváltdöntésétmegküldiakapcsolódóeljárás-
baneljáróhatóságnak.Haakapcsolódóeljárásirántikérelembenyújtásánakidőpontjáhozjogszabály
jogkövetkezménytfűz,etekintetbenakérelemakapcsolódóeljárásbaneljáróhatósághoztörténőbe-
nyújtásánakidőpontjátkellfigyelembevenniazzal,hogyakapcsolódóeljárásamegelőzőeljárásban
hozott,véglegesséváltdöntésnekakapcsolódóeljárásbaneljáróhatósághoztörténőmegérkezését
követőnaponindul.361

359 Indokolása46-47.§-hoz.
360 Ákr.45.§(4)-(5)bek.
361 Ákr.45.§(6)-(7)bek.
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5. A kérelem visszautasítása

A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatáro-
zott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, vagy az ugyanazon 
jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már elbírálta, és a 
kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott.

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha 
a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az 
eljárást teljes eljárásban folytatja le azzal, hogy az ügyintézési határidőt az ismételt benyúj-
tást követő naptól kell számítani.

Akérelemvisszautasításatulajdonképpenakérelemérdemivizsgálatnélkülielutasításátjelenti,
azazolyaneseteketnevesítajogalkotó,amikorazügyintézőneknemkellérdembenfoglalkozniaaz
üggyel.Akérelemvisszautasításakétesetbenkötelező,harmadikesetbenpedigahatóságmérlege-
lésénalapul.Akérelmetvisszautasítódöntésnemazügyérdemébenhozottdöntés,ígyaztvégzés 
formájábanadjaki,amelyekellenönállófellebbezésnekvanhelye.362

AzÁkr.akérelemvisszautasításátkétesetbenteszikötelezővé.Ahatóságvisszautasítjaaké-
relmet,ha azeljárásmegindításánakjogszabályban meghatározott feltétele hiányzik,ésazÁkr.
ahhozmásjogkövetkezménytnemfűz,tehátmárazeljárásmegindításasemlehetséges.Ilyenelőfel-
tételamagyarhatóságeljárásijogosultsága:ajoghatóság,hatáskörvagyazilletékesség.Amennyi-
benahatóságészlelihatáskörevagyilletékességehiányát,azonbankétségetkizáróanmegállapítható
azügybenhatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóság,azügyetátteszi.Amennyibenáttételre
nincslehetősége,tekintettelarra,hogyazügybenhatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóság
kétségetkizáróannemtudtamegállapítani,akérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti.363 
Továbbipéldalehet,haazügynemközigazgatásihatóságiügy,tehátpéldáulbíróság,közjegyzőha-
táskörébetartozik;lehetetlencélrairányul;vagyazidőfeltételneknemteszeleget,mivelakérelem
időelőttivagyelkésett,ajogvesztőhatáridőeltelt,vagyazügyféligényeelévült:pénzbelijárandó-
ságok,társadalom-biztosítási,szociálisellátásokelévülésetipikusanhathónap.Ilyenesetazis,haa
kérelemolyankérdésreirányul,amelybennincsdöntésilehetőség,mertakérelmezettjog,lehetőség
nincs hatósági döntéshez kötve.364Akérelemelőfeltételeitekintetébenkiemelendő,hogyazokatkü-
lönágazatijogszabályokhatározzákmeg,valamintavisszautasításnakezesetbencsakisakkorvan
helye,haazÁkr.(ésnemazágazatijogszabály)azadottfeltételhezmásjogkövetkezménytnemfűz.
A kérelemvisszautasításamellett azonban célszerű tájékoztatni a kérelmezőt, hogy hová,milyen
szervhezfordulhatügyével,kérelmével.

Amásikegyquasiresiudcata(ítéltdolog)esetbenrendelielazvisszautasítást,mertazugyana-
zon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már elbírálta, és 
a kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott. Ez másképp megfogal-
mazvaahatóságáltalérdembenmárelbírált,majdváltozatlantényállásésjogiszabályozásmellett
ugyanazonjogérvényesítésérebenyújtottújabbkérelemérdemielbírálásánaktilalmátjelenti.Tehát
korábbanmárszületetthatóságivagybíróságidöntésazügyben,ezértnemszükséges–azügyfél,a
tények,ésavonatkozójogszabályokazonosságaesetén–ismételtenlefolytatniazeljárást,amelynek
ígyugyanazlenneazeredménye,mintakorábbidöntésnek.Erendelkezésazegyazonügybentörténő

362 Ákr.116.§(3)bek.
363 Ákr.17.§.
364 Indokolása46-47.§-hoz.
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újabbintézkedésrőlrendelkezik.Azügyazonosságnakaszemélyi(ügyfél),atárgyiésténybeliazo-
nosságonkellalapulnia.Ennekvizsgálatahatóságikörültekintéstigényel.365

AzÁkr.speciálisvisszautasításiokkéntjelölimeg–hangsúlyozottana hatóság mérlegelésére 
bízva–a kérelmet nem az előírt formában terjesztették elő,ugyanakkoreztakérelmezőorvo-
solhatja.Nemazelőírtformánaktekinthető,hapéldáulakérelmetnemszemélyesen,hanemelekt-
ronikusúton,vagynemírásban,hanemszóbanterjesztettékelő,vagynemazágazatijogszabályban
meghatározott formanyomtatványon, elektronikus űrlapon nyújtották be. Ezekben az esetekben a
hatóságszámáranemkötelezőakérelemvisszautasítása,hanemlehetőség,mert–rövidhatáridőn
belül–akérelmezőorvosolvaazeredetikérelemhibáit,akérelmétötnaponbelülazelőírtformában
ismételtenelőterjeszti.Ebbenazesetbenahatóságazeljárástteljeseljárásbanfolytatjaleúgy,hogya
kérelmetazeredetibenyújtáskorelőterjesztettnektekinti,deazügyintézésihatáridőtazismételtbe-
nyújtástkövetőnaptólszámítja.Amennyibenazügyféleszerintismételtenterjesztielőkérelmét,és
ajogszabályhatáridőtvagyhatárnapotállapítmeg,akérelemelőterjesztéseszempontjábólahatáridő
ésahatárnapmegtartottnaktekintendő.

AzÁkr.felállítjaaztatörvényvélelmet,hogyazismételtbenyújtásavisszautasítódöntéselleni
jogorvoslatrólvalólemondásnak,illetvevisszavonásánakminősül.366Vagyisvélelmezhető,hogyaz
ismételtbenyújtássalakérelmezőelfogadtaahatóságdöntését,ésazeljárást–kedvezményesmódon
–újramegindítja.Atörvényerendelkezéseaztszolgálja,hogyazügyfélneknekelljenazeljárástújra
megindítania,mindeniratotújrabeszereznieésbenyújtania,haamulasztásacsakformaijellegű,de
egyébkéntakérelmeérdembenelbírálható.367

6. Az eljárás megszüntetése, felfüggesztése, szünetelése368

Aközigazgatásieljárásbanelőfordulnakolyanesetek,amelyeksoránamárfolyamatbanlévőköz-
igazgatásieljárásvalamilyenoknálfogvaegyidőrevagyvéglegabbamarad.EnnekazÁkr.termin-
ológiailagháromesetkörétismeri,attólfüggően,hogymilyenokokvezetnekahhoz,hogyazeljárás
folytatásánakvalamilyenakadályakövetkezikbe:

• Az eljárás megszüntetése során,ahogyanazanevébőliskövetkezik,azeljárásmárnem
folytathatótovább,azvégleglezárul,nohanemérdemidöntéssel.Ezaztjelenti,hogyolyan
eljárásfolytatástgátlókörülménykövetkezikbe,amelyokánnemlehetségeseljutniavégső
döntéshozatal szakaszába.

• Ezzel szemben az eljárás felfüggesztésének azarendeltetése,hogyelősegítseahatóságota
tényállástisztázásatekintetébenmindenrelevánsbizonyítékösszegyűjtésébenfőlegakkor,ha
abizonyítékoknehezenbeszerezhetőkés időigényesbizonyításieljárásicselekményekfel-
tételezhetők:ilyenkorlátnifogjuk,hogyajogalkotólehetőségetbiztosítarra,hogyazeljáró
hatóságbizonyosdöntéseketbevárjonéscsakazokismeretébenfolytassaazeljárását.Eztehát
tulajdonképpenazeljárásegyátmenetiidőretörténőnyugalmihelyzetbekerülésétjelenti.

• A szünetelés ugyanakkor kizárólag ügyféli kérelem esetén bekövetkező eljárás-folytatási
akadály.

365 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,
93. p.

366 Ákr.46.§(4)bek.
367 Indokolása46-47.§-hoz.
368 A6-9.alfejezetBorosAnitaírása.
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Aháromjogintézménytekintetébenajogalkalmazásszámáravélhetőenhiányzikmajdannaka
kérdésnekamegválaszolása,hogyazokmilyenhatástgyakorolnakazügyintézésihatáridőre.Azeljá-
rásmegszüntetése–ahogyanazanevébőliskiderül–lezárjaazeljárást,ígyazügyintézésihatáridő
tekintetébenakésőbbiekbenismertetésrekerülőáltalánosszabályok369lesznekirányadók.

Sokkalfontosabbjogkövetkezményekfűződnekazonbanafelfüggesztésésaszünetelésjogin-
tézményéhezazügyintézésihatáridőregyakorolthatásukattekintvemégakkoris,haegyébkéntaz
Ákr.ezekszabályaitnemhatározzameg.Eztahiányosságotfelismerve,néhányágazatitörvényle-
fekteti–aKet.korábbiszabályaitegyébkéntazágazatitörvényekbeátemelve–hogyafelfüggesztés
esetében az eljárás felfüggesztésekorminden határidőmegszakad és az eljárás felfüggesztésének
megszüntetésekorazügyintézésihatáridőkivételévelújrakezdődik.Afelfüggesztésidőtartamaalatt
megtettvalamennyieljárásicselekményhatálytalan,kivéveazokat,amelyekafelfüggesztésiokmeg-
szüntetéséreirányulnak.

Ezzelszembenaszüneteléseseténalkalmazandó,azügyintézésihatáridővelösszefüggőkérdé-
sekvizsgálatáraegyelőreazágazatitörvényeksemtértekki.

Akésőbbiekbenlátnifogjuk,hogyaszünetelésalapvetőenegyperjogikategória,ezértérdemes
apolgáriperrendtartásrólszóló2016.éviCXXX.törvény(atovábbiakbanPp.)vonatkozószabályait
isáttekinteni.Azalapjánugyanisalaposabbanmegállapíthatóajogintézménycéljaésrendeltetése.

Azeljárásszünetelésévelmindenhatáridőmegszakad.Aszünetelésmegszűnésétőlahatáridők
újrakezdődnek.Azeljárásfolytatódásánakjogkövetkezményeiafelekkelszembenaszünetelésmeg-
szűnésénekfelekkeltörténőközlésévelállhatnakcsakbe.

6.1. Az eljárás megszüntetése

Ahogyanemlítettükazeljárásmegszüntetéseazteredményezi,hogyahatóságazeljárástlezárjaanél-
kül,hogyérdembendöntöttvolnaazadottügyben,vagyismégahatározathozatalelőttbefejeződik
az (alap)eljárás.

Az eljárás megszüntetéséreazÁkr.szerintabbanazesetbenkerülhetsor,ha
a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására. Ahogyanarrólakorábbiakbanmárszóltunk,bizonyosese-
tekbenahatóságérdembennemtudjavizsgálniakérelmet,mertazolyansúlyoshibákbanszenved,
hogynemlennealkalmasarra,hogyjogszerűenjoghatástváltsonki.AzÁkr.46.§-aszerintahatóság
akérelmetakkorutasítjavissza,ha:

azeljárásmegindításának jogszabálybanmeghatározott feltételehiányzik, és e törvényahhoz
másjogkövetkezménytnemfűz,vagy

azugyanazonjogérvényesítéséreirányulókérelmetabíróságvagyahatóságérdembenmárelbí-
rálta,ésakérelemtartalma,valamintazirányadójogiszabályozásnemváltozott.

Emellettahatóságakérelmetvisszautasíthatja,haaztnemazelőírtformábanterjesztettékelő.
Haakérelmezőakérelmétötnaponbelülazelőírtformábanismételtenelőterjeszti,ahatóságazeljá-
rástteljeseljárásbanfolytatjale,azzal,hogyakérelmetazeredetibenyújtáskorelőterjesztettnekkell
tekinteni,deazügyintézésihatáridőtazismételtbenyújtástkövetőnaptólkellszámítani.

Amegszüntetéstekintetébentehátezaztjelenti,hogyakérelemvisszautasításánakefeltételei
márazeljárásmegindításakorisfennálltak,devalamilyenoknálfogvaazokcsakkésőbbjutottaka
hatóságtudomására.

369 Ákr.50.§.
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A kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem 
nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja: akésőbbiekbenlátnifogjuk,hogyasa-
játügyérőlmindigazügyfélrendelkezikalegtöbbinformációval.Ennekmegfelelőenkiemelkedő
szerepevanannak,hogyazügyfélazeljárássoránnyilatkozatottegyen,illetveadatotszolgáltasson
ahatóságszámára,hiszenegyfelőlahatóságkötelezettségeatényállásmegfelelőszintűtisztázása,
másrésztahatóságésazügyfélajogszerűségalapelvénekmegfelelőenkötelesekegymássalegyütt-
működni.Ahogyanazalapelvekismertetésesoránkiemeltük,azügyfélijogokegyike,hogyazügyfél
azeljárássoránbármikornyilatkozatottehet.Atényállástisztázásakörébenlátnifogjuk,hogyhaa
tényállástisztázásaaztszükségesséteszi,ahatóságazügyfeletnyilatkozattételrehívhatjafel.

Alégiközlekedésrőlszóló1995.éviXCVII.törvény3.§-ának(1b)bekezdéseszerintpéldául,ha
alégiközlekedésihatóságáltalkiadottengedéllyelvagytanúsítássalkapcsolatoshivatalbólieljárás-
banazügyfélahatóságerreirányulófelhívásaellenére–ahatóságáltalelőírthatáridőnbelül–adat-
szolgáltatásikötelezettségétnemteljesíti,ahatóságazengedélytvagytanúsítástfelfüggeszthetiaz
adatszolgáltatásikötelezettségteljesítéséig.

Azeljárásmegszüntetéséremindigakkorkerülhetsor,havalamilyenolyaninformációtkérdez
ahatóságazügyféltől,amelyhiányábannemtuddönteni.Betudnászerezniahatóságilyenkorisaz
adatokatmáseszközökkel,haazeljárásthivatalbólfolytathatná,azonbanennélamegszüntetésioknál
egyértelmű,hogykérelemreindulóeljárásesetébenértelmezhető,amelyhivatalbólnemfolytatható.

Aztislátnikell,hogyezaszabálykizárólagakérelmezőügyféltekintetébenérvényesül,hiva-
talbólieljárásbanazügyfélahatóságerreirányulófelhívásárakötelesközölniazérdemidöntéshez
szükségesadatokat.Törvényvagykormányrendeletemellettjogkövetkezményeketállapíthatmegaz
adatszolgáltatásikötelezettségelmulasztásavagyvalótlanadatokközléseesetére.AzÁkr.105.§(2)
bekezdéseszerintazadatszolgáltatástazügyfélakkortagadhatjameg,haarraatanúvallomástmeg-
tagadhatná.Haazügyfélakötelezőadatszolgáltatáskörében ilyenokhiányábanadatszolgáltatási
kötelezettségétnemteljesíti,eljárásibírsággalsújtható.

Az eljárás okafogyottá vált: számosesetbenelőfordulagyakorlatban,hogyvalamilyenoknál
fogvaazeljárásmegindulásátkövetőenmárnemállfennazakörülmény,amelyokánazügyfélaké-
relmétbenyújtottavagyahatóságazeljárásáthivatalbólmegindította.Ilyenlehetazazeset,amikor
példáulazügyfélbontásiengedélyirántikérelmetterjesztahatóságelé,hogyazépítményt,annak
alapozását,vagycsatlakozó tartószerkezetét isérintőbontási tevékenységalávonja,azonbanaza
tavaszinagybelvízmiattmagátólösszedől.Hasonlóhelyzetállfennakkorispéldául,amikoraható-
ságegybejelentésalapjánelrendelikereskedelmiellenőrzéskeretébenazügyféláltalbirtokoltborok
vizsgálatát,amelysoránaszemrevételezés,illetvekimértitalokérzékszervilegésműszerreltörténő
vizsgálatasoránmegállapították,hogyabejelentőáltallátottháromdarabötlitereskannákbandesz-
tilláltvíztalálhatóésazügyfélaztvasaláshozadtaaszomszédnak.

Az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének: az eljárási költségek-
rőlszólófejezetünkbenlátnifogjuk,hogyazeljárásiköltségelőlegezéséreeltérőszabályokvonat-
koznakahivatalbólésakérelemreindulóeljárásokesetében.AzÁkr.128.§-aszerintakérelemre
indulteljárásbanazeljárásiköltséget–hajogszabálymáskéntnemrendelkezik–akérelmezőügyfél
előlegezi.Többazonosérdekűügyféleseténazügyfelekegyetemlegesenfelelősekazeljárásiköltség
előlegezéséért.Abizonyításieljárássaljáróköltségeketabizonyítástindítványozófélelőlegezi,míg
arendőrségigénybevételévelkapcsolatosköltségetazigénybevételtkérőhatóságelőlegezi.Azelő-
legezésrőlahatóságaköltségekfelmerülésekordönt,haazonbanafelmerülőköltségekjelentősebb
összegetérnekel,vagymáskörülményeztindokolttáteszi,ahatóságelrendelheti,hogyazügyfél
aköltségekfedezéséreelőreláthatóanszükségesösszegetahatóságnálelőzetesenhelyezzeletétbe.

Hivatalbólindultvagyfolytatotteljárásbanazeljárásiköltséget–azügyfélmegjelenésévelkap-
csolatos költség, az ügyfél képviseletében eljáró személyköltsége, a nemhatóság által viselendő
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fordításiköltség,ésazügyfél,valamintazeljárásegyébrésztvevőjerészéről felmerült levelezési,
dokumentumtovábbításiköltségkivételével–ahatóságelőlegezi.

Az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 
ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható: ahogyan
aztakérelemnélmárláttukakérelemazügyfélolyannyilatkozata,amellyelhatóságieljáráslefoly-
tatását,illetveahatóságdöntésétkérijogánakvagyjogosérdekénekérvényesítéseérdekében.370 Azt 
isemlítettük,hogyazügyfélkérelmévelatárgyábanhozottdöntésvéglegesséválásáigrendelkezhet,
vagyisadöntésvéglegesséválásáigvonhatjavisszavagymódosíthatja.Ahatóságdöntésevégleges,
ha azt a hatóság már – az Ákr-ben meghatározott kivételekkel – nem változtathatja meg. A végleges-
ségadöntésközlésévelállbe.Haazadottügytípusbantörvénymegengediafellebbezést,ahatóság
döntésevéglegesséválik,haellenenemfellebbeztek,ésafellebbezésihatáridőletelt,afellebbezésről
lemondtakvagyafellebbezéstvisszavonták,vagyamásodfokúhatóságazelsőfokúhatóságdöntését
helybenhagyta,amásodfokúdöntésközlésével.

Jelenesetbenatörvényamegszüntetésiokoktekintetébendeklarálja,hogykérelemreindulóel-
járásbanazügyfélakérelmétvisszavonjaésazeljáráshivatalbólifolytatásanemlehetséges.Ameny-
nyibenugyanisazeljáráshivatalbólfolytathatóazegybenaztisjelenti,hogybárazeljárástmegindító
ügyféliakaratnyilatkozatmegszüntetésrekerült,azonbanahatóságnakvanfelhatalmazásaarra,hogy
azeljárástmégis,ügyfélikérelemhiányábanisfolytathassa.AzÁkr.hivatalbólieljárásokravonat-
kozókülönfejezeteugyaniskimondja,hogyahivatalbólindítotteljárásszabályaitkellalkalmazni
azokraazeljárásokra,amelyekbenahatóságazügyfélkérelméreindulóeljárásthivatalbólfolytatja.
Ezaztjelenti,hogyalkalmaznikellazeljáráshivatalbóltörténőmegindításáravonatkozószabályokat
(lásdÁkr.104.§(1)bek),tehátahatóságakkorfolytathatjahivatalbólazegyébkéntkérelemreindu-
lóeljárást,haazeljárásmegindításáraokotadókörülményjutatudomására,errebíróságkötelezte,
vagyfelügyeletiszerveutasította,életveszéllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzetrőlszereztudo-
mást,vagyeztjogszabályírjaelő.

Érdemeskiemelnünkaztis,hogyakérelemreindulóeljárásbantöbbügyféliminőségűszemélyis
lehet:ezekközülakérelmetbenyújtóügyfélaz,akinekazeljárásicselekménye,akérelmeazeljárást
megindításátgenerálóaktuslesz,deegyúttalaztiseredményezi,hogyazÁkr.ügyfélfogalmiszabá-
lyaiszerintmásokellenérdekűügyfélléváljanak,példáulmertazadottügyajogátvagyjogosérdekét
érinti,vagyéppenexlegeügyfélnekminősül.Atermészetvédelmérőlszóló1996.éviLIII.törvény
75/A.§-aalapjánpéldáulatermészetvédelmihatóságieljárásokbanavédetttermészetiterületekter-
mészetvédelmikezeléséértfelelősszerve törvényerejénélfogvaügyfélnekminősül,haazeljárás
afeladatkörétésaműködésiterületétérinti.Abányászatrólszóló1993.éviXLVIII.törvény43/B.
§-aszerintaszilárdásványinyersanyagesetébenabányatelekmegállapítására indítotteljárásban,
akutatási,kitermelési,szüneteltetésivagybányabezárási,valamintmezőfelhagyásiműszakiüzemi
tervekjóváhagyására indulteljárásban, továbbáabányafelügyeletépítésügyihatóságihatáskörébe
tartozó engedélyezési eljárásokban aműszaki üzemi tervben tervezett bányászati tevékenységgel
ténylegesenigénybevettterületekkel,valamintalétesítményésbiztonságiövezeteterületévelérin-
tettingatlantulajdonosa,továbbáaz,akinekazingatlanravonatkozójogátazingatlan-nyilvántartásba
bejegyezték,ügyfélnekminősül.

Abányatelekmegállapításáraindítotteljárásbanamegyeiterületrendezésitervekkelvalóössz-
hangvonatkozásábanamegyeiönkormányzatügyfélnekminősül.

AzellenérdekűügyfelektekintetébenazÁkr.akkéntrendelkezik,hogyahhoz,hogyazeljárás
megszüntethetőlegyen,hozzákelljárulniukazügyfélkérelménekavisszavonásához.

370 SzilvásyGyörgyPéter:Aközigazgatásihatóságieljárás.In:RixerÁdám(szerk.):Közigazgatásijog.NovissimaKi-
adó,Budapest,2013,172-173.p.
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• A hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság ki-
jelölésére került sor. A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában 
hivatalból vizsgálja és az Ákr. 15.§-ábanfoglalt,azeljárásikötelezettségrevonatkozószabá-
lyokszerintahatóságahatáskörébetartozóügybenazilletékességiterületén,vagykijelölés
alapján köteles eljárni.

Azügybenilletékeshatóságokközülpedigamegelőzéselvealapjánazjárel,amelynélazeljárás
előbbindultmeg.

Ahatásköriésazilletékességivitakapcsánaztisemlítettük,hogyhaugyanabbanazügybentöbb
hatóságállapítottameghatáskörét és illetékességét,vagyannakhiányát, és emiatt azeljárásnem
indulhatmegvagynincsfolyamatban,vagytöbbilletékeshatóságelőttindultazeljárás,ésameg-
előzésalapjánnemleheteldönteni,hogymelyikhatóságjogosultazeljárásra,azérdekelthatóságok
kötelesekegymásközöttazonnal,delegfeljebbháromnaponbelülmegkísérelniavitaeldöntését.

Azegyeztetéstazahatóságkezdeményezi,amelyiknélazeljáráskésőbb indultmeg,amelyik
hatáskörénekésilletékességénekhiányátkésőbbállapítottameg,vagyamelyikhatóságnálazügyfél
azegyeztetéslefolytatásairántikérelmétbenyújtotta.

Amennyibenazegyeztetési eljárásnemvezetett eredményre, az eljáróhatóságot illetékességi
összeütközéseseténalegközelebbiközösfelügyeletiszerv,ennekhiányábanavitaeldöntésétkérő
hatóságműködésiterületeszerintilletékesfővárosiésmegyeikormányhivatalötnaponbelül,hatás-
köriösszeütközéseseténaközigazgatásibíróságjelöliki.

Azilyenmegszüntetésiokfennállásaeseténahatóságvisszavonjaadöntését,hamárdöntéshoza-
talrasorkerültésaztközliazzalamásikhatósággal,amelyikkorábban,vagykijelölésalapjáneljárt.

Az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ – ezt hívjuk előkérdés-
nek – amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás 
megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget: a közigazgatási eljárások során a hatság 
feladataatényállásmegfelelőtisztázása.Számosesetbenazonbanehheznemelegendőekahatóság
rendelkezéséreállóvagyazáltalabeszerezhetőadatok,hanemadöntéshezvalamilyenmásdöntés
is szükséges: olyan döntés, amelyet előzetesen bíróságnak vagymás hatóságnak kellmeghoznia.
Ezeketadöntéseketazonbanazügyfélnekkellkérelmezni,hanemteszi,aközigazgatásihatósági
eljárásbanahatóságnemtuddönteni,anélkülatényállásnemlennekellőképpfeltárvaésadöntés
megalapozatlanlenne.Ezeknekazelőzeteseljárásoknakamegindításárafelkellhívniazügyfélfi-
gyelmét.Érdemeskiemelnünkaztis,hogyazIndokolásszerinta„másszerv”„egyolyanáltalános
kategória,amelymagábanfoglaljaamáshatóság,bíróság,vagyakárazuniósszervekfogalmátis,
ígypéldáulegyelőzetesdöntéshozatalieljárástis(…).”

Ezeket nevezzük összefoglalóan eljárás megszüntetési okoknak. 

AtárgyihatálykapcsánazÁkr.8.§(3)bekezdésétisemlítettükmár.EszerintjogszabályazÁkr.
szabályaivalösszhangbanálló,kiegészítőeljárásirendelkezéseketállapíthatmeg.Ennekmegfelelően
azágazatijogszabályokkörébentovábbimegszüntetésiszabályokattalálhatunk.Ilyenpéldáulatáv-
hőszolgáltatásrólszóló2005.éviXVIII.törvény21/A.§-aalapjánaműszakibiztonságiszerváltal
lefolytatotthatóságieljárásokbanahatóságazeljárástmegszünteti,haazügyfélakérelméreindult
eljárásbanahiánypótlásravalófelhívásnak(ideértveazigazgatásiszolgáltatásidíjésilleték,valamint
akérelemhezjogszabályalapjáncsatolandómellékletektekintetébentörténőfelhívástis)határidőben
nemtetteleget,ésazerremegállapítotthatáridőmeghosszabbításátsemkérte.

AzeljárásmegszüntetésekapcsánazÁkr.későbbirendelkezéseiistartalmaznakirányadószabá-
lyokat:
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• arranemkerülhetsorhivatalbólieljárásokban,haazügyféleljárásiköltségelőlegezésiköte-
lezettségének nem tesz eleget;371

• mellőziahatóságafüggőhatályúdöntésmeghozatalát,haazeljárásmegindításátólszámított
nyolcnaponbelülazeljárástmegszünteti;372

• haaszakhatóságutóbbészleli,hogyállásfoglalásajogszabálytsért,állásfoglalásátahatóság
határozatánakvagyeljárástmegszüntetővégzésénekvéglegesséválásáigegyízbenmódo-
síthatja;373

• havalamennyifellebbezővisszavontaafellebbezését,amásodfokúhatóságafellebbezési
eljárást megszünteti;374

• afellebbezésieljárásmegszüntetéseeseténahatóságfellebbezésseltámadhatóelsőfokúdön-
téseafellebbezésieljárásmegszüntetésérőlszólóvégzésvéglegesséválásánaknapjánválik
véglegessé;375

• ahatósághatározataellenönállójogorvoslatnakvanhelye.Ahatóságvégzéseellenönálló
jogorvoslatnakakkorvanhelye,haazt törvénymegengedi,egyébesetbenavégzéselleni
jogorvoslatijogahatározat,ennekhiányábanazeljárástmegszüntetővégzésellenigénybe
vehetőjogorvoslatkeretébengyakorolható;376

• ahivatalbólieljárásmegindításárólaz ismertügyfeletahatóságértesíti.Azértesítéscsak
akkormellőzhető,haazeljárásmegindításautánahatóságnyolcnaponbelüldönt,vagyaz
eljárást megszünteti; 377

• azáralávételtahatóságmegszünteti,haahatóságazeljárástmegszüntette;378

• azeljárásmegszüntetésérőlszólóelsőfokúvégzésellenönállófellebbezésnekvanhelye;379

• avégrehajtásieljárásbanazÁkr.továbbimegszüntetésiokokatnevesíta137.§-ában,amikor
iskimondja,hogyavégrehajtástelrendelőhatóságavégrehajtástakkorismegszünteti,haa
jogosultavégrehajtásmegszüntetésétkéri,ésezmásokjogaitnemsérti,aköveteléselévült,
ésavégrehajtásmegszüntetésétakötelezettkéri,vagyatovábbivégrehajtásieljárásicselek-
ményektőleredménynemvárható.

6.2. Az eljárás felfüggesztése

Azeljárásfelfüggesztéseazeljárásgyorséshatékonylefolytatásánakegyikfontosalappillére.Ennek
megfelelőenafelfüggesztésszabályozásaazelmúltidőszakbanjelentősváltozásokonesettkeresztül.
AKet.eredetilegelkülönítetteazokatazokokat,amelyekeredményekéntazeljárástfelkellett,illetve
amelyekeseténfellehetettfüggeszteni.Ezazonbanodavezetett,hogyegyesfelfüggesztésiokokata
hatóságoknéhaindokolatlanulalkalmaztak,ígyaztánazazeljárásjelentőselhúzódásáhozvezetett.
EmiattaKet.,illetvemárazÁkr.iscsakigenszűkkörbenteszilehetővéazeljárásfelfüggesztését.380 
Legalábbislátszólag.Azértlátszólagosezakorlátozás,mertazÁkr.szerint:

• a hatóság felfüggeszti az eljárást,haazelőkérdésbírósághatáskörébe tartozik,vagyaz
ügybenkülföldiszervetkellmegkeresni;

371 Ld.Ákr.103.§(2)bek.
372 Ld.Ákr.43.§(7)bek.b)pont.
373 Ld.Ákr.56.§(1)bek.
374 Ld.Ákr.119.§(7)bek.
375 Ld.Ákr.82.§(4)bek.
376 Ld.Ákr.112.§.
377 Ld.Ákr.104.§(3)bek.a)pont.
378 Ld.Ákr.109.§(1)bek.b)pont.
379 Ld.Ákr.116.§(3)bek.d)pont.
380 SzilvásyGyörgyPéterIm.Közigazgatásijog.170-172.p.
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• de az Ákr.azt iskimondja,hogyágazati törvénylehetővétehetiazeljárásfelfüggesztését
akkoris,haazelőkérdésmásszervhatáskörébetartozik,vagyugyanannakahatóságnakaz
adottüggyelszorosanösszefüggőmáshatóságidöntésenélkülmegalapozottannemdönthető
el.

Tekintsükátezeketatényállásielemeketrészletesebben:
AzÁkr.-bennevesítettelsőesetkörszerintfelfüggesztiazeljárást,amennyibenvalamilyenelő-

kérdés elbírálása a bíróság hatáskörébetartozik.Ahogyanarraamegszüntetéskapcsánmárutal-
tunkittvalamilyenolyandöntésrőlvanszó,amelyelengedhetetlenaközigazgatásihatóságihatározat
meghozatalához.Ígypéldáulegytevékenységfolytatásáhozszükségeskamarainyilvántartásbavételi
eljárássorán,haigazolnikell,hogyatevékenységvégzéséhezszükségeshelység(iroda)akamara
általmeghatározottakszerintazügyfélrendelkezéséreáll(valamilyenjogcímen,példáultulajdonjog,
bérlet, szívességihasználat).Amennyibenazügyfél a szóban forgó ingatlantmegörökölte, ámaz
eljárássoránvalakimásmegtámadjaavégrendeletet,azeljáróközigazgatásihatóságnakmegkell
várnia,hogyabíróságdöntsönarról,hogyvalójábankitkelltulajdonosnaktekinteni.Haezadöntés
megszületik,aközigazgatásihatóságelőlmármindenakadályelhárulésdöntésttudhozni.

Afelfüggesztésiokokmásikválfaja,amikorvalamilyenkülföldiszervetkellmegkeresni.AKet.
akorábbiakbanrendelkezettanemzetközijogsegélyegyesszabályairól,amelylényegébenaztjelen-
tette,hogyhaMagyarországnakvalamelyállammalközigazgatásijogsegélyegyezményevan,vagy
annakhiányábanazállamokközöttviszonosságigyakorlatállvagyálltfenn,vagytöbboldalúnem-
zetköziszerződéseztlehetővéteszi/tette,ahatóságjogsegélyérdekébenkülföldihatósághozfordul-
hat,illetvekötelesteljesíteniakülföldrőlérkezőjogsegélykérelmet.Akülföldiszervfogalmaittis
táganértelmezendő,vagyismindenolyanszervetidesorolunk,amelynembelföldi,azazazÁkr.25.
§-aszerintimegkeresésselnemtudhozzáahazaiközigazgatásihatóságfordulni.Akülföldiszervle-
hetegymásikállam,nemzetközi–ideértveazEurópaiUnióbanműködő–szerv,szervezet,bíróság.
Azilyenszervek,szervezetekmegkereséséreszámosesetbenkülöneljárásiszabályokvonatkoznak.
AzEurópaiUnióBíróságánakelőzetesdöntéshozatalieljáráskezdeményezésénekszabályaitpéldául
egyajánláshatározzameg,nevezetesenazAjánlásanemzetibíróságokfigyelmébeazelőzetesdön-
téshozatalirántikérelmekelőterjesztésérevonatkozóan.381

Haabíróságvagymásszervelőttieljárásmegindításáraazügyféljogosult,erreőtahatóságmeg-
felelőhatáridőtűzésemellettfelhívja.Ahogyanláttukazeljárásmegszüntetésénélis,amennyibena
hatóságfelhívásánakellenéresemkeresimegazügyfélabíróságotvagyazemlítettmásszervet,úgy
ahatóságazeljárástazÁkr.47.§(1)bekezdésénekg)pontjaalapjánmegszünteti.Ilyenkorahatóság
azeljárásmegszüntetésérőlszólóvégzésétabírósággalisközliazzal,hogyazeljárásbefejezéséről
tájékoztassa.

Ezektőlazáltalános,Ákr.-benszabályozottáltalánosfelfüggesztésiszabályoktólazágazatitörvé-
nyekiseltérhetnek,vagyiságazatitörvénylehetővétehetiazeljárásfelfüggesztését,haazelőkérdés
másszervhatáskörébetartozik,vagyugyanannakahatóságnakazadottüggyelszorosanösszefüggő
máshatóságidöntésenélkülmegalapozottannemdönthetőel. Ilyenkorahatóságazeljárásfelfüg-
gesztésérőlszólóvégzésétazérintettszervvelisközliazzal,hogyazeljárásbefejezésérőltájékoztassa.

AzÁkr.módtv.,vagyisazáltalánosközigazgatásirendtartásrólszólótörvényésaközigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvényekmódosításáról szóló
2017.éviL.törvény,számoságazatitörvénytekintetébenalkalmazottolyanmódosításokat,amelyek
azeljárásfelfüggesztésekapcsánrelevánsak.Nézzünkezekközülnéhányat:

381 2012/C338/01.
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Atermőföldvédelmérőlszóló2007.éviCXXIX.törvény10.§(3)bekezdésehelyébeszinténúj
rendelkezéslépazÁkr.szabályaihozilleszkedően.Eszerintatermőföldmáscélúhasznosításávaljáró
engedélyezési,jóváhagyásivagytudomásulvételi(atovábbiakban:együtt:engedélyezési)eljárásban
érdemidöntésatermőföldmáscélúhasznosításánakengedélyezésérőlszólóvéglegesséváltingatla-
nügyihatóságihatározatfigyelembevételévelhozható.Azingatlanügyihatósághatározatánakhiánya
eseténazeljáróhatóságazengedélyezésieljárásátfelfüggeszti.

Amozgóképrőlszóló2004.éviII.törvény19/D.§(2)bekezdéseszerint,haazügyérdemiel-
döntéseolyankérdéselőzeteselbírálásátólfügg,amelybenazeljárásmásszervhatáskörébetartozik,
vagyugyanannakahatóságnakazadottüggyel szorosanösszefüggőmáshatóságidöntésenélkül
megalapozottannemdönthetőel,ahatóságazeljárástfelfüggeszti.

Azeljárásfelfüggesztésekormindenhatáridőmegszakad,ésazeljárásfelfüggesztésénekmeg-
szüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik.A felfüggesztés időtartama alatt
megtettvalamennyieljárásicselekményhatálytalan,kivéveazokat,amelyekafelfüggesztésiokmeg-
szüntetéséreirányulnak.

Azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény31.§(4)bekezdéseértelmében,haazügy
érdemieldöntéseolyankérdéselőzeteselbírálásátólfügg,amelybenazeljárásmásszervhatáskörébe
tartozik,vagyugyanannakahatóságnakazadottüggyelszorosanösszefüggőmáshatóságidöntése
nélkülmegalapozottannemdönthetőel,ahatóságazeljárástfelfüggeszti.

Azeljárásfelfüggesztésekormindenhatáridőmegszakad,ésazeljárásfelfüggesztésénekmeg-
szüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik.A felfüggesztés időtartama alatt
megtettvalamennyieljárásicselekményhatálytalan,kivéveazokat,amelyekafelfüggesztésiokmeg-
szüntetéséreirányulnak.

Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviIV.törvényúj44.
§(2)bekezdésa)pontjaszerintamunkavállalásiengedéllyel,valamintaszociálisbiztonságirend-
szerekkoordinálásárólésannakvégrehajtásárólszólórendeletekhatályaalátartozószemélyrészére
megállapítandóellátássalkapcsolatoseljárásfelfüggeszthető,haazelőkérdésmásszervhatáskörébe
tartozik,vagyugyanannakahatóságnakazadottüggyelszorosanösszefüggőmáshatóságidöntése
nélkülmegalapozottannemdönthetőel.

Amunkaügyiellenőrzésrőlszóló1996.éviLXXV.törvény5/A.§(4)bekezdéseértelmében,haa
foglalkoztatóésarészéremunkátvégzőszemélyközöttijogviszonytartalmátérintőenazellenőrzést
megelőzőenafelekközöttazellenőrzéstárgyátérintőenmunkaügyivitaindult,amunkaügyihatóság
azeljárástamunkaügyivitajogerősbefejeződéséigfelfüggeszti.

Acsődeljárásrólésafelszámolásieljárásrólszóló1991.éviXLIX.törvény27/D.§(5)bekezdése
alapjánafelszámolóknévjegyzékétvezetőszervazelőttefolyamatbanlévőeljárástfelfüggesztheti,
haakörnyezetiteherrelérintettvagyontárgyértékesítéséhezvalóhozzájárulásérdekébenakörnye-
zetvédelemértfelelősminiszterszakmaiállásfoglalásánakbeszerzéseszükséges.

Ahogylátható,azágazatitörvényekafentiekbenemlítettesetbenírnakelőfelfüggesztési382 sza-
bályt,illetveazÁkr.8.§(3)bekezdésénekszabályaalapján.383

382 Ákr.48.§(2)bek.
383 Miniszterirendeletkivételéveljogszabályetörvényszabályaivalösszhangbanálló,kiegészítőeljárásirendelkezése-

ketállapíthatmeg.
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AzÁkr.felfüggesztésrevonatkozószabályaiközülmégegyrőlnemszabadmegfeledkeznünk:az
Ákr.48.§(4)bekezdéseszerint„az(1)bekezdésa)pontjában384 és a (2) bekezdésben foglalt esetek-
benazügyfél(többügyféleseténazügyfelekegyüttes)kérelméreahatóságérdembendönt.”

AzIndokolásszerintennekkiemelkedő jelentőségevan.„Fontosújításugyanakkor,hogy–a
külföldiszervmegkeresésérealapozottfelfüggesztéskivételével–azügyfél–többügyféleseténaz
ügyfelekegyüttes–kérelméreahatóságkötelesfolytatnieljárását,ésérdembendönteni.Ez–prak-
tikusan–akérelmekelutasításáhozvezethet,azonbanígyegyfajtakülönjogorvoslatváliklehetővé,
ugyanisafelettesszerv,avagyaközigazgatásibíróságdöntésébenmegállapíthatja,hogyafelfüg-
gesztés nem volt megalapozott.”

AzeljárásfelfüggesztésétérintőenazÁkr.továbbiszabályaiistartalmaznakrendelkezéseket:
• a felfüggesztést elrendelő vagy szüneteléstmegállapító döntéstmegelőzően hozott függő

hatályúdöntéshezjoghatásnemkapcsolódik;385
• mellőziahatóságafüggőhatályúdöntésmeghozatalát,haazeljárásmegindításátólszámított

nyolcnaponbelülazeljárástazeljárástfelfüggesztivagyabeadványelintézésétfüggőben
tartja;386

• azügyintézésihatáridőbenemszámítbeazeljárásfelfüggesztésénekidőtartama;387

• afelfüggesztésrőlszólóelsőfokúvégzésellenönállófellebbezésnekvanhelye;388

• hivatalbólieljárásokbanahatóságfelfüggesztéseseténsemdöntérdembenazügyfélvagy
ügyfelekegyütteskérelmére;389

• ahivatalbólieljárásokbanazügyintézésihatáridőbecsakazeljárásfelfüggesztésénekidőtar-
tamanemszámítbe;390

AzÁkr.136.§-ahatározzamegavégrehajtásfelfüggesztésénekszabályait:eszerintavégrehaj-
tástazaztelrendelőhatóságvagyamásodfokúhatóságfüggeszthetifel.Azáltalánosfelfüggesztési
klauzulákmellettavégrehajtástakkorisfelkellfüggeszteni,ha

• a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a va-
gyontárgyatabíróságivégrehajtómáskövetelésvégrehajtásaérdekébenkorábbanlefoglalta,
feltéve,hogymáslefoglalhatóvagyontárgynincs;

• kézbesítettnektekintettséggelszembenikifogástterjesztettekelő,ésazabbanelőadotttények
éskörülményekakifogáselfogadásátvalószínűsítik;

• akötelezettmeghaltvagymegszűnt,ajogutódlástárgyábanhozottvégzésvéglegesséválásáig;
• aztazügyészavégrehajthatódöntéselleniügyészifelhívásbanindítványozza;
• avégrehajtásfolytatásaéletveszéllyelvagyhelyrehozhatatlankárraljárna,vagyazközegész-

ségügyivagyközbiztonságiokbólszükséges;vagy
• aztjogszabályelrendeli.

Emellettavégrehajtástelrendelőhatóságakötelezettkérelmérekivételesenakkorfüggesztheti
felavégrehajtást,haakötelezettafelfüggesztésreokotadó,méltányolhatókörülménytigazolta,és
akötelezettetavégrehajtásieljárássoránkorábbannemsújtottákeljárásibírsággal.Amennyibena
felfüggesztésreokotadókörülménymegszűnt,avégrehajtástelrendelőhatóságdöntavégrehajtás
folytatásáról.

384 48.§(1)Ahatóságfelfüggesztiazeljárást,haa)azelőkérdésbírósághatáskörébetartozik.A(2)bekezdésszerint
törvénylehetővétehetiazeljárásfelfüggesztését,haazelőkérdésmásszervhatáskörébetartozik,vagyugyanannak
ahatóságnakazadottüggyelszorosanösszefüggőmáshatóságidöntésenélkülmegalapozottannemdönthetőel.

385 Ákr.43.§(4)bek.
386 Ákr.43.§(7)bekd)pont.
387 Ákr.50.§(5)nek.a)pont.
388 Ákr.116.§(3)nek.d)pont.
389 Ákr.103.§(2)bek.
390 Ákr.103.§(3)bek.



109

AKÉRELEMREINDULÓELJÁRÁS

6.3. Az eljárás szünetelése

Azeljárásszünetelésetipikusperjogikategória.EnnekmegfelelőenaPp.isrészletesenszabályozza.
AzÁkr.-néllegalábbislényegesenrészletesebben.

Az Ákr. szerint az eljárás szünetel,haazt–jogszabálykizárórendelkezésénekhiányában–az
ügyfélkéri,többügyféleseténazügyfelekegyüttesenkérik.Ilyenesetbenazügyfelekneklehetősége
vanazeljárásonkívülimegegyezéselőkészítésére,vagymégtisztázásraszorulókörülményekren-
dezésére.

Azeljárástbármelyikügyfélkérelmérefolytatnikell,azonbanaszünetelésmaximálisidőtartama
hathónaplehet,aztkövetőenacsakkérelemrefolytathatóeljárásokmegszűnnek,vagyisazokfoly-
tatására már nem lesz mód.

AzÁkr.szerintazeljárásmegszűnésérőlahatóságmindenkittájékoztat,akivelazÁkr.értelmé-
ben a határozatot is közölné.

NohaazÁkr.errőlnemrendelkezik,ahatóságnakmegkellállapítaniavégzésbenaszünetelés
kezdőésbefejezőidőpontját,illetveazeljárásmegszűnésénektényétis.MegtévesztőezértazÁkr.
amarendelkezése,melyszerintahatóságértesítiazokat,akikahatározatotismegkapták.Ittugyanis
lényegébenazeljárástmegszüntetővégzésközlésérőlvanszó.

Azeljárásszünetelésekapcsánazalábbiakatérdemeskiemelnünk:
• aszüneteléstmegállapítódöntéstmegelőzőenhozottfüggőhatályúdöntéshezjoghatásnem

kapcsolódik;391
• ahivatalbólieljárásokesetébenszünetelésneknincshelye;392

• mellőziahatóságafüggőhatályúdöntésmeghozatalát,haazeljárásmegindításátólszámított
nyolcnaponbelülazeljárástszünetel393ésazügyintézésihatáridőbenemszámítbeazeljárás
szünetelésénekidőtartamasem;394

• aszünetelésrőlszólóelsőfokúvégzésellenönállófellebbezésnekvanhelye.395
Aszerencsejátékszervezésérőlszóló1991.éviXXXIV.törvény7/A.§(2)bekezdéseszerintpél-

dáulszerencsejátékügybenazügyfélkérelmérenincshelyeazeljárásszünetelésének.
AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény49.§(8)bekezdéseszerint,haez

atörvénynemzárjaki,azeljárásszünetelésétindokoltesetbenegyalkalommallehetkérni.

6.4. A függőben tartás elhatárolása az eljárás felfüggesztésétől és szünetelésétől

Agyakorlatbanelőfordul,hogyajogalkalmazóknakgondotokozafüggőbentartásésafelfüggesztés,
denéhaaszünetelésegymástóltörténőelkülönítése.

Afüggőbentartásasommáseljáráshozkapcsolódóegyikjogkövetkezmény.Emlékeztetőülmeg-
jegyezzük,hogysommáseljárásnakvanhelyeazegyszerűmegítélésűügyekben,mégpedigakkor,
haahiánytalanulelőterjesztettkérelemésmellékletei,valamintahatóságrendelkezéséreállóadatok
alapjánatényállástisztázottésnincsellenérdekűügyfél.Ezlényegébenaztjelenti,hogyahatóságnak

391 Ákr.43.§(4)bek.
392 Ákr.103.§(2)bek.
393 Ákr.43.§(7)bek.e)pont.
394 Ákr.50.§(5)bek.a)pont.
395 Ákr.116.§(3)bek.e)pont.
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mindenarendelkezéséreáll,nemkellkülönbizonyításieljárástlefolytatnia,ésmivelnincsellenér-
dekűfélsem,nemmerülhetfelvalakinekavizsgálandójogánakvagyjogosérdekénekafennállása.

Függő hatályú döntés akkor keletkezhet, ha a hatóságmegállapítja, hogy az említettek közül
valamelyikfeltételnemállfenn.Ilyenkornincsmódjasommáseljáráslefolytatásáraéskétdolgot
tehet:függőhatályúdöntéstvagyazÁkr.43.§(7)vagy(13)bekezdésébenmeghatározottvalamely
döntést hoz.

Afüggőhatályúdöntéstazeljárásmegindításátólszámítottnyolc napon belül kell meghozni és 
abbanrendelkeznikellarról,hogyazeljáráslefolytatásáértfizetendőilletéknekvagydíjnakmegfele-
lőösszeget,ennekhiányábantízezerforintotahatóságkötelesakérelmezőügyfélrészéremegfizetni,
akérelmezőügyfélmentesülazeljárásiköltségekmegfizetésealól,illetveakérelmezettjoggyakor-
lásaazügyfeletmegilleti.

Ezadöntéséppenazértfüggőhatályú,mertnem lép hatályba,kvázielőrekibocsátjaahatóság
egykésőbbiesetlegeshatálybalépésselszámolva.Ennekadöntésnekahatályamindaddigfüggőben
marad,azazafüggőhatályúdöntéshezakkorkapcsolódnakjoghatások,haazügyintézésihatáridő
elteltévelahatóságahatóságiügyérdemébennemdöntöttésazeljárástnemszüntettemeg.

Mivel a függőhatályúdöntéstnyolcnaponbelülkellmeghozni,nincsértelme függőhatályú
döntésthozni,haahatóság,haazeljárásmegindításátólszámítottnyolcnaponbelül:

• akérelmetvisszautasítja;
• az eljárást megszünteti;
• érdemben dönt;
• azeljárástfelfüggesztivagyabeadványelintézésétfüggőbentartja;vagy
• az eljárás szünetel.396

Afelfüggesztéstelrendelővagyszüneteléstmegállapítódöntéstmegelőzőenhozottfüggőhatályú
döntéshez joghatás nem kapcsolódik. 

Hafüggőhatályúdöntésmeghozatalánaknincshelye,ahatóságazügyetteljeseljárásbanintézi
el.397

NohaazÁkr.említi,magyarázatotnemadafüggőhatályúdöntéstőleltérőfüggőben tartás fo-
galmátilletően.EztazÁkr.mindazeljárás,mindabeadványfüggőbentartásakapcsánemlíti.

AzÁkr.43.§(5)bekezdéseszerintazeljárásszünetelése,felfüggesztésevagyfüggőbentartása
eseténazeljáróhatóságlegkésőbbaszünetelés,felfüggesztésvagyfüggőbentartásidőtartamának
végétkövetőnyolcadiknaponfüggőhatályúdöntésthoz,amelybenrendelkezikazeljárásfolytatá-
sárólésaszünetelés,felfüggesztésvagyfüggőbentartásidőtartamánakfigyelmenkívülhagyásával
számítottidőpontról.

Az ingatlan-nyilvántartásról1997.éviCXLI. törvény(a továbbiakban:Inyt.)47/A.§-aszóla
függőben tartásról. Eszerint függőben kell tartani a beadvány elintézését az Inyt.-ben taxatíve
meghatározottokokidőtartamára.Ilyenpéldáulabeadványfüggőbentartásaarangsorbanelőrébb
állóbeadványelintézéséig,vagyhatörvényígyrendelkezik.

Haamegkeresésalapjáulszolgálóbíróságivagymáshatóságihatározatajogszerzéstfeltételhez
köti,az ingatlanügyihatósága megkeresés elintézésétahatározatbanafeltétel teljesítéséremeg-
határozotthatáridőlejártáig,legfeljebbazonbanamegkeresésbeérkezésétőlszámítotthathónapos
határidőelteltéigfüggőbentartja.

A függőben tartottbeadványügyintézésihatáridejénekszámításáraazeljárás felfüggesztésére
vonatkozószabályokazirányadóak.

396 Ákr.43.§(7)bek.
397 Ákr.43.§(13)bek.
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7. Az ügyintézési határidőre vonatkozó szabályok

Ahogyanarramártöbbszörutaltunk,aközigazgatásihatóságieljáráseljárásicselekményeklánco-
lata.Ezekazeljárásicselekményekfolyamatosmozgásbantartjákazeljárást,mondhatniezekadják
azeljárásdinamikáját.Annakérdekében,hogyazeljárásne legyennagyonhosszú,egyeseljárási
cselekményekrenefordítsonahatóságaszükségesnéltöbbidőtésegyúttalazalapelvekmenténaz
eljárásgyors,hatékonylefolytatásamegvalósulhasson,aközigazgatásieljárásjogbanisérvényesül-
nekbizonyoseljárásihatáridők.

A határidő mindig egy olyan időtartam, amelyen belül valamilyen eljárási szereplőnek 
valamilyen kötelezettségnek eleget kell tennie. 

Mindenekelőttaztérdemeskiemelnünk,hogyaz anyagi és az eljárásjogi értelemben vett ha-
táridők nem azonosak.Anyagijogihatáridőketazágazatianyagijoginormákhatároznakmeg,míg
alaki,vagymásnéveneljárásjogihatáridőketazÁkr.,valamintazágazatieljárásinormák.398

A közigazgatási hatósági eljárásban a határidők egyfelől általános értelemben vett határidők,
másfelőlügyintézésihatáridők,valamintteljesítésihatáridőklehetnek:399 

• Azáltalánosértelembenvetthatáridőketvagyjogszabály,vagyahatóságállapítjameg:látni
fogjuk,hogymagaazÁkr.isszámosesetbenhatározmeghatáridőketegy-egyeljárásicse-
lekménykapcsán(példáulafellebbezéselőterjesztésérenyitvaállóhatáridő).

• Ugyanakkorahatóságkötelesazeljárásikötelezettségszabályaiszerintahatáskörébetar-
tozóügybenazilletékességiterületéneljárni.AhatóságeljárásátazÁkr.-benmeghatározott
ügyintézésihatáridőnbelülköteleslefolytatni.Azt,hogyezazügyintézésihatáridőpontosan
mennyi,jogszabályhatározzameg.

Az ügyintézési határidő az az időtartam, amelyen belül a hatóság köteles eleget tenni eljá-
rási kötelezettségének, azaz az eljárást lefolytatni, a döntést meghozni és azt közölni.

Azügyintézésihatáridőaközigazgatásihatóságieljárásegyrendkívülfontosésérzékenykérdés-
köre.AKet.ügyintézésihatáridő-rendszereszámosparadigmaváltásonesettkeresztül,holnapokban,
holmunkanapokbankellettszámítaniahatáridőket,amelynemkedvezettazeljárásiszabályokjogal-
kalmazókrészérőltörténőmegszilárdulásának.

AzIndokolásszerint„atörvényazügyintézésihatáridőkérdésébenszakítanikívánahatáridő
folyamatoscsökkentésénekkétségeseredményűmódszerével.AKet.szerintihuszonegynaposálta-
lánoseljárásihatáridőészszerűentovábbmárnemvoltcsökkenthető,és–ahatóságieljárásicselek-
ményekhatáridőrendszere,ahatáridőbebelenemszámíthatóidőtartamokmiatt–egyébkéntiscsak
látszatmegoldáslettvolna.Ezzelszembenatörvényegyolyan»bruttó«ügyintézésihatáridőtállapít
meg,amelyalattazügyetérdemidöntéssellekellzárni.”

Azügyintézésihatáridőeljárásjogiszempontbólazértnagyonfontos,mertszámosjoghatásfűző-
dik az ügyintézési határidő kezdetéhez, illetve annak végéhez.Az ügyintézési határidőt általában

398 Ld.ehhezaz1/2010.Közigazgatásijogegységihatározatot.
399 FonyóGyula(szerk.):Azállamigazgatásieljárásitörvénymagyarázata,JogiKönyvkiadó,Budapest,1976.201.p.
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többeljárásicselekményismegszakíthatja,amelyténylegesenazügyfélügyénekelbírálásánakaz
elhúzódásátjelenti.Éppenezértaszakirodalomtöbbnyirekülönbségetteszügyintézésihatáridőésaz
ügyelintézésérefizikailagténylegesenfordítottelintézésihatáridőközött.400

AzÁkr.ezértelmozdulegyolyanmegoldásfelé,amellyelarrasarkalljaahatóságokat,hogyaz
említett„bruttó”határidőnbelülmindenképpenelintézzeazügyfélügyétésazügyintézésihatáridőbe
csakazokatazeljárásicselekményeketnekelljenbeszámítani,amelyekobjektívokokmiattténylege-
senbefolyásoljákahatóságdöntését.

• Ahatáridőknekemlítettünkegymásikválfaját is,a teljesítésihatáridőtszámosesetbenaz
ügyfélnekvagyazeljárásegyébrésztvevőjénekbizonyosidőtartamonbelülteljesíteniekell
valamit, például eleget kell tenni a hatósághiánypótlási felhívásának. Ide soroljuk azt az
esetetis,haahatóságérdemidöntésehatározmegazügyfélszámáravalamilyentevőleges
magatartást (például harminc napon belül bontsa le a közterületen jogellenesen felépített
lángosos bódéját).

Afentiekalapjánislátható,hogyahatáridőketkülönbözőképpenlehetcsoportosítani.Eltekintve
ahatáridőkhözkapcsolódórészletesjogdogmatikaikérdésekelemzésétől,kiemelnénk,hogyalapve-
tőenkétfőcsoportotkülönböztetünkmegahatáridőkhalmazábanabbólaszempontból,hogykia
határidőmeghatározója:ennekmegfelelőenbeszélhetünkjogszabályban meghatározott, illetve a 
hatóság által megállapított határidőkről.

Ajogszabálybanmeghatározotthatáridőlehet:
• Jogvesztő(záros,prekluzív)ahatáridő,haelmulasztásávalahozzákapcsolódójogiselenyé-

szik(például,haazügyfélafellebbezésrenyitvaállóhatáridőtelmulasztja,ésmulasztását
elfogadhatóannemigazolja,adöntéstafellebbezésselmárnemtámadhatjameg).

• Instruktívhatáridő,amelyikahatóságáltalelvégzendőeljárásicselekményrenézveállapít
meghatáridőt.

• Objektívésszubjektívhatáridő:azobjektívhatáridőesetébenegyobjektívmódonmegha-
tározható időponttól (például elmulasztott eljárási cselekménynapja)kell számítani aha-
táridőt, míg a szubjektív időtartam esetében valamilyen, többnyire az ügyfélhez köthető
szubjektívdologbekövetkezéséhez(pléldáultudomásszerzés,akadályelhárulása)köthetőa
határidőkezdete.Ezakéthatáridőtípustöbbnyireegyüttjelenikmegajogszabályokbanés
azobjektívhatáridőlegtöbbszörjogvesztőtermészetű.Errekitűnőpéldaleszahamarosan
bemutatásrakerülőigazolásikérelemelőterjesztése.401

Abíróságiítéletekbengyakranvisszaköszön,hogyaközigazgatásihatóságáltalmegállapítottha-
táridőketmindigúgykellmegállapítani,hogyazadotteljárásicselekményelvégzéséreelegendőidő
álljonrendelkezésre(péládulegyhiánypótlásnálnemmindegy,hogyegyrendelkezésreállóokiratot
kellbemutatniahatóságnak,vagypótolnikellvalamilyenműszakitervdokumentációt).

7.1. Az általános ügyintézési határidő

AzÁkr.szerintazügyintézésihatáridő,az eljárás megindulásának napjánkezdődik.
Ettőlafőszabálytólazonbantörvényi szintűrendelkezésekeltérhetnek,ígyazágazatitörvények

azágazatisajátosságokrafigyelemmelélnekisezzelalehetőséggel.Nézzünkerrenéhánypéldát:

400 PatyiAndrás:Im.Közigazgatásihatóságieljárásjog,137.p.
401 Ld.bővebben:LőrinczLajosIm.Eljárásijogaközigazgatásban.79-80.p.
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Aközútiközlekedésinyilvántartásrólszóló1999.éviLXXXIV.törvény6.§(4)bekezdésesze-
rintakérelemreinduló,azonnalelintézhetőeljárásokeseténazügyintézésihatáridőakérelembe-
nyújtásánaknapjánkezdődik.

Azépítettkörnyezetalakításárólésvédelmérőlszóló1997.éviLXXVIII. törvény53/C.§(1)
bekezdéseszerintakérelemreindultépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságieljárásesetébenazügy-
intézésihatáridőakérelemnekahatósághoztörténőbeérkezésétkövetőelsőmunkanaponkezdődik.

Mikorarrautaltunk,hogya kapcsolódó eljárásirántikérelembenyújtásánakidőpontjáhozjog-
szabály jogkövetkezményt fűz, e tekintetben a kérelem benyújtásának időpontját kell figyelembe
venniazzal,hogyakapcsolódóeljárásamegelőzőeljárásbanhozott,véglegesséváltdöntésneka
kapcsolódóeljárásbaneljáróhatósághoztörténőmegérkezésétkövetőnaponindul.

AkorábbiszabályozássalellentétbenazÁkr.nemegyáltalánosidőtartamothatározmeg,hanem
azegyeseljárásfajtáknakmegfelelőenhatározzamegazügyintézésihatáridőket:

Az ügyintézési határidő
a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,
b) sommás eljárásban nyolc nap,
c) teljes eljárásban hatvan nap.

Ateljeseljárásesetébenalkalmazandóhatvannapaztjelenti,hogyazalattmindenféleeljárási
cselekménytelkelltudniavégezniahatóságnak.Ebbőlkövetkezőenahatvannaposügyintézésiha-
táridőnélhosszabb határidőt csak törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg. 

AzÁkr.-tőlszámoságazatitörvényeltér,mindahatáridőhosszát,mindahatáridőeljárásoksze-
rintistruktúrájáttekintve.Nézzünkmegnéhánypéldát:

• Azélelmiszerláncróléshatóságifelügyeletérőlszóló2008.éviXLVI.törvény40.§(1)be-
kezdéseértelmébenpéldáulazélelmiszerlánc-felügyeletiszervanövényvédőszerekforga-
lombahozatali,felhasználásiengedélyezésiésengedélymódosításieljárásasoránazengedély
megadásáróltizenkéthónaponbelül,anövényvédőszerneknemminősülőnövényvédelmi
hatásútermékek,védőanyagok,kölcsönhatás-fokozók,segédanyagok,hatásjavítók,növény-
védelmicélúeszközökésanyagok,makroszervezetekésmikroorganizmusokforgalomba-
hozatali,felhasználásiengedélyezésiésengedélymódosításieljárásasoránazengedélymeg-
adásáróltizennégyhónaponbelüldönt.

• Avasútiközlekedésrőlszóló2005.éviCLXXXIII.törvény76.§(2)bekezdéseszerintavasúti
igazgatásiszervfeladat-éshatáskörébetartozóeljárásokbanazügyintézésihatáridő45nap.

• Azelektronikushírközlésről szóló2003.éviC. törvény41.§ (2)bekezdése szerint,haa
hatóságieljárásfolyamatábanazügyfélazügyhatóságiszerződésseltörténőlezárásátkez-
deményezi,azügyintézésihatáridő120nap.

• Azépítettkörnyezetalakításárólésvédelmérőlszóló1997.éviLXXVIII.törvény53/C.§
(2) bekezdése szerint az összevont telepítési eljárás során az építésügyi hatóság számára
irányadóügyintézésihatáridőatelepítésihatásvizsgálatiszakaszbanötvennap,környezeti
hatásvizsgálatieljárásvagyegységeskörnyezethasználatiengedélyezésieljáráslefolytatása
eseténnyolcvanötnap;integráltépítésiengedélyezésiszakaszbanhuszonötnap,környezeti
hatásvizsgálatieljárásvagyegységeskörnyezethasználatiengedélyezésieljáráslefolytatása
eseténnyolcvanötnap.

• Agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.éviXXXI.törvény128/B.
§(2)bekezdéseszerintagyámhatóságazörökbefogadásengedélyezésérőlfőszabályszerint
hatvannaponbelüldönt.Ugyanennekatörvényneka(2a)bekezdéseugyanakkorkimondja,
hogyagyámhatóságazörökbefogadásengedélyezésérőlakötelezőgondozási idő lejártát
követőhuszonegynaponbelüldönt,haazelrendeltkötelezőgondozásiidőazegyhónapot
meghaladja.
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• Afoglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásárólszóló1991.éviIV.törvényúj
44.§(1)bekezdéseszerintatörvény40.§(2)bekezdésa)pontja,továbbáapályázatalapján
nyújthatófoglalkoztatástelősegítőtámogatásokesetébenapályázatifelhívásbanazelbírálás-
ranyitvaállóhatáridőlegfeljebbkéthónapbanállapíthatómeg.

• Akörnyezetvédelménekáltalánosszabályairólszóló1995.éviLIII.törvény67.§(2)bekez-
déseértelmébenakörnyezetvédelmihatóságazelőzetesvizsgálatalapjánhozotthatároza-
tátnegyvenötnaponbelülhozzameg;haazügybenközmeghallgatástartásaszükséges,az
ügyintézésihatáridőhatvannap.Akörnyezetvédelmihatóságazelőzetesvizsgálatieljárás
ügyintézésihatáridejétindokoltesetben–különösfigyelemmelatevékenységegyedijellem-
zőire,összetettségére,telepítésihelyére,illetveméretére–meghosszabbíthatja.

Az Ákr. által meghatározott általános ügyintézési határidő határidők a döntés közlését is 
magukban foglalják.402

7.2. Speciális határidők az Ákr-ben

AzáltalánosügyintézésihatáridőkmellettazÁkr.bizonyoseljárásicselekményekvonatkozásában
speciálishatáridőketállapítmeg:

a) A testületi szervként működőhatóságokahatáskörükbetartozóügybenazügyintézésihatá-
ridőnbelül,vagyhaeznemlehetséges,ahatáridőletelteutánielsőtestületiülésenhatároznak.

AMötv. szerint a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyben a
hatáskörétönkormányzatirendeletbenapolgármesterre,abizottságára,atársulásáravagyajegy-
zőreruházhatjaát.Haaképviselő-testületönkormányzatihatóságiügybenahatáskörétátruházza,
elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja amásodfokúhatóság a felügyeleti szerv feladat- és
hatáskörét.403

Haaképviselő-testület,apolgármester,abizottság,atársulásvagyajegyzőeljárásikötelezett-
ségétönkormányzatihatóságiügybenelmulasztotta,akormányhivatalfelhívjaamulasztótisztségvi-
selőtvagytestületet,hogyafelhívásbanmegállapítotthatáridőn–legfeljebbhuszonegynapon–belül
folytassaleazeljárást.404

Aképviselő-testületülésenyilvános,azonbanzártülésttartönkormányzatihatósági,ügytárgya-
lásakor.405

b)AzÁkr.kimondja,hogyazügyetsoron kívül kell elintézni,ha:
A kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja:aPtk.értelmébenkiskorúaz,aki

atizennyolcadikéletévétnemtöltöttebe.Akiskorúaházasságkötésselnagykorúváválik.406 A kor-
látozottancselekvőképesazakiskorú,akiatizennegyedikéletévétbetöltötteésnemcselekvőkép-
telen,407mígcselekvőképtelenazakiskorú,akiatizennegyedikéletévétnemtöltöttebe.408Ahogyan
erreakorábbiakbanisutaltunk,azilyenszemélyekfokozotteljárásjogivédelemalattállnak,ennek

402 Akésőbbiekbenlátnifogjuk,hogyadöntésttöbbféleképpenlehetközölni.Ezekközülaleggyakoribbapostaiúton
történőkézbesítés.

403 Ehhez ld.VértesyLászló:A településiönkormányzatidöntéshozatal–különös tekintettelaminősített többségés
azakadályoztatáskérdéséreIn.:StudiainhonoremLajosLőrincz(szerk.:RixerÁdám),KároliGáspárReformátus
EgyetemÁllam-ésJogtudományiKar,Budapest,2010.181-190.p.

404 Ld.aMötv.142/A.§.
405 Mötv.46.§(1)-(2)bek.
406 Ptk.2:10.§.
407 Ptk.2:11.§.
408 Ptk.2:13.§.
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megfelelőenmindenolyanügyben,aholazilyenszemélyekérdekeiveszélyeztetvevannak,azonnali
eljárási kötelezettsége van a hatóságnak.409

Életveszéllyelvagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja:azéletveszélyegy
olyanhelyzetelőállása,amelymagábanfoglaljaazadottszemélyvagyszemélyekhalálánakreális
esélyétis,410mígkárnaktekintünkmindenolyanhátrányt,amelyetvalakielsődlegesenavagyoná-
ban elszenved.411 Ilyenesetbenaveszélyhelyzetelhárításanemtűrhalasztást (példáulegy tűzeset
alkalmávalatűzeloltásamindkéttényállásielemvonatkozásábanfelmerülhet,hiszenegytűzesetaz
életveszélyésakárveszélybekövetkeztétisjelentheti).

A hatóság ideiglenes biztosítási intézkedéstrendeltel:akésőbbiekbenönállófejezetbenfogjuk
tárgyalniazegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályait,ezértittcsakannyitjegyeznénkmeg,
hogyahatóságakkorrendelelideiglenesbiztosításiintézkedést,hamegalapozottanfeltételezhető,
hogyazérdemidöntésbenelrendelhetőkötelezettségteljesítéseelmaradásánakveszélyeállfenn;

A közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekébenegyébkéntszükséges:Concha
Győzőmaishelytállógondolataiszerintaközrend„azemberiszükségleteknekállamiszervekés
magánosokösszeműködéseáltalikielégítéseazáltalánosésközös jó tekintetei szerint, a jogésa
természetierőkkorlátaiközött”412Mindaközrend,mindaközbiztonságfogalmaelsődlegesenaren-
dészettudományokegyikkutatottkérdésköre.413Aközbiztonságkapcsánnehézkonzekvensdefiníciót
találnunk.AzAlkotmánybíróságazegyikhatározatábanakkéntfoglaltállást,hogy„Aközbiztonság
mibenléte,viszonyaaközrendhez,abelsőrendhez,illetveutóbbiakfogalmimeghatározásatudomá-
nyosvitáktárgya.(…)Ajogrendszerbenaközbiztonságholaközrendegyikelemekéntjelenikmeg
(…),holaközrendképeziaközbiztonságegyikelemét(…),holpedigegymásmellettegyenértékű
kategóriakéntszerepel.Aközbiztonságkétségtelenülalkotmányosértéktartalommalbír.”414Finszter

409 MéhesTamásIm.Polgárijogialapismeretek.7-15.p.
410 Akatasztrófavédelmiszakirodalomszerinta„közvetlenéletveszély:Közvetlenéletveszélybenlévőnekkelltekinteni

mindazokat, akikolyanhelyzetben, állapotban,körülményekközöttvannak, amelyekalkalmasakazemberi élet-
funkciókmegszüntetésérevagysúlyoskárosítására,ésezekbőlsajáterejüknélfogvanemképesekkimenekülni.A
közvetettéletveszély:Közvetettéletveszélybenlévőnekkelltekinteniazokat,akikaközvetlenéletveszélybőlsaját
erejüknélfogvaképesekmenekülni,továbbámindazokat,akikazéletmentésnélkülközvetlenéletveszélybekerül-
hetnek.Akétfajtaéletveszélymegkülönböztetéséreabalesetek,katasztrófáksorontörténőéletmentésnélvanszük-
ség.Amentéstvezetőennekalapjándöntaszemélyekmentésénekszükségességéről,amentésicsoportlétszámáról,
feladatáról,amentésisorrendről.”Ld.:Dr.CsutorásGábor:Aveszély,veszélyeztetés,balesetszerűkáresemények
fogalma. In.: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0089_05_biztonsagtudomany/ch01s02.html
(utolsóletöltés:2017.10.10.).

411 APtk.elsősorbanavagyonbanbekövetkezettkárokozásszabályaithatározzameg.Avagyonikárnak három ele-
métismerjük:felmerültkár(damnumemergens),elmaradtvagyonielőny(lucrumcessans),ésazindokoltköltségek.
EmellettaPtk.2:52.§-aszerint,akitszemélyiségijogábanmegsértenek,sérelemdíjatkövetelhetazőtértnemva-
gyonisérelemért.Asérelemdíjfizetésérekötelezésfeltételeire–különösenasérelemdíjrakötelesszemélymeghatá-
rozásáraésakimentésmódjára–akártérítésifelelősségszabályaitkellalkalmazni,azzal,hogyasérelemdíjravaló
jogosultsághozajogsértéstényénkívültovábbihátránybekövetkezténekbizonyításanemszükséges.Asérelemdíj
mértékétabíróságazesetkörülményeire–különösenajogsértéssúlyára,ismétlődőjellegére,afelróhatóságmérté-
kére,ajogsértésnekasértettreéskörnyezetéregyakorolthatására–tekintettel,egyösszegbenhatározzameg.APtk.
2:53.§-apedigkimondja,hogyakiszemélyiségijogainakmegsértésébőleredőenkártszenved,ajogellenesenoko-
zottkárokértvalófelelősségszabályaiszerintkövetelhetiajogsértőtőlkáránakmegtérítését.Ld.ehhez.Fuglinszky
Ádám:Kártérítésijog(Újmagánjog7.)HVG-ORAC,Budapest,2015.908.p.AKet.172.§f)pontjaalapjánéletve-
széllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzet:egyvagytöbbembertazéletelvesztésével,illetveatestiépségvagyaz
egészségsúlyoskárosításával,továbbáatermészetivagyazépítettkörnyezet,valamintazanyagijavakjelentősvagy
helyrehozhatatlankárosodásávalközvetlenül fenyegető rendkívülihelyzet,állapotvagyesemény,amelynekmeg-
előzésevagykároshatásainakelhárításahatóságiintézkedéstigényel.SajnosazÁkr.márnemtartalmazafogalom
meghatározásokravonatkozóértelmezőrendelkezéseket.

412 ConchaGyőző:PolitikaII.(Közigazgatástan).GrillKárolyKönyvkiadó,Budapest,1905,312.p.
413 Ld.ehhez:SzilvásyGyörgyPéter:Rendvédelemésközigazgatásieljárások.In:SzigetiPéter(szerk.)Rendőrtiszti

FőiskolaAlkotmányjogiésKözigazgatásiJogiTanszék,Budapest,2007.129-145.p.
414 13/2001./V.14./ABhatározat.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0089_05_biztonsagtudomany/ch01s02.html
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Gézaszerint„aközbiztonságmintjogitárgy,védendőértékekösszessége,(…)anemanyagijellegű
infrastruktúránakazarésze,amiahhozszükséges,hogyazegyénekésközösségeikmegvalósíthassák
a társadalom számára értékes céljaikat.”415

MagyarországNemzetiBiztonságiStratégiájárólszóló1035/2012. (II.21.)Kormányhatározat
8.pontjaszerintMagyarországalapvetőbiztonságiérdekénektekintiszuverenitásának,területiépsé-
génekésalkotmányosrendjénekvédelmét,azországstabilitását,gazdasági,társadalmiéskulturális
fejlődését,azemberijogokésalapvetőszabadságokérvényesülését.Nemzetibiztonságiérdekünk-
nek tekintjük továbbáanemzetközibéke,biztonságésegyüttműködés fenntartását, ademokrácia
térnyerését,azeuro-atlantitérség,különösenaMagyarországhozföldrajzilagközelesőtérségekésa
szomszédosországokstabilitását,azeuro-atlantiintegrációtovábbimélyítését.416 

c) Az egyéb eljárási cselekmények speciális határideje:
• Haahatóságéletveszéllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzetben,valaminttörvényren-

delkezésealapjánadöntéstnemazÁkr.-benmeghatározottfeltételeknekmegfelelőmódon
közli,adöntéstírásbanismegküldi.Adöntésközléséneknapjailyenkor–kizárólagajog-
orvoslatihatáridőkszámításánakszempontjából–azírásbeliközlésnapja.Anemelektroni-
kusanközöltiratotakézbesítés megkísérlésének napjánkézbesítettnekkelltekinteni,haa
címzettazátvételtmegtagadta.

• Ahatásköriésilletékességivitaesetébenazérdekelthatóságokkötelesekegymásközöttfő
szabályszerintazonnal egyeztetni.

• Hatörvényvagykormányrendeletvalamelyeljárásicselekményteljesítésénekhatáridejéről
nemrendelkezik,ahatóság,azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjefőszabályszerintazon-
nalgondoskodikarról,hogyazeljárásicselekménytteljesítse,vagyavégzéstmeghozza.

• Az azonnali eljárási cselekmény érdekében lefolytatott szemle szabályai kapcsán azÁkr.
kiemeli,hogyarendőrségarendőrségrőlszólótörvényvégrehajtásieljáráslefolytatásában
valóközreműködésrevonatkozószabályaiszerint,ahatóságfelkérésére–előzetesmegkere-
sése nélkül – azonnal,ahatóságáltalmegjelölthelyenésideigbiztosítjaaközreműködést.

• Ahatásköri és illetékességi vita esetében az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között
azonnal,delegfeljebbhárom naponbelülmegkísérelniavitaeldöntését.

• Hamegalapozottanfeltételezhető,hogyazérdemidöntésbenelrendelhetőkötelezettségtel-
jesítéseelmaradásánakveszélyeállfenn,ahatóságazideiglenesintézkedéseket–ideiglenes
biztosításiintézkedésként–három napon belül teszi meg.

• Haakézbesítésazértvoltsikertelen,mertazacímzetthatóságinyilvántartásbanszereplő
lakcímérőlvagyszékhelyérőlahatósághoz„nemkereste”jelzésselérkezettvissza,aziratot
akézbesítésmásodikmegkísérléséneknapján,ha„ismeretlen”vagy„elköltözött”jelzéssel
érkezett vissza, az iratot a kézbesítésmegkísérlésének napját követő ötödikmunkanapon
kézbesítettnekkelltekinteni;

• Haahatóságakérelmetvisszautasíthatja,deakérelmezőakérelmétötnaponbelülazelőírt
formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal,

415 FinszterGéza:Közbiztonságésjogállam.In.:http://dfk-online.sze.hu/images/J%C3%81P/2009/3/Finszter.pdf(utol-
sóletöltés:2017.09.01.)

416 Anemzetbiztonságiszolgálatokrólszóló1995.éviCXXV.törvény74.§-aszerintnemzetbiztonságiérdekMagyar-
országfüggetlenségénekbiztosításaéstörvényesrendjénekvédelme,ennekkereténbelülazországfüggetlensége
ésterületiépségeellenitámadószándékútörekvésekfelderítése,azországpolitikai,gazdasági,honvédelmiérdekeit
sértővagyveszélyeztetőleplezetttörekvésekfelfedéseéselhárítása,akormányzatidöntésekhezszükséges,külföldre
vonatkozó,illetvekülföldieredetűinformációkmegszerzése,azországazalapvetőemberijogokgyakorlásátbiz-
tosító törvényesrendjének,a többpárti rendszerenalapulóképviseletidemokráciánakésa törvényes intézmények
működésénekjogelleneseszközökkeltörténőmegváltoztatásáravagymegzavarásárairányulóleplezetttörekvések
felderítéseéselhárítása,valamintaterrorcselekmények,azillegálisfegyver-éskábítószer-kereskedelem,valaminta
nemzetközilegellenőrzötttermékekéstechnológiákillegálisforgalmánakfelderítéseésmegakadályozása.

http://dfk-online.sze.hu/images/J%C3%81P/2009/3/Finszter.pdf


117

AKÉRELEMREINDULÓELJÁRÁS

hogyakérelmetazeredetibenyújtáskorelőterjesztettnekkell tekinteni,deazügyintézési
határidőtazismételtbenyújtástkövetőnaptólkellszámítani.Ilyenkor,haazügyfélismétel-
tenterjesztielőkérelmét,ésajogszabályhatáridőtvagyhatárnapotállapítmeg,akérelem
előterjesztéseszempontjábólahatáridőésahatárnapmegtartottnaktekintendő.

• Amennyibenahatásköriésilletékességivitafeloldásaahatóságokegymásközöttiegyezte-
tésealapjánnemvezetetteredményre,azeljáróhatóságotilletékességiösszeütközésesetén
azarrajogosultfelettesszervötnaponbelüljelöliki.Aszakhatóságésamegkeresettszerv
afüggőhatályúdöntésvéglegesséválásárólszólóértesítésétőlszámítottötnaponbelülin-
tézkedikazeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelőilletékvagydíj,
továbbáazeljárására tekintettel felmerült és akérelmezőügyfelet terhelőeljárásiköltség
eljáróhatóságnaktörténőmegfizetéséről.

• Amegkeresésáltalánosszabályaszerintahatóságlegalábbötnaposhatáridőtűzésévelmás
szervetvagyszemélytkereshetmeg.

• Azidézést–haazügykörülményeibőlmásnemkövetkezik–úgykellközölni,hogyarrólaz
idézettameghallgatástmegelőzőenlegalább öt nappal értesüljön.

• Ahogyanaztakorábbiakbanláttuk,azautomatikusdöntéshozatalieljárásbanésasommás
eljárásbanhozottdöntésközlésétkövetőötnaponbelülazügyfélkérheti,hogyahatósága
kérelmétismételten,teljeseljárásbanbíráljael.

• Hanemszükségesazügyfélidézése,ahatóságazügyfeletatanúésaszakértőmeghallgatásá-
ról,aszemlérőlésatárgyalásrólértesítiazzalatájékoztatással,hogyazeljárásicselekményen
résztvehet,demegjelenésenemkötelező.Azértesítést–haazügykörülményeibőlmásnem
következik–úgykellközölni,hogyaztazügyféllegalább öt nappal korábban megkapja.

• Aszakhatóságot–haazafeladat-éshatáskörétérinti–azeljárásicselekményrőllegalább 
öt nappal korábbanértesítenikell;

• Haazeljárás tárgyátképezőkötelezettségkésőbbi teljesítéseveszélybenvan,a teljesítési
határidőlejártaelőtt,azerreokotadókörülményfelmerülésétőlszámítottötnaponbelüla
hatóságbiztosításiintézkedéskéntpénzkövetelésbiztosításátrendeliel.

• Ahatóságadöntésvégrehajthatóságától,illetveavégrehajtáselrendeléséreirányulókérelem
beérkezésétőlszámítottötnaponbelülelrendeliavégrehajtást.

• Aztisláttuk,hogyahatóságazeljárásmegindításátólszámítottnyolc napon belül hozhat 
függőhatályúdöntést.

• Akésőbbiekbenlátnifogjuk,hogyahivatalbólieljárásazelsőeljárásicselekményelvég-
zéséneknapjánkezdődik,megindításárólazismertügyfeletahatóságértesíti.Azértesítés
akkormellőzhető,haazeljárásmegindításautánahatóságnyolc naponbelüldönt,vagyaz
eljárást megszünteti.

• Aszakértőtőllegalábbtizenöt naposhatáridőtűzésévellehetszakvéleménytkérni.
• Afellebbezéstadöntésközlésétőlszámítotttizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál 

lehetelőterjeszteni.
• Haacímzetttudomástszerezarról,hogyanekiküldöttiratotahatóságkézbesítettnektekinti,

atudomásszerzéstőlszámítotttizenöt naponbelül,delegkésőbbaközléstőlszámítottnegy-
venöt naponbelülkifogástterjeszthetelő.

• Atörvényvagykormányrendeletmáskéntnemrendelkezik,adöntésközléséneknapjaaz
anap,amelyenaztírásbanvagyszóbanközölték,vagyahirdetménykifüggesztésétkövető
tizenötödik nap.

• Azügyfélrészéreszólóésakézbesítésimeghatalmazottalszabályszerűenközöltdöntéstúgy
kelltekinteni,hogyazameghatalmazottaltörténtközléstkövetőtizenötödik naponminősül
azügyféllelközöltne.

• Haakézbesítésiügygondnoknemjártsikerrel,adöntéstazonanaponkellkézbesítettnek
tekinteni,amikorakézbesítéssikertelenségétakézbesítésiügygondnokazőtkirendelőható-
ságnakbejelenti,delegkésőbbakirendeléstőlszámítotttizenötödik napon.
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• Aszerződéstahatóságatöbbiügyféllelisközli,akiktizenötnaponbelülkezdeményezhetik
ahatóságnálaszerződésmódosítását.Ennekelmaradásaeseténanemszerződőügyfélhar-
minc naponbelülmegtámadhatjaaszerződéstaközigazgatásibíróságelőtt.

• Haahatóságiszerződésbenfoglaltakatahatóságnemteljesíti,aszerződőügyfélateljesítésre
irányulófelhíváseredménytelenségeesetén–aszerződésszegéstudomásárajutásátólszámí-
tott harminc naponbelül–aközigazgatásibírósághozfordulhat.

• Záralávettdologesetében,amennyibenahatóságfelhívásátkövetőhárom hónapon belül a 
dologkiadásairántnemjelentettekbejogosigényt,azáralávettdologértékesíthető.

• Arrólisszóltunkmár,hogyhat hónapiszünetelésutánacsakkérelemrefolytathatóeljárás
megszűnik.

• Nincshelyeadöntéskiegészítésének,haadöntésvéglegesséválásátólszámítottegy év eltelt.
• Hatóságiellenőrzésétazügyféliskérheti,kivéveha–többekközött–ahatóságugyanazon

ügyfélkérelméreazújabbkérelembenyújtásátmegelőzőegy évenbelüllefolytatottellenőr-
zése során jogsértést nem tárt fel.

• Haahatóságmegállapítja,hogyamásodfokúhatóság,afelügyeletiszervvagyaközigazga-
tásibíróságáltalelnembíráltdöntésejogszabálytsért,adöntésétannakközlésétőlszámított
egy évenbelül,legfeljebbegyízbenmódosítjavagyvisszavonja.

• Adöntéssemmisségiokeseténsemsemmisíthetőmeg,haazazügyféljóhiszeműenszerzett
ésgyakoroltjogátsértené,ésadöntésvéglegesséválásaótahárom év eltelt.

• Ahatóságdöntésenemváltoztathatómegésnemsemmisíthetőmeg,haakötelezettséget
megállapítódöntésvéglegesséválásától,vagy,haazhosszabb,ateljesítésihatáridőutolsó
napjátólszámítottötéveltelt;

• Adöntéssemmisségiokeseténsemsemmisíthetőmeg,haakötelezettségetmegállapítódön-
tésvéglegesséválásától,vagyhaazhosszabb,ateljesítésihatáridőutolsónapjától,afolya-
matoskötelezettségetmegállapítódöntéseseténazutolsóteljesítéstőlszámítottötéveltelt;

• Avégrehajtásijogateljesítésihatáridőutolsónapjátólszámítotthárom év elteltével évül el.
AzÁkr.aztiskimondja,hogyamennyibenahatáridőbőlkevesebb, mint tizenöt nap van már 

csak hátra,atovábbieljárásicselekményeketsoronkívülelkellvégezni.

d) A belső határidő:azáltalánosügyintézésihatáridőntúlazÁkr.rendelkezikazúgynevezett
belső határidő kérdésérőlis.Ugyanis,haegyágazatitörvényvagykormányrendeletvalamelyeljá-
rásicselekményteljesítésénekhatáridejérőlnemrendelkezik,ahatóságazonnal, de legkésőbb nyolc 
napon belül gondoskodikarról,hogyazeljárásicselekménytteljesítse,vagyavégzéstmeghozza.

e)Azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjeszámáraelőírtáltalánosteljesítésihatáridő:hatör-
vényvagykormányrendeletvalamelyeljárásicselekményteljesítésénekhatáridejérőlnemrendelke-
zik,azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjeazonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik 
arról,hogyazeljárásicselekménytteljesítse.

7.3. Az ügyintézési határidő számítása

AzÁkr.aKet.korábbiszabályaihozhasonlóanpontosanmeghatározza,hogyankellszámítaniaha-
táridőket:417

417 Ákr.52.§.
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• anapokbanmegállapítotthatáridőbenemszámítbeleahatáridőkezdetéreokotadócselek-
ményvagykörülménybekövetkezésének,aközlésnek,akézbesítésnek,ahirdetménykifüg-
gesztésénekéslevételének,valamintaközhírrétételnapja;

• ahónapokbanvagyévekbenmegállapítotthatáridőazonanaponjárle,amelyszámánálfog-
vamegfelelakezdőnapnak,hapedigezanapalejárathónapjábanhiányzik,ahónaputolsó
napján;

• azórákbanmegállapítotthatáridőazokotadócselekménytkövetőóraelsőpercébenkezdődik;
• haahatáridőutolsónapjaolyannap,amelyenahatóságnálamunkaszünetel,ahatáridő−az

ügyintézésihatáridőkivételével–akövetkezőmunkanaponjárle;
• apostánküldöttbeadványésmegkereséselőterjesztésiidejeapostáraadásnapja.Ahatáro-

zottnaphozkötöttjogszerzésanapkezdeténkövetkezikbe.Ahatáridőelmulasztásavagya
késedelemjogkövetkezményeahatáridőutolsónapjánakelteltévelállbe;

• ahatáridőtkétségeseténmegtartottnakkelltekinteni.

Azügyintézésihatáridőbe nem számít be
• azeljárásfelfüggesztésének,szünetelésének,valamint
• hafüggőhatályúdöntésmeghozatalánaknincshelye,azügyfélmulasztásánakvagykése-

delménekidőtartama.

7.4. Az ügyintézési határidő túllépésének szankciói

Ahogyanakorábbiakbanmárkiemeltük, ahatáridőkmegtartásánakgaranciális jelentősége van:
egyfelőlazügyfélelvárjaahatóságtól,hogyazügyétgyorsan,hatékonyan,egyszerűenintézzeel,
másfelőlazügyintézésmilyenségét,ahatóságokéstágabbértelembenazállammegítélésétisnagy-
mértékbenmeghatározzaaz,hogyahatóságokmilyengyorsanésszakszerűenjárnakel.Mindemel-
lettalaptörvényiszintenlefektetettésalapelviéllelkiemeltAzAlaptörvénySzabadságésFelelősség
rész,XXIV.cikkének(1)bekezdésea tisztességesmódonésészszerűhatáridőnbelüliügyintézés
követelménye.

Azalapvetőjogokbiztosának2016-osbeszámolójában418abiztoskiemeli,hogybizonyosegyedi
ügyekbenfolytatottombudsmanivizsgálatoksoránszámoselsőfokúésmásodfokúgyámhatóságve-
zetőjejelezte,hogyazügyintézésihatáridőtazértnemtudjákeljárásuksoránbetartani,mertamun-
katársaiktúlterheltek,azügyforgalomhozképestkevésastátusz,sokszorpedigameglevőstátuszokat
semtudjákmegfelelőenképzettmunkatársakkalbetölteni.Abiztosmegállapította,hogymegfelelő
létszámés/vagyaszakértelemhiánya,azérdemidöntésekkésedelmesmeghozatalaazérintettügy-
féltisztességeseljáráshozfűződőjogávalösszefüggővisszásságotokoz,hiszennemérvényesülhet
továbbáagyermeklegjobbérdekétszolgálóeljáráselve,ezahelyzetpedigagyámügyieljárásokban
érintettgyermekekvédelemhezésgondoskodáshozvalóalapjogávalösszefüggővisszásságotered-
ményez.

Ahatáridőkelmulasztásánakkülönbözőjogkövetkezményeilehetnekattólfüggően,hogymilyen
típusúhatáridőrőlbeszélünk,illetve,hogyazeljárásijogviszonymelyalanyamulasztjaelazeljárási
határidőt.

Azügyféláltalelmulasztotthatáridőkesetében látni fogjuk,hogy leszmód igazolásikérelem
előterjesztéséreésvannakbizonyoshatáridők,amelyekelmulasztása–ahogyanarraisutaltunkmár
– jogvesztéssel jár.

418 Ld.https://www.ajbh.hu/eves-beszamolok(utolsóletöltés:2017.08.15.)

https://www.ajbh.hu/eves-beszamolok
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Ahatóságszámáraelőírtügyintézésihatáridőelmulasztásaazonbannem jár jogvesztéssel,419 
vagyisaznemjelentiazt,hogyahatóságahatáridőelmulasztásaeseténtöbbetnejárhatnael(ezt
nevezzük instruktívhatáridőnek).EztazAlkotmánybíróságméga72/1995.(XII.15.)ABhatároza-
tábanmegállapította.Amennyibenahatóságaráirányadóügyintézésihatáridőtnemtartjabe,azaz
jogellenesenhallgat,aztazÁkr.szankcionálja,mégpedigúgy,hogycserébe mentesíti az ügyfelet az 
eljárási költség megfizetésének kötelezettsége alól.

Az Ákr. akként rendelkezik, hogy amennyiben a hatóság határidőn belül nem jár el, azaz 
eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, vagyis jogellenesen hallgat, az az ügyfél számára 
hátrányos. Ezért, ha a hatóság:

• határidőben nem hoz függő hatályú döntést;
• az ügyintézési határidőt túllépi − és függő hatályú döntés meghozatalának nem volt 

helye – vagy
• az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mel-

lőzi;
• az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 

tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek 
megfizetése alól is.

Másahelyzetakkor,haazügyfél,vagyazeljárásegyébrésztvevőjemulasztelvalamilyenha-
táridőt.IlyenkoraKet.korábbiszabályaihozhasonlóanazÁkr.szerintisigazolási kérelmet lehet 
előterjeszteni.

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazo-
lási kérelmet terjeszthet elő.

Ahogyana fentidefinícióból is látszik, a tényállásnemcsakazügyfél tekintetébenbiztosítja
azigazolásikérelemelőterjesztésénekajogát,hiszenúgykezdődikamondat,hogy„aki(…)”.Eb-
bőlkövetkezőenazügyfélmellettazeljárásegyébrésztvevőjeisigazolásikérelmetterjeszthetelő,
amennyibenvalamilyenhatáridőtvagyhatárnapotelmulaszt.

Ahogyanafejezetünkelejénerrőlmárszóltunk,ahatáridőegyolyanidőtartam,amelyalattaz
adott eljárási cselekményt foganatosítanikell (például a fellebbezésikérelembenyújtása adöntés
közlésétőlszámítotttizenötnap),mígahatárnapegykonkrétanmeghatározottidőpontazadotteljá-
rásicselekményteljesítésére(példáuljelenjenmegazügyfélazidézésalapjánahatóságelőttjúnius
15-én10órakor).

Ennekkötelezőfeltételeazonban,hogyvalamelyhatárnap,határidőelmulasztásáraönhibánkí-
vülkerüljönsor.Ezaztjelenti,hogyamulasztásnakamulasztónakfelnemróhatómódonkellbekö-
vetkeznie,azazamulasztásbanvétlennekkelllennieazérintettszemélynek.420 

419 Megjegyezzük,hogyazEurópaiUnióBíróságabizonyosesetekbenelismeriahatóságokszámáranyitvaállóha-
táridők jogvesztő voltát:AC-95/07. ésC-96/07. sz. egyesített ügyekben aBíróság kifejtette, hogy a tagállamok
forgalmiadóravonatkozójogszabályainakösszehangolásáról–közöshozzáadottértékadó-rendszer:egységesadó-
alap-megállapításrólszólóhatodiktanácsiirányelvvelnemellentétesazolyannemzetiszabályozás,amelyalevonási
joggyakorlásatekintetébenolyanjogvesztőhatáridőtírelő,mintazalapügybenszereplő,feltévehatiszteletbentartja
azegyenértékűségésaténylegesérvényesüléselveit.Aténylegesérvényesüléselvétnemsértiazapusztatény,hogy
azadóhatóságnakamegnemfizetetthozzáadottérték-adómegállapításárahosszabbhatáridőállrendelkezésére,mint
azadóalanyoktekintetébenazadólevonásijoggyakorlásáraelőírthatáridő.

420 Ld.aKúriaKfv.VI.35.780/2012/6.számúítéletét.
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Azigazolásikérelem–ahogyanamegnevezésébőlislátszik–egy kérelemfajta,arrólaható-
ságnakdönteniekell.Azigazolásikérelemrőlazahatóságdönt,amelynekeljárásasoránamulasztás
történt. 

Amennyibenahatóságazigazolásikérelemnekhelytad,azügyfeletolyanhelyzetbekellhozni,
minthamulasztásranemiskerültvolnasor,ezértahatáridőelmulasztásaeseténazigazolásikérelem-
melegyidejűlegpótolnikellazelmulasztottcselekménytis,haennekfeltételeifennállnak,illetveaz
elmulasztotthatárnapotvagyhatáridőtmegtartottnaktekinti,ezérthaszükséges,adöntésétmódosítja
vagyvisszavonja,illetveegyeseljárásicselekményeketmegismétel.

Azigazolásikérelmetamulasztásrólvalótudomásszerzéstvagyazakadálymegszűnésétköve-
tően(szubjektívhatáridő),delegkésőbbazelmulasztotthatárnaptólvagyahatáridőutolsónapjától
számított,azigazolnikívánteljárásicselekményreelőírthatáridővelmegegyezőidőtartamon,deleg-
feljebb negyvenöt napon belüllehetelőterjeszteni(objektívhatáridő).

AzÁkr.nemhatározzamegazt,hogykell-eésmikéntkellazönhibánkívüliségetigazolni,azon-
banabíróigyakorlattöretlenannakmegállapításában,hogya mulasztás okát fel kell tárni,421 és 
valószínűsítenikell,422hogyamulasztástnemamulasztómagaidézteelő.Célszerűilyenkorazennek
alátámasztásáraszolgálóbizonyítékokatiscsatolniazigazolásikérelemhez.

Nincs helyeigazolásnakazigazolásikérelemelőterjesztéseésakérelemalapjánmegismételtel-
járásicselekményhatáridejénekelmulasztásamiatt.Nemszükségesigazolásikérelemelőterjesztése
akkorsem,haamulasztásarravezethetővissza,hogyahatóságtévestájékoztatástadottazirányadó
határidőről.423

Ahatóságnakazigazolásikérelemtárgyábanazemlítettbelső határidőalapjánazonnal,deleg-
későbbnyolcnaponbelülkelldöntenie,azesetösszeskörülményétfigyelembevéve.

Ahatóságadöntésébenakérelemnekhelytad,vagyaztelutasítja.Haahatóságazigazolásikére-
lemnekhelytad,azelmulasztotthatárnapotvagyhatáridőtmegtartottnaktekinti,ezérthaszükséges,
a döntését módosítja vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel. Ez 
azértnagyonfontoskiemelni,mertamárvéglegesdöntésmódosításátésvisszavonásátiseredmé-
nyezhetiazigazolásikérelemelfogadása,nohamajdlátnifogjuk,hogyazÁkr.alapesetbeneztnem
engednémeg,csakadöntéstőlszámítottegyévenbelül,ésakkorisúgy,hogyazakkorsemsérthet
jóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogokat.

Amennyibenahatóságazigazolásikérelmetelutasítja,ahatóságáltalazigazolásikérelemtár-
gyábanhozottvégzésellenönállófellebbezésneknincshelye,azonbanazÁkr.azönállófellebbezés-
selmegtámadhatóesetkörkéntnevesítiafellebbezésihatáridőelmulasztásamiattbenyújtottigazolási
kérelmetelutasítóvégzésellenifellebbezést.

Ajogorvoslatramegállapítotthatáridőelmulasztásávalkapcsolatos igazolásikérelmeta jogor-
voslatikérelmetelbírálószervbíráljael.

Előfordulhatazonbanolyanesetis,hogyazügyfélnemszemélyesen,hanemképviselőjeútjánjár
el.Ilyenkor,haazügyféleltérőennemrendelkezik,aziratokatahatóság–aszemélyesmegjelenésre
szólóidézéskivételével–aképviselőrészéreküldimeg.Ugyanakkoraszemélyesmegjelenésreszó-
lóidézésrőlisértesítiahatóságegyidejűlegaképviselőt.Szinténtöretlenabíróigyakorlatabbana
kérdésbenis,hogyazönhibánkívüliségetnemalapozzamegazakörülmény,hapéldáulaképviselő
nemtájékoztatjaazügyfeletahatáridőről.

421 Ld.aKúriaKfv.I.39.157/1010/5.számúítéletét.
422 Ld.aKúriaaKfv.VI.35.780/2012/6.számúítéletét.
423 Ld.aFőv.Ít.3.Kpkf.51.405/2011/2.számúítéletét.
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Megjegyezzük, hogy sajátos igazolásimódozat jelenikmajdmeg a kézbesítési vélelemmeg-
döntésekapcsán.AzÁkr.ugyaniskimondja,hogyhaacímzetttudomástszerezarról,hogyaneki
küldöttiratotahatóságkézbesítettnektekinti,atudomásszerzéstőlszámítotttizenötnaponbelül,de
legkésőbbaközléstőlszámítottnegyvenötnaponbelülkifogástterjeszthetelő.424Haakifogásnaka
hatósághelytad,azigazolásikérelemrevonatkozószabályokatkellalkalmazni.425

8. A szakhatóság közreműködése

Aközigazgatási eljárásokegy részenemsommáseljárásnakminősülő,összetett, teljes eljárásban
elbírálandókomplextény-ésjogkérdésekvizsgálatátigénylőeljárások.Azilyeneljárásoktöbbnyire
azösszetettbizonyításifolyamatmellett igengyakranmegkövetelikazt is,hogyazeljáróhatóság
mellettmáshatóságokisközreműködjenekazeljárásban,éssegítsékazeljáróhatóságotamegla-
pozottdöntésmeghozatalában.Azúgynevezetthorizontálishatáskörmegosztás426 a szakhatóságok 
ésazeljáróhatóságegyüttesügyintézését,másszóval„együttdöntésieljárását”jelenti.Azilyenel-
járásokbanugyanisahatáskörrelésilletékességgelrendelkező,úgynevezetteljáróhatóságmellett,
annakdöntésénekazérvényességéhezszükségvanarrais,hogyatörvénybenvagykormányrende-
letbenmeghatározottszakhatóságokatmegkeresse,azokazáltalukképviseltszakigazgatási terület
jogszabályirendelkezéseirefigyelemmelazálláspontjukategyszakhatóságiállásfoglalásformájában
kifejtsék.427Ebbenazeljárástípusbannemkülön-különszületnekmegahatározatok,hanemegyetlen
határozatban jelenik meg több hatóság érdemi döntése.428

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapu-
ló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, 
hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (szakhatóság) kötelező 
állásfoglalását kell beszereznie.429

Ahogyanlátjuk,szakhatóságotnemkellmindeneljárásbanigénybevenniésannakszükséges-
ségérőlsemazeljáróhatóságdönt,hanema jogalkotó törvénybenvagykormányrendeletbenren-
delkezikróla.Ezegybenaztisjelenti,hogyaszakhatóságottörvényvagykormányrendeletjelöliki
(szakhatósági kijelölés) és az eljáró hatóság keresi meg.

AzÁkr.felhatalmazórendelkezéseiszerintfelhatalmazástkapaKormány,hogyrendeletbenál-
lapítsamegaközérdekenalapulókényszerítőindokeseténazügybenközreműködőszakhatóságki-
jelölésérevonatkozószabályokat.430AKormányennekaz531/2017.(XII.29.)Kormányrendeletben
tettelegetésrendelkezettazegyesközérdekenalapulókényszerítőindokalapjáneljárószakhatósá-
gokkijelöléséről.

Aszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszóló2009.
éviLXXVI.törvényszerintközérdekenalapulókényszerítőindokazEurópaiKözösséglétrehozásá-

424 Ákr.86.§(2)bek.
425 Ákr.86.§(5)bek.
426 Ld.CsibaTibor:Amegosztotthatáskörésaszakhatóság,mintennekjogosultja.MagyarKözigazgatás2005/7:398-

404. p.
427 BorosAnitaIm.Aközigazgatásihatóságieljáráskézikönyve,98.p.
428 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

133.p.
429 Ákr.55.§(1)bek.
430 Ákr.139.§.
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rólszólószerződés(atovábbiakban:EK-szerződés)46.cikkébenmeghatározottcélok,valamintaz
EurópaiKözösségekBíróságánakítélkezésigyakorlatábanazEK-szerződés43.,illetve49.cikkének
alkalmazásában ilyenkéntelismertegyébközérdek.Ahivatkozott törvényazúgynevezett szolgál-
tatásiirányelv431hazaiimplementálásárahivatott,amelyszerint„aközérdekenalapulókényszerítő
indokokfogalmát,amelyreezenirányelvegyesrendelkezéseihivatkoznak,aBíróságaSzerződés43.
és49.cikkévelkapcsolatosjoggyakorlatábanfokozatosandolgoztaki,ésaztovábbraisfolyamatosan
alakulhat.AfogalomaBíróságjoggyakorlatábanelismerteknekmegfelelőenlegalábbakövetkező
indokokattartalmazza:közrend,közbiztonságésközegészségügyaSzerződés46.és55.cikkeértel-
mében,arendfenntartása társadalomban,szociálpolitikaicélok,aszolgáltatásokigénybevevőinek
védelme,afogyasztóvédelem,amunkavállalókvédelme,beleértveamunkavállalókszociálisvédel-
mét,azállatokjóléte,aszociálisbiztonságirendszerpénzügyiegyensúlyánakmegőrzése,acsalások
megakadályozása,atisztességtelenversenymegakadályozása,akörnyezetésavárosikörnyezetvé-
delme,beleértveaváros-ésvidéktervezést,ahitelezőkvédelme,ahatékonyéseredményesigazság-
szolgáltatásmegóvása,közútibiztonság,aszellemitulajdonvédelme,kultúrpolitikaicélok,beleértve
akülönbözőtársadalmialkotóelemek–különösenatársadalmi,kulturális,vallásiésfilozófiaiértékek
–kifejezésiszabadságánakvédelmét;amagasszintűoktatásbiztosításánakszükségessége,asajtó
sokszínűségénekfenntartásaésanemzetinyelvtámogatása,anemzetitörténelmiésművészetiörök-
ségmegőrzése,valamintazállat-egészségügyipolitika.

AközrendfogalmaaBíróságértelmezésébenatársadalomegyikalapvetőérdekétérintővalódi
ésmeglehetősenkomolyfenyegetésellenivédelmettakarja,ésmagábanfoglalhatkülönösenazem-
beriméltóságra,akiskorúakvédelmére,akiszolgáltatottfelnőttekreésazállatokjólétérevonatkozó
kérdéseket. Ehhez hasonlóan a közbiztonság fogalma magában foglal közbiztonsági kérdéseket.”432 

AzIrányelvebbeacsoportbasoroljapéldáulamunkavállalók,aközegészségvédelme,akörnye-
zetvédelemvagyafogyasztóvédelemkérdéskörét is.433 Ígypéldáulakörnyezetvédelemindokolttá
tehetiaztakövetelményt,amelykülönengedélybeszerzésétírjaelőanemzetiterületenlévőminden
egyeslétesítményre.434

Nézzünkegypéldátszakhatóságikijelölésrevonatkozóan:
Akörnyezetvédelmiéstermészetvédelmihatóságiésigazgatásifeladatokatellátószervekkijelö-

lésérőlszóló71/2015.(III.30.)KormányrendeletértelmébenaKormánykörnyezetvédelmiszakha-
tóságkéntaPestMegyeiKormányhivatalt(fővárosiilletékességgelis,amisajátosmódonaztjelenti,
hogyfővárosikormányhivataliszintennincsilyenhatáskörrelrendelkezőhatóság),valamintaterü-
letikörnyezetvédelmihatóságotjelöliki.

Környezetvédelmiszakhatóságként–hakormányrendeletmáskéntnemrendelkezik–aterületi
környezetvédelmihatóságjárel.

EmellettaKormánytermészetvédelmiszakhatóságkéntaminisztert,azországostermészetvédel-
mihatóságot,aterületitermészetvédelmihatóságot,afővárosifőjegyzőt,illetveatelepülésiönkor-
mányzatjegyzőjétjelöliki.

AKormányrendeletmellékletétáttekintveegyilyentáblázatadeligazítástazegyeskörnyezetvé-
delmieljárásokbankijelöltszakhatóságokról(példák):

431 AZEURÓPAIPARLAMENTÉSATANÁCS2006/123/EKIRÁNYELVEabelsőpiaci szolgáltatásokról (2006.
december12.).Ajelenalfejezetvonatkozásában:Irányelv.

432 Ld.azIrányelv(40)-(41)preambulumbekezdését.
433 Ld.azIrányelv(47)preambulumbekezdését.
434 Ld.azIrányelv(59)preambulumbekezdését.
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Eljárás megnevezése Bevonás és közremű-
ködés feltétele

Szakkérdés Elsőfok Másodfok

Környezetvédelmi
felülvizsgálatra való 
kötelezésreirányuló
eljárás.

Minden esetben. A felülvizsgálat 
elvégzésefelszíniés
felszínalattivizek
minőségevédel-
me szempontjából 
indokolt-e,továbbáa
benyújtandófelülvizs-
gálatidokumentáció
vízvédelmitartalmá-
nak meghatározása.

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság,ahonvé-
delmiéskatonaicélú
sajátosépítményekkel
összefüggőeljárásban
országos illetékes-
séggelaJász-Nagy-
kun-SzolnokMegyei
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság(vízvé-
delmi hatáskörében 
eljárva).

BMOrszágos
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság(víz-
védelmi hatáskörében 
eljárva).

A felülvizsgálat 
elvégzésevízgazdál-
kodási,vízbázis-vé-
delmiésvízkár-el-
hárításiszempontból
indokolt-e,továbbáa
benyújtandófelül-
vizsgálatidokumen-
tációvízgazdálkodási
tartalmának meghatá-
rozása.

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság,ahonvé-
delmiéskatonaicélú
sajátosépítményekkel
összefüggőeljárásban
országos illetékes-
séggelaJász-Nagy-
kun-SzolnokMegyei
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság(vízgaz-
dálkodási hatásköré-
ben eljárva).

BMOrszágos
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság(víz-
gazdálkodási hatáskö-
rében eljárva).

Környezetvédelmi
működésiengedélye-
zési eljárás (felülvizs-
gálat,teljesítmény-
értékelés alapján) 
környezetvédelmi
teljesítményértékelés
jóváhagyása.

Minden esetben. Afelszíniésfelszín
alattivizekminősége
védelmérejogszabály-
ban,illetvehatáro-
zatban meghatározott 
előírásokérvényesül-
nek-eatevékenység
vízellátása,akelet-
kezőcsapadék-és
szennyvízelvezetése,
valamintaszennyvíz
tisztításabiztosított-e,
avízbázisvédőterü-
letére,védőidomára,
jogszabályban,illetve
határozatban meg-
határozottelőírások
érvényesülnek-e,
továbbáannakelbírá-
lásakérdésében,hogy
atevékenységazárvíz
ésajéglevonulására,
a mederfenntartásra 
milyenhatástgyako-
rol.

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság,ahonvé-
delmiéskatonaicélú
sajátosépítményekkel
összefüggőeljárásban
országos illetékes-
séggelaJász-Nagy-
kun-SzolnokMegyei
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság(vízvé-
delmi hatáskörében 
eljárva).

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság,ahonvé-
delmiéskatonaicélú
sajátosépítményekkel
összefüggőeljárásban
országos illetékes-
séggelaJász-Nagy-
kun-SzolnokMegyei
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság(vízgaz-
dálkodási hatásköré-
ben eljárva)

BMOrszágos
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság(víz-
védelmi hatáskörében 
eljárva).

BMOrszágos
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság(víz-
gazdálkodási hatáskö-
rében eljárva).

Nem kellaszakhatóságotmegkeresniakkor,haakérelmetelevevisszakellutasítani.435 Ebben az 
esetbenugyanisakérelemmáreleveolyanhibábanszenved,amelymiattnemalkalmasazérdemi
vizsgálatra.Ebbőlkövetkezőennemlenneértelmeszakhatóságmegkereséséneksem,hiszenérdem-
benaszakhatóságsemtudnáelbírálniazadottszakkérdést:azÁkr.46.§-aszerintahatóságakérel-

435 Ld.Ákr.46.§.
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metvisszautasítja,haazeljárásmegindításánakjogszabálybanmeghatározottfeltételehiányzik,és
etörvényahhozmásjogkövetkezménytnemfűz,vagyazugyanannakajognakazérvényesítésére
irányulókérelmetabíróságvagyahatóságérdembenmárelbírálta,ésakérelemtartalma,valamint
azirányadójogiszabályozásnemváltozott.

Ahatóságakérelmetvisszaisutasíthatja,haaztnemazelőírtformábanterjesztettékelő.

Fontoshangsúlyozni,hogyaszakhatóságugyanolyanhatóság,mintazeljáróhatóság,csakvala-
milyenspeciális,ágazatiszaktudássalrendelkezikésvalamilyenszakkérdésbenfoglalállást.Éppen
ezértazÁkr.akkéntrendelkezik,hogyamennyibenazÁkr.eltérőennemszól,aszakhatóságraaha-
tóságra,vonatkozórendelkezéseketkellmegfelelőenalkalmazni.

Mindenekelőttazonbanérdemesmeghatároznunk,hogymikéntkülöníthetőelazeljáróhatóság
ésaszakhatóságtevékenységeegymástól:

ALegfelsőbbBíróságmegállapította,436hogyaszakhatóságiállásfoglalásnakazadottszakható-
sághatáskörébetartozószakkérdésrekellkitérnie.Ennekmegfelelőenazolyankérdésekben,ame-
lyeknemszakkérdések,hanemazügyérdemébenhozandóhatározattalelbírálandójogkérdéseknek
minősülnek,azeljáróhatósághatáskörébetartozókérdések,ezértekörbenaszakhatóságállásfogla-
lása nem köti az eljáró hatóságot. 

Ahogyanlátjukaszakhatóságotazeljáróhatóságkeresimeg,kivéveakésőbbismertetésrekerülő
előzetesszakhatóságiállásfoglalásbeszerzéseesetében.

Ahogyanaztakérelemelőterjesztésénéltanultaknálláttuk,nemkérhetőazügyféltőlszakhatósá-
giállásfoglalásvagyelőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolása.437

AszakhatóságmegkereséséreazÁkr.nemtartalmazspeciálisrendelkezéseket,ígyarraamegke-
resésáltalánosszabályaialkalmazandókazzal,hogyaszakhatóságáltalteljesítendőhatáridőrőlisa
kijelölőtörvénynekvagykormányrendeletnekkellrendelkeznie.438

Avillamosenergiárólszóló2007.éviLXXXVI.törvény117.§(2a)bekezdéseszerintpéldáula
szélerőművagyszélerőműparképítésiengedélyezésieljárásábanéshasználatbavételiengedélyezési
eljárásábanközreműködő, akörnyezeti, természeti, településfejlesztési és településrendezésihatá-
sokkalösszefüggőszakkérdésekvizsgálatárakijelöltszakhatóságügyintézésihatáridejeharmincnap.

Mivelaszakhatóságikijelölésalapjánkötelezőazeljáróhatóságnakaszakhatóságotmegkeres-
nie–kivéveazemlítettkérelemvisszautasításáravonatkozótényállásokesetköreit–azÁkr.súlyos
következményeketfűzahhoz,haazeljáróhatóságmellőzteaszakhatóságmegkeresését.Aszakha-
tóságmellőzéseeseténazerrőlvalótudomásszerzéstkövetőenegyeztetazeljáróhatósággal,ennek
eredményéhezképestadjakiállásfoglalását.Aszakhatóságazállásfoglalásátahatóságfelügyeleti
szervével is közli.439

Amennyibenazonbanadöntésmegszületikaszakhatóságkötelezőmegkeresésenélkülvagya
szakhatóságállásfoglalásánakfigyelmenkívülhagyásával,ajogorvoslatokravonatkozófejezetben
szabályozott eljárások soránadöntéstmegkell semmisíteni, illetvevisszakellvonni, és szükség
eseténújeljárástkelllefolytatni.440

Adöntéssemmisségiokeseténsemsemmisíthetőmeg,haahhozamellőzött,vagymegkeresni
elmulasztottszakhatósághozzájárult.441

Az Ákr. szerint a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkal-
mazni.Ennekhangsúlyozásaazértisfontos,mertaszakhatóságazadottszakkérdésbenállástfoglal,
dönt,azonbanolyandöntésthoz,amelyönállóannem,csakazeljárástbefejeződöntésellenijogor-

436 Ld.aKfv.I.37.057/2011.sz.ügybenhozottítéletet.
437 Ld.Ákr.26.§(2)bek.
438 Ld.azÁkr.55.§(1)bekezdésénekmásodikfordulatát.
439 Ld.Ákr.56.§(2)bek.
440 Ld.Ákr.123.§(1)bek.b)pont.
441 Ld.Ákr.123.§(2)bek.c)pont.
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voslatkeretébentámadhatómeg.Ennekazazoka,hogyaszakhatóságésazeljáróhatóságegyüttmű-
ködésesoráncsakegyérdemidöntésszülethet,mégpedigazeljárástkváziuraló,eljáróhatóságdön-
téseként.Ebbeadöntésbebeépülaszakhatóságdöntése,állásfoglalása.Eznemúgytörténik,hogy
azeljáróhatóságdöntésemellétűzikaszakhatóságállásfoglalását,hanemazÁkr.szerintazeljáró
hatóságdöntésénekarendelkezőrészébeaszakhatóságállásfoglalása,azindokolásirészbepediga
szakhatóságiállásfoglalásindokolásaépülbe.Agyakorlatbanazeljáróhatóságszószerintátvesziezt
akétemlítettrésztaszakhatóságiállásfoglalásból.Ezmárcsakazértisígyvan,mertaLegfelsőbb
Bíróságmegállapította,hogyazeljáróhatóságkötvevanaszakhatóságállásfoglalásához.442Vagyis
azeljáróhatóságaztnemfogalmazhatjaát,tetszésszerintnemhúzhatkibelőle,vagynemírhathozzá
olyat,amelyaszakhatósághatáskörébetartozószakkérdésnekminősül.

Ahatározatotahatóságközliazügybeneljártszakhatósággalis.443

Amennyibenadöntésnemhatározatiformábanrealizálódik,hanemegyhatósági szerződésben,
akkorhatóságiszerződéstartalmazzaaszakhatóságiállásfoglalásbanfoglaltkikötéseket.444

Olyanesetiselőfordulhat,hogyaszakhatóságcsakvalamilyenágazatifeltételteljesülésemellett
bocsátjakiazállásfoglalását(példáulelőírja,hogyegyiskolaépülethasználatbavételekorellenőrizni
kellacsapokbólfolyóvízminőségét).IlyenkorazÁkr.lehetővéteszi,hogyahatóságésaszakható-
ság,valamintaszakhatóságokegymásközöttakérelemteljesítésérevonatkozófeltételeketegyezte-
tésútjánállapítsameg.445

Aszakhatóságszámáraisfennállalehetőségadöntéséneksajáthatáskörbentörténőreparálására.
Haugyanisaszakhatóságutóbbészleli,hogyállásfoglalásajogszabálytsért,állásfoglalásátahatóság
határozatánakvagyeljárástmegszüntetővégzésénekvéglegesséválásáigegy ízben módosíthatja.446

Aszakhatóságdöntésénekmódosításaazonbannemcsakaszakhatóságsajátészlelésérelehetsé-
ges:amennyibenugyanisaszakhatósága keresetlevél alapjánmódosítjaállásfoglalását,ahatósága
döntésétennekmegfelelőenmódosítjavagyvisszavonja.447

Hatörvényvagykormányrendeletnem zárja ki,azügyfélnekazeljárásmegindításaelőttbe-
nyújtottkérelméreaszakhatóságaszakhatóságiállásfoglalásravonatkozószabályokmegfelelőalkal-
mazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

Az egészségügyről szóló 1997. éviCLIV. törvény 164/D. §-a például kimondja, hogy aMa-
gyarországterületénvégzendőkutatásengedélyezésieljárásokbannincshelyeelőzetesszakhatósági
állásfoglalás kiadásának.

A kérelemhez egy évnél nem régebbielőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolhatóbe,hatör-
vényvagykormányrendeletmásidőtartamotnemállapítmeg.

A termőföldvédelméről szóló2007. éviCXXIX. törvény58/A.§ (4a)bekezdésepéldáulki-
mondja,hogyagyümölcstermőhelyikataszterieljárásbanakérelemhezötévnélnemrégebbielőze-
tesszakhatóságiállásfoglalásiscsatolható,depéldáulatermészetvédelmérőlszóló1996.éviLIII.
törvény76/A.§(2)bekezdéseszerintazelőzetesszakhatóságiállásfoglalásharmincnapighasznál-
ható fel.

A hatóság előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolásakor a kérelemmel benyújtott előzetes
szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként használja fel. A villamos energiáról szóló 
2007.éviLXXXVI.törvény117.§(4)bekezdéseszerintpéldáulaHatóságazengedélyezésieljárás
soránakkorfogadjaelazelőzetesszakhatóságiállásfoglalást,haaszakhatóságáltalvéleményezett

442 Ld.aKfv.III.37.627/2010.sz.ügybenhozottítéletet.
443 Ld.Ákr.85.§(1)bek.
444 Ld.Ákr.92.§(2)bek.
445 Ld.Ákr.56.§(2)bek.
446 Ld.Ákr.56.§(1)bek.
447 Ld.Ákr.115.§(3)bek.
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műszakitervdokumentációegyeredetipéldányátkeltezéssel,aláírássalésbélyegzőlenyomattalel-
látvanyújtjákbeazengedélyezésieljárásmegindításakoraHatósághoz.

Aszakhatóságiállásfoglalásnálleírtakrafigyelemmelazügyintézésihatáridőrevonatkozóren-
delkezéseketcsakazelőzetesszakhatóságiállásfoglaláseseténkellalkalmazni.

Bizonyosesetekbenaszakhatóságdöntéséheziselengedhetetlenegyes bizonyítási eljárási cse-
lekmények foganatosítása,példáulegyszemlelefolytatása.ÉppenezértazÁkr.úgyrendelkezik,
hogyamennyibenazeljáróhatóságaszakhatóságszámáraishasznosíthatóeljárásicselekménytfo-
ganatosít,értesítenikellaszakhatóságot–haazannakafeladat-éshatáskörétérinti–azadotteljárási
cselekményrőllegalábbötnappalkorábban.448

EgymásikbizonyításieljárásicselekményhezkapcsolódóanazÁkr.leszögezi,hogynincs helye 
szakértő kirendelésének,haugyanabbanaszakkérdésbenszakhatóságállásfoglalásátkellbeszerez-
ni.449Ennekazazoka,hogyaszakértőigénybevételérőlahatóságdönthet,amennyibenatényállás
tisztázásáhozspeciálisszakértelemrelenneszükség.Haezaszakértelemakötelezőenmegkeresendő
szakhatóságállásfoglalásánaktárgyátképezőszakkérdés,értelemszerűenugyanabbanaszakkérdés-
bennincsértelmeegykötelezően,illetveegy,ahatóságmérlegelésealapjánigénybevehetőeljárási
szereplőbevonásának.

AzÁkr.szerintazügyfeletmegilletia kérelmezett jog gyakorlása,haahatóságazügyintézési
határidőnbelülmellőziahatározathozatalt(ezthívjukjogszerű hallgatásnak).Jogszerűhallgatásnak
vanhelye,haautomatikusdöntéshozatalieljárásbanintézhetőügybentörvényvagykormányrendelet
nemzárjaki,sommáseljárásbanintézhetőügybentörvényvagykormányrendeletígyrendelkezik,
illetveteljeseljárásbantörvényvagykormányrendelet ígyrendelkezik, továbbánincshelyefüggő
hatályúdöntésmeghozatalának,ésazügybennincsellenérdekűügyfél.

Ennekaszabálynakaszakhatóságoktekintetébenisvanjelentősége.Nézzünknéhányágazati
példát:

AMagyarKöztársasággyorsforgalmiközúthálózatánakközérdekűségérőlésfejlesztésérőlszóló
2003.éviCXXVIII. törvény16.§(2)bekezdésepéldáulkimondja,hogyaszakhatóságok,aköz-
műveküzembentartói és azutakkezelői ahelyszínközlekedésihatósággalegyüttesmegtekintése
utánazonnal,delegkésőbbnyolcnaponbelülnyilatkoznakarrólaközlekedésihatóságnak,hogya
forgalombahelyezési engedélymegadásának feltételei fennállnak.Ha a közműveküzembentartói
ésazutakkezelőinemnyilatkoznak,ahozzájárulásukat,illetvebeleegyezésüketmegadottnakkell
tekinteni.

Azépítettkörnyezetalakításárólésvédelmérőlszóló1997.éviLXXVIII.törvény53/E.§(1)be-
kezdéseugyanakkorpéldáulkimondja,hogyahasználatbavételiengedélyezésieljárásbanrésztvevő
szakhatóságokállásfoglalásukbannemírhatnakelőújabbfeltételtvagykövetelménytazépítésien-
gedélyezésieljárásbanadottszakhatóságivéleményükbenmeghatározottakhozképestésnemtagad-
hatjákmegszakhatóságiállásfoglalásukmegadásátazzalazindokkal,hogyidőközbenaszakterületre
vonatkozószabályokmegváltoztak.

Haaszakhatóságazeljárásárairányadóügyintézésihatáridőnbelülnemadkiállásfoglalást,és
ellenérdekűügyfélazelsőfokúeljárásbannemveszrészt,ahozzájárulásátmegadottnakkelltekinteni.

Abányászatrólszóló1993.éviXLVIII.törvény43/B.§-a(7)bekezdéseszerint,haabányafel-
ügyeletengedélyezésieljárásaiban–ellenérdekűügyfélhiányában–aszakhatóságazelőírthatáridőn
belülnemadállásfoglalást,aszakhatóságihozzájárulástmegadottnakkelltekinteni.

448 Ld.Ákr.61.§(2)bek.
449 Ld.Ákr.71.§(2)bek.
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Megállapítható, hogynincs ellenérdekűügyfél, ha a kérelmezőügyfél benyújtotta az ügyben
érintettösszesismertügyfélnekakérelmezetttevékenységvégzéséheztörténőhozzájárulónyilatko-
zatátvagyatevékenységvégzésétlehetővétevőmegállapodást.

Mivelaszakhatóságazeljárásnakcsakegykisszegmensétismeri,nemtudhatja,hogypontosan
milyeneljárási költségek merülnek fel az eljárás egésze alatt. Éppen ezért az Ákr. akként rendel-
kezik,hogyamennyibenafüggő hatályú döntésvéglegesséválik,azeljáróhatóságnakintézkednie
kellazeljárásiköltségek,ígyaszakhatóságieljárásértmegfizetettilletékvagydíjvisszatérítéseiránt.

Ilyenkorszakhatóságavéglegesséválásrólszólóértesítésétőlszámítottötnaponbelülintézkedik
azeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelőilletékvagydíj,továbbáazeljárá-
sáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelőeljárásiköltségeljáróhatóságnaktörténő
megfizetéséről.

Amennyibenviszont függőhatályúdöntésmeghozatalánaknincshelyeésahatóságazügyet
teljeseljárásbanintéziel,ahatóságnakabelsőhatáridőkszerint,azazlegkésőbbnyolcnaponbelül
gondoskodniakellaszakhatóságmegkereséséről.

9. A tényállás tisztázása és a bizonyítás

Amikoraközigazgatásieljárásdinamikájárólbeszéltünkmegállapítottuk,hogy„aközigazgatásiel-
járásmozgatórugóiazeljárásicselekmények.Minélszorosabbankapcsolódnakegymáshozazegyes
eljárásicselekmények,annálgyorsabb,hatékonyabbazeljárás(ehheznagyonleegyszerűsítveazis
elegendő,hogymindenkimindenhatáridőtbetartson).”450Azegyeseljárásicselekményekgyorsa-
ságaazonbanönmagábanmégnemelegendőamegfelelőeljárásbiztosításához:azeljárásicselek-
ményeknekésazazokalapjánmegszületődöntésnekishelyesnekkelllennie.Helyesdöntéstpedig
csakkellőenkörüljárteljárásban,alaposanfeltárttényállásmellettlehethozni.Amennyibenugyanis
valamilyenkörülménytisztázásaelmarad,máriselképzelhető,hogyadöntésünknemleszmegfelelő.

9.1. A tényállás tisztázása és a bizonyítás általános jellemzői

A tényállás mindigadöntéshezszükségestényekösszessége.Atények az emberi lelkivilág jelen-
ségeiésállapotaiként(példáulajóhiszeműség,vagyarosszhiszeműség)isfelfoghatók.451NagyLa-
josmegfogalmazásábanatényekakülvilágbanlejátszódótörténések,akülvilágjelenségei,illetve
állapotai.452Aténynemcsakegydolog,adat,információlehet,hanembármely,azanyagivilágban
létező,érzékilegfelfoghatóegyedijelenségis.453

Abizonyítástárgyatény,ígyabizonyításisaténykérdésreirányul.Aztazonban,hogypontosan
miajelentősténykérdés,mindiganyagijogszabjameg.454

A tényállás tisztázásaegylogikaiművelet,atényállásoknakpedigalapvetőenkétfajtájátkülön-
böztetjükmeg:atörvényi,vagymásnévenajogszabálybanmegfogalmazottésatörténetitényállást,

450 BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,18.p.
451 Vö.:ÁrvaiBéla:Aperbelibizonyításikötelezettségről.In.:MagyarJog1999/12:743-747.p.,KatonaGéza:Abizo-

nyításésanyomozásegyeskérdéseiazújbüntetőeljárásitörvénytükrében.In.:MagyarJog2004/9:525-535.p.
452 NagyLajos:Ténymegállapításokfelülbírálataabüntetőperben.AzÁllam-ésJogtudományiIntézetÉrtesítője,Buda-

pest,1957/1:105.p.
453 Vö.:FarkasJózsef:Bizonyításapolgáriperben.KJK,1956.,Budapest,56.p.
454 BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,28.p.
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vagyisazadottegyediügybenténylegesenmegvalósulótényállást.Atényállástisztázásasorántehát
mindigatörvényitényállástényeinekapárjátkellmegtalálnunkatörténetitényállástényeiközött.455

Abizonyításieljáráscélja,hogyahatóságalehetőlegteljesebbmértékben,avalósághozlegkö-
zelebbesőmódonállapítsameg,miistörténtazadottügyben–megfelelőenállapítsamegatörvényi
tényállástörténetitényállásbelitényeit–ésamegfelelőentisztázotttényállásalapjánjogszerűdöntést
hozzon.

Eztehátaztjelenti,hogyahatóságnakmindentösszekellgyűjtenie,ahhozhogy:azadottügy
tárgyátképezőesetbenazügyféljogátvagykötelezettségétmegállapíthassa,jogvitájáteldöntse,jog-
sértésétmegállapítsa,tényt,állapotot,igazolhassonvagynyilvántartástvezethessen.

Atényállástisztázásaaközigazgatásihatóságjogalkalmazási tevékenységénekegyikigenfon-
toseleme,ugyanisabírósággyakorlatábana legtöbbjogszabálysértéséppena tényálláshelytelen
megállapításaokánmerülfel.

Atényállás tisztázásánakalapszabályaszerintahatóságköteles a döntéshozatalhoz szükséges 
tényállást tisztázni.Vannak olyan esetek, amelyek nem igényelnek összetett bizonyítási eljárást,
hiszenegyszerűmegítélésűügyek.Tipikusanilyenazautomatikusdöntéshozatal,illetveasommás
eljárás.Emlékeztetőülfelidézzük,hogyautomatikusdöntéshozatalnakvanhelye,haazttörvényvagy
kormányrendeletmegengedi,ahatóságrészéreakérelembenyújtásakormindenadatrendelkezésére
áll,adöntésmeghozatalamérlegeléstnemigényel,ésnincsellenérdekűügyfél.456 Emellett sommás 
eljárásnakvanhelyeakkor,haahiánytalanulelőterjesztettkérelemésmellékletei,valamintahatóság
rendelkezéséreállóadatokalapjánatényállástisztázottésnincsellenérdekűügyfél.457Amennyiben
viszontezekafeltételeknemállnakfenn,ahatóságfüggőhatályúdöntésthoz,vagyteljeseljárásban
intéziazügyet.Abizonyításszükségességeilyenkorazesetekjelentősrészébenfennáll,nyilvának-
kor,haahatóságdöntéshozataláhoznemelegendőekarendelkezésreállóadatok.

Abizonyítástehátnemmás,mintabizonyítékokbeszerzésére,vizsgálatáraésértékeléséreirá-
nyulóeljárásjogitevékenység.458Aközigazgatásieljárásbanabizonyításazügyfél,ahatóságésazel-
járásegyébrésztvevőibizonyításieljárásicselekményeinekösszessége,melyekaztszolgálják,hogy
ahatóságatényállástésazannakalapjáulszolgálótényeketavalóságnakmegfelelőentárjafel.459

9.2. A tényállás tisztázásának szabályai az Ákr.-ben

Azalapelvekismertetésesoránemlítettük,hogyazex officio alapelve460magábanfoglaljaaztis,hogy
ahatósághivatalbólállapítjamega tényállást,határozzamegabizonyításmódját és terjedelmét.
Emellett az Ákr. a hatékonyságra vonatkozó alapelv461meghatározásasoránaztisleszögezi,hogya
hatóságahatékonyságérdekébenúgyszervezimegatevékenységét,hogyazazeljárásvalamennyi
résztvevőjénekalegkevesebbköltségetokozza,és–atényállástisztázásáravonatkozókövetelmé-
nyeksérelmenélkül,afejletttechnológiákalkalmazásával–azeljárásalehetőleggyorsabbanlezár-
hatólegyen.

455 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,150.p.
456 Ld.Ákr.40.§.
457 Ld.Ákr.41.§.
458 KertészImre:Tárgyibizonyítékokelméleteabüntetőjogésakriminológiatudományban.KJK,Budapest,1972.208.

p.
459 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,150.p.
460 Ld.Ákr.3.§.
461 Ld.Ákr.4.§.
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Szinténbizonyításiszabályjelenikmegegymásikalapelvnélis:ahogyanemlítettükazügyfélés
azeljárásegyébrésztvevőjejóhiszeműségétazeljárásbanvélelmeznikell.Arosszhiszeműségbizo-
nyításaahatóságotterheli.Ittavélelem,mintvalószínűsítésmegdöntésérőlvanszó.462

Azügyfélrevonatkozó alapelvek körébenazÁkr.előírjaahatóságnak,hogyatanú,ahatósági
tanú,aszakértő,atolmács,aszemletárgybirtokosaésazügyfélképviselőjeszámára,hogyjogaikat
és kötelezettségeiket megismerhessék.

AtényállástisztázásánakÁkr.-bennevesítettlegfontosabbszabályaiazalábbiak:
• haadöntéshozatalhoznemelegendőekarendelkezésreállóadatok,ahatóságbizonyítási 

eljárástfolytatle;
• a hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható,amelyatényállástisztá-

zására alkalmas;
• nem használható felbizonyítékkéntahatóságáltal,jogszabálysértésselmegszerzettbizo-

nyíték;
• a hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeketnemkellbizonyítani;
• a hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját,ésarendelkezésreállóbizonyíté-

kokat szabad meggyőződése szerint értékeli;
• törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján,meghatá-

rozottügyekbenkötelezővé teheti valamelyokiratvagymásiratbizonyításieszközként
történőalkalmazását.

Tekintsükátatényállástisztázásáhozkapcsolódótörvényirendelkezésekértelmezését:
• Arrólazelőzőcímalattmárszóltunk,hogymikorvanszükségbizonyításieljárásra,ezértitt

akorábbiakbanleírtakatmárnemismételnénk.
• AzÁkr.-benatörvénnyelvagykormányrendelettelkorlátozhatórelatíveszabad bizonyítás 

elve érvényesül.463 Ez azt jelenti, hogy lényegébenbármilyen bizonyíték felhasználható 
azeljárássoránabizonyításra,amelyalkalmasarra,hogyegybizonyítandóténytahatóság
igazoljon.AzÁkr.nemissoroljafel,milyenbizonyítékokalkalmazhatók,bárkésőbbnéhány
bizonyítékszabályaitismerteti.Ennekazazoka,hogyazágazatijogszabályokigenszéles
képetmutatnak az alkalmazott bizonyítékokat illetően: előfordulmintavétel, környezetta-
nulmány,laborvizsgálat,becslés,valaminekagyanújastb.Amozgóképrőlszóló2004.évi
II.törvény19/E.§(4)bekezdéseszerintpéldáulaHatóságkülönösenindokoltesetben,ha
egyébbizonyításieszköztőlatényállástisztázásanemremélhető,atényállástisztázásaérde-
kébenazügyfélenésazeljárásegyébrésztvevőjénkívülmásszemélytvagyszervezetetis
adatszolgáltatásra,bizonyításieszközökátadásárakötelezhet.Evégzésellenazadatszolgál-
tatásra,bizonyításieszközökátadásárakötelezettközigazgatásipertindíthat.Akeresetlevél
benyújtásánakhalasztóhatályavan.Aszerzőijogrólszóló1999.éviLXXVI.törvény41/C.
§(2)bekezdéséneka)pontjaalapjánaHivatalatényeketakérelemkereteiközött,azügyfél
nyilatkozataiésállításaialapjánvizsgáljaazzal,hogyazügyfélhiánypótlásravagynyilatko-
zattételrekétalkalommalisfelhívható.

• Azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény35.§(3)bekezdéseszerintaHatóság
különösenindokoltesetbenatényállástisztázásaérdekébenazügyfélenésazeljárásegyéb

462 Ld.Ákr.6.§(3)bek.
463 Abizonyításirendszereknekkülönbözőfajtáialakultakkiajogfejlődéssorán:Apozitívekötöttbizonyításirendszer

esetébena jogalkotómeghatározza,hogymivel lehetbizonyítani, azazmi lehetbizonyítékés abizonyítékoknak
mennyiazértéke.Anegatívekötöttrendszeresetébenazvanmeghatározvaajogszabályban,hogymiabizonyítékok
minimálisköreamarasztalódöntéshez.Aszabadbizonyításezzelszembenaztjelenti,hogyabizonyítékoknincsenek
meghatározvaajogszabályokbanésajogalkalmazószabadmérlegelésalapjándöntarról,hogymelyikbizonyítékot
használja,ésmelyikbizonyítéknakszentelnagyobbhangsúlyt.Ld.részletesen:BorosAnita:Bizonyításaközigazga-
tásieljárásjogbanI.MagyarKözlönyésLapkiadó,Budapest,2010.
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résztvevőjénkívülmásszemélytvagyszervezetetisadatszolgáltatásra,bizonyításieszközök
átadásárakötelezhet.Evégzésközigazgatásiperbenmegtámadható,akeresetlevélbenyújtá-
sánakhalasztóhatályavan.Abíróságharmincnaponbelüldönt.

• Nem használható fel a jogellenesen beszerzett bizonyíték:jogellenesnektekintjükabizo-
nyítékbeszerzésénekamódját,haahatóságabizonyításieljárásasoránmegsértiabizonyí-
tásravonatkozó,azÁkr.-ben,vagyazágazatijogszabályokbanmeghatározottrendelkezése-
ket(példáulahatóságnemfigyelmeztetiatanútatanúvallomásmegtagadásánakesetköreire).

• AzÁkr.szabadbizonyításirendszereágazati törvények és kormányrendeletek útján kor-
látozható, hiszenazágazati tényállások tisztázása soránelőfordulhat,hogyegybizonyos
ténycsakegyfélebizonyítékkaligazolható:példáulagyorshajtásannakbemérésérealkalmas
eszközzelbizonyítható.

• A hivatalosan ismert és a köztudomású tényeknemszorulnakkülönbizonyításra:Hiva-
talosan ismertnektekintjükazokatatényeket,amelyekrőlazeljárószervvezetőjénekvagy
ügyintézőjénektudomásavan,vagyazokróltudomástszerezhet.464Etudomásszerzésleg-
főbbforrásaielsősorbanazeljárószervnyilvántartásai,illetveahatósághatáskörébetartozó
egyébhatóságiügyeklehetnek.465 Köztudomású ezzelszemben„azatény,amelybizonyos
körbenazembereknagyrészeelőttolyanmértékbenismeretes,hogyaztmindenértelmes
embervalónakfogadhatjael.Aköztudomásútényekkétfajtájátszokásmegkülönböztetni:
vannakaszélesebbértelembenvettköztudomásútények.Ilyenekpéldáula történetiese-
mények,aföldrajzitények,vagyahasználatos,denemhivatalosmértékegységek,illetvea
köztapasztalatútények,amelyekszinténvagymindenkielőtt,vagybizonyoskörbenközis-
mertek.”466 

• Emellett természetesen nem kell vizsgálnia a hatóságnak a nem releváns tényeket.467

Nézzünknéhánygyakorlatipéldátatényállástisztázásaköréből:
AFővárosiÍtélőtáblaegyikítéletébenahatóságtényállástisztázásikötelezettségévelfoglalkozott.

Adöntésszerintamegalapozottdöntéselőfeltételeatényállásmegállapítása,amely−azofficialitás
elvébőlfakadóan−azeljáróhatóságfeladata.Atényállásadöntéshezszükségestényekösszessége.
Atényállásmegállapításasoránahatóságnakaszámításbajöhetőtényekközülkikellválasztania
azokat,amelyekavizsgáltügyszempontjábóljelentőséggelbírnak.Azt,hogymelyekezekajogilag
relevánstények,468mindigakonkrétügybenalkalmazandójogszabályhatározzameg.Atisztázandó
tényállásielemekettehátazirányadójoginormaáltalánostényállásajelöliki.Ahatóságnakazeljárás
keretébenaztkellmegállapítania,hogyajogszabályszerintitényállásielemekazadottügybenfenn-
állnak-evagysem.Mindebbőlviszontaziskövetkezik,hogyadöntésheznemszükséges,ahhozköz-
vetlenülnemkapcsolhatóegyébkörülményeketnemkellfelderítenie,ajoginormábannemszereplő
tényállásielemeketsemmegállapítania,semértékelnienemkell.Azadottügybenhozandódöntés
szempontjábóljelentőséggelnembírótényekvizsgálatatehátannakellenérenemszükséges,hogy
azokegymás,ahivatalbólieljárásbanalapvetőjelentőséggelbírnak.469Azügybenrelevánstényál-
lásmegállapításamindenközigazgatásihatóságidöntéselőfeltétele.Atényállásfelderítéseazeljáró
szervkötelessége,nekikelladöntéshezszükségesjogilagjelentőstényeket,adatokatbegyűjtenie,
majd–aszükségesmértékűbizonyításieljáráskeretében−azokvalóságtartalmárólmeggyőződnie,
a feltárt ellentmondásokat feloldania. Ezt követően lehet az egyes tényállási elemeket súlyuknak
megfelelőenegyenkéntésösszességükbenértékelni.Atényállásfelületesfeltételezésekrealapított,

464 LőrinczLajos(szerk.):Közigazgatásieljárásjog.242.p.
465 BorosAnita:Bizonyításaközigazgatásieljárásjogban.ÚjMagyarKözigazgatás,2009/8:27-37.p.
466 LőrinczLajos(szerk.):Közigazgatásieljárásjog.243.p.
467 Ld.méga2.Kf.27.128/2011/6.számúítéletet.
468 Ld.mégaKfv.II.39.0881/2011/6.sz.üygbenhozottítéletet.
469 Ld.méga2.Kf.27.128/2011/6.számúügybenhozottítéletet.
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hiányosvagyhelytelenmegállapításamegalapozatlandöntéshezvezet.470

Atényállás-tisztázásikötelezettségteljesítéseugyanakkornemjelentiazt,hogyazadottügyet
érintőmindentényéskörülménykapcsánfelmerülőlétezővagyvéltellentmondásokatfelkellene
oldani.Atényállás-tisztázásikötelezettségaztjelenti,hogyazügyeldöntéseszempontjábólreleváns
tényekéskörülményekvonatkozásábankellatényeketteljeskörűentisztázni.471

AszórakozóhelyekmegfelelőműködtetésévelösszefüggésbenaKúriaaKfv.II.39.192/2011/5.
számúítéletébenmegállapította,hogyahatóságnakatényállástisztázásáhozmegkellállapítaniaa
vendéglátó egység tényleges nagyságát, annak befogadóképességét és jogsértésmegállapításának
előkészítéseeseténarelevánsbizonyítékokat,példáulahivatkozottítéletszerintifényképeket,ahát-
rahagyottüvegekstb.minthátrahagyotthulladékmennyiségét.

AKfv.II.39.138/2011/6.számúítéletébenaKúriaegyrendkívülihalálesetkapcsánmegállapítot-
ta,hogyahatóságnakarendkívülihalálmiattindultközigazgatásieljárásbannemfeladataarendkí-
vülikörülményekközöttbekövetkezettelhalálozásvalamennyikörülményének,okánakfeltárása,a
felmerülőösszeskérdésmegválaszolása.Ahatóságkizárólagaztköteleskivizsgálni,hogyarendkí-
vülihalálidegenkezűségeredménye-e,ezértelegetteszahatóságatényfeltárásikötelezettségének,
hakétségetkizáróantisztázza,hogyahalálkapcsánazidegenkezűségnemállapíthatómeg,büntető-
illetveszabálysértésieljárásmegindításánakfeltételeinemállnakfenn,ezértazekövetelménynek
megfelelő hatósági eljárást törvényesnekminősítő ítéletimegállapítás nem jogsértő.A rendkívüli
halálesetmiattmegindultközigazgatásieljárásbanahatóságfeladataelsődlegesenaz,hogymegál-
lapítsa,fennállvagysemolyankörülmény,melyalapjáulszolgálhatabüntető-vagyszabálysértési
eljárásmegindításának.Ahalálesetkapcsánkiemeltszerepetkapazidegenkezűséghatóságivizsgá-
lata,ésazekörbenelfogadotthatóságiálláspontellenőrzéselehetaközigazgatásiperbenabírósági
felülvizsgálat tárgya.Aperbeliesetbenaszéleskörűen lefolytatottbizonyításieljárásnemtárt fel
olyankörülményt,amelynéhaihalálávalkapcsolatosanaztvalószínűsítettevolna,hogyabbanmás
személynekvoltszerepe.Ezzelszembenarendelkezésreállóbizonyítékokalapvetőenaztigazolták,
hogyöngyilkoslett.

Ahogyanafentiekbőlislátszik,a tényállás felületes feltételezésekre alapított, hiányos vagy 
helytelen megállapítása megalapozatlan döntéshez vezet.472

Abíróságigyakorlatbanugyanakkoraztismegfogalmazták,hogyatényállás-tisztázásikötele-
zettségteljesítésenemjelentiazt,hogyazadottügyetérintőmindentényéskörülménykapcsánfel-
merülőlétezővagyvéltellentmondásokatfelkelleneoldani.Atényállás-tisztázásikötelezettségazt
jelenti,hogyazügyeldöntéseszempontjábólrelevánstényekéskörülményekvonatkozásábankella
tényeketteljeskörűentisztázni.473

Ahatóságnakadöntésheznemszükséges,azahhozközvetlenülnemkapcsolhatóegyébkörülmé-
nyeketfelderítenie,ajoginormábannemszereplőtényállásielemeketsemkellmegállapítaniavagy
értékelnie.Azadottügybenhozandódöntésszempontjábóljelentőséggelnembírótényekvizsgálata
tehátannakellenérenemszükséges,hogyazokegymás,ahivatalbólieljárásbanalapvetőjelentőség-
gelbírnak.474Azügybenrelevánstényállásmegállapításamindenközigazgatásihatóságidöntéselő-
feltétele.Atényállásfelderítéseazeljárószervkötelessége,nekikelladöntéshezszükségesjogilagje-
lentőstényeket,adatokatbegyűjtenie,majd–aszükségesmértékűbizonyításieljáráskeretében−azok

470 2.Kf.27.167/2010/8.sz.ügybenszületettítélet.
471 Ld. a Kfv.III.37.775/2009/8.sz. ügyben hozott ítéletet, a Kfv.IV.37.867/2009/4.sz. ügyben hozott ítéletet, a

3.Kf.27.137/2012/6.sz.ügybenhozottítéletet,aKfv.II.37.213/2009/6.sz.ügybenhozottítéletet.
472 2.Kf.27.167/2010/8.sz.ítélet.
473 Ld. Kfv.III.37.775/2009/8.sz. ítélet, a Kfv.IV.37.867/2009/4.sz. ítéletet, a 3.Kf.27.137/2012/6.sz.ítéletet, a Kfv.

II.37.213/2009/6.sz.ítéletet.
474 Ld.méga2.Kf.27.128/2011/6.számúügybenhozottítéletet.
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valóságtartalmárólmeggyőződnie,afeltártellentmondásokatfeloldania.Eztkövetőenlehetazegyes
tényállásielemeketsúlyuknakmegfelelőenegyenkéntésösszességükbenértékelni.Atényállásfelüle-
tesfeltételezésekrealapított,hiányosvagyhelytelenmegállapításamegalapozatlandöntéshezvezet.475

Abizonyításieljárásazemlítettekhezhasonlóanháromnagyobbszakaszraosztható:abizonyí-
tásieljáráselsőszakaszaabizonyítékokösszegyűjtése,majdaztkövetőenabizonyítékokvizsgálata,
legvégülabizonyításeredményénekamegállapítása.476

Atényállástisztázásakapcsánrövidenszólnunkkellabizonyítási teher fogalmárólis:abizonyí-
tásiteherazthatározzameg,hogyazeljárássoránmelyikfél,azazahatóságvagyazügyfélköteles
abizonyítandótényeketbizonyítaniésabizonyítottságvagyannakhiányakirenézvevonmagaután
hátrányosjogkövetkezményeket.477

A kérelemre megindult eljárások esetében az ügyfélnek együttműködési kötelezettsége van,
amelyalatt„asajátérdekébenmegindítotteljárásbanatényállástisztázásasoránahatósággalegyütt
kellműködnie.Azegyüttműködésikötelezettségmegtagadhatóugyan,deennekjogikövetkezmé-
nyeitazügyfélnekkellviselnie.Haazeljárásazügyfélkérelmére indul,ahatóság felhívhatjaaz
ügyfeletisarra,hogyakérelmévelkapcsolatosannyilatkozzon,példáuladatokatközöljön,okiratokat
csatoljonbeahatósághoz.Amennyibenazügyfélennekafelhívásnaknemteszeleget,magaviseliaz
esetlegeshátrányosjogkövetkezményeket.Ezaztjelenti,hogyahatóságadöntésemeghozatalakor
arendelkezéséreállóadatokalapjánfogdönteni.Nemveszi(veheti)figyelembeazokatazadatokat,
amelyeketazügyfélesetlegnemhozottatudomására.

Azügyfélkérelméreindulteljárásbanabizonyításiteherofficialitásaugyanakkornemterjed-
hetodáig,hogyahatóságazügyfélhelyettmagakutassonfelalapvetőenazügyfélérdekkörébe
tartozóbizonyítékokat.(…)azellenérdekűügyfeletugyanolyanügyfélijogokilletikmegazeljárás
során,mintakérelmezőt,ebbőlanézőpontbólpedigazellenérdekűügyfélisbizonyítékokatter-
jeszthetahatóságelé,amelyugyanolyanjoghatályúlehet,mintakérelmezőbizonyításiindítványa,
azaz irányulhatmind egyes bizonyítékok,mind pedigmeghatározott bizonyítási cselekmények
elvégzésére.

(…)Erőteljesebbéslényegesenbonyolultabbabizonyításiteherkérdéseahivatalbólindultel-
járásokesetében(…)ezesetbenabizonyításiteherazeljárásvalamennyimozzanatábanahatóság
kötelessége.Ahivatalbólindulóeljárásokesetébeniskötelesazügyfélahatósággalegyüttműködni,
éstermészetesenazilyeneljárásoksoránismegilletiazügyfeletazellenbizonyításjoga.

Ahatóságotterheliabizonyításazokbanahivatalbólkezdeményezetteljárásokbanis,amelyek-
benazügyfélterhérekötelezettségetállapítmeg,delátszólagazügyfélérdekében(példáulaparlagfű
kiírtásáravalókötelezés).Azilyenügyekbenugyanisahatóságvoltaképpenaközérdeketérvényesíti,
amitörténetesenazügyfélegyéniérdekévelisegybeesik.

Ajogalkotóadöntéshozatalhozszükségestényállástisztázásátmindenesetbenahatóságkötele-
zettségévé teszi. 

Ahatóságoldalán jelentkezőbizonyítási teher ugyanakkornem jelenti azt, hogy–kérelemre
indulteljárásesetén–ahatóságazügyfélhelyetteljárva,magaprodukáljaazokatatöbbletbizonyí-
tékokat,amelyekalapjánakérelemteljesíthetőlenne.Ahatóságbizonyításikötelezettségénekhatára
ilyenkorcsupánarendelkezéséreállóadatokalapjánlefolytathatóbizonyítékokraterjedki.”478

Itt érdemes kiemelnünk a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésének szabályát is:479

475 2.Kf.27.167/2010/8.sz.ügybenszületettítélet.
476 Ld.részletesen:BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,52-61.p.
477 Ld.részletesen:BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,25.p.
478 BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,62-65.p.
479 Ld.Ákr.76.§.
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Haahatóságazügybenbizonyítási eljárástfolytatottle,melyneksoránahatóságnemtette
lehetővé, hogy az ügyfélmindenbizonyítékotmegismerjen, annakbefejezését követően értesíti
azügyfelet,hogy–aziratokbavalóbetekintésszabályaifigyelembevételével–megismerhesse a 
bizonyítékokat, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő.

AszabályozásjellegéttekintveazÁkr.nemcsakitt,atörvénytényállástisztázásáravonatkozó,
hanematöbbirészébenistartalmazolyanrendelkezéseket,amelyekszorosanösszefüggenekaható-
ságtényállástisztázásikötelezettségetekintetébenmegfogalmazott,azÁkr.harmincadikalcímealatt
szereplőszabályokkal:

• Az adatkezelés szabályaiszerintahatóságjogosultazügyfélésazeljárásegyébrésztve-
vője természetes személyazonosítóadatainakésazügyfajtát szabályozó törvénybenmeg-
határozottszemélyesadatok,továbbá–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–atényállás
tisztázásához elengedhetetlenül szükségesmás személyes adatokmegismerésére és keze-
lésére.Akérelemreindulóeljárásbanvélelmeznikell,hogyakérelmezőügyfélatényállás
tisztázásáhozszükségesszemélyesadatok–ideértveakülönlegesadatokatis–kezeléséhez
hozzájárulástadott.480

• Szinténatényállástisztázottságáhozkapcsolódikasommás eljárásmártöbbszöremlített
egyikelőfeltételeis,hiszensommáseljárásnakakkorvancsakhelye,haahiánytalanulelő-
terjesztettkérelemésmellékletei,valamintahatóságrendelkezéséreállóadatokalapjána
tényállástisztázott(ésnincsellenérdekűügyfél).481

• A függő hatályú döntésbenfőszabályszerintkérelmezettjoggyakorlásaazügyfeletmeg-
illeti.Eztaszabálytazonbannemkellalkalmazniazolyaneljárásokban,aholazügyérde-
mébenahatóságmérlegelésétőlvagyatényállástisztázásátólfüggőösszegetkellmeghatá-
rozni.482Amennyibenfüggőhatályúdöntésmeghozatalánakmégsincshelyeésahatóságaz
ügyetteljeseljárásbanintézi,úgyabelsőhatáridőrevonatkozószabályokszerintahatóság
intézkedikatényállástisztázásáhozszükségeselőreláthatóeljárásicselekményekről,illetve
hiánypótlásrahívfel.483

• Szorosan kapcsolódik a hiánypótlásjogintézményeatényállástisztázáshoz.Csakemlékez-
tetőül:azÁkr.ahiánypótláselrendelésétkétesetbenteszilehetővé:haakérelemajogsza-
bálybanfoglaltkövetelményekneknemfelelmeg,vagymegfelel,deatényállástisztázása
soránfelmerültújadatratekintettelazszükséges.Ilyenkorazeljáróhatósághatáridőmegje-
lölésével,amulasztásjogkövetkezményeiretörténőfigyelmeztetésmellett–hatörvényvagy
kormányrendeletmáskéntnemrendelkezik–egy ízbenhiánypótlásrahívjafelakérelme-
zőt.484

• Nagyonfontosszerepevanatényállástisztázásáravonatkozóeljárásicselekményekdöntés-
benvalórögzítésének:ahatóságnakugyanispontosanlekellírniadöntésében,mitmikéntés
miértúgyértékeltabizonyításieljárássorán,milyenkörülményeketnemvettfigyelembestb.

• AzÁkr. a döntésre vonatkozó fejezetben kimondja, hogy az tartalmazza a megállapított
tényállásra, abizonyítékokra, a szakhatóságiállásfoglalás indokolására, amérlegelésésa
döntés indokaira,valamintazaztmegalapozójogszabályhelyekmegjelölésére iskiterjedő
indokolást.

• EzalólazÁkr.engedbizonyoskivételeket,amikorkimondja,hogyaz indokolásbancsak
azaztmegalapozójogszabályhelyekmegjelöléséttartalmazóegyszerűsítettdöntéshozható
akkor,haahatóságakérelemnekteljesegészébenhelytad,ésazügybennincsellenérdekű

480 Ld.Ákr.27.§(1)bek.
481 Ld.Ákr.41.§(1)bek.
482 Ld.Ákr.43.§(3)bek.d)pont.
483 Ld.Ákr.43.§(13)bek.
484 Ld.Ákr.44.§.
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ügyfél,vagyadöntésazellenérdekűügyfél jogátvagy jogosérdekétnemérinti,vagyaz
egyezségjóváhagyásáról.

• Emellettazönállóannemfellebbezhetővégzésrőlazindokolásbancsakazaztmegalapozó
jogszabályhelyekmegjelöléséttartalmazóegyszerűsítettdöntéshozható.485

• Adöntésekindokolásikötelezettségénekelvenemcsakahazai,hanemazuniósésatagállami
eljárásijogszabályoktekintetébeniskitüntetetthelyenszerepel.Azegyestagállamokeljárás-
jogáttekintvekiemelhető,hogyazosztrákésazészttörvénybenismegjelennekahazaihoz
hasonlóan azok a szabályok, amelyek azt határozzákmeg,mikor nincs szükség a döntés
indokolására.Eltérőugyanakkoratagállamokgyakorlataabbanakérdésben,hogypontosan
mirekellkiterjednieazindokolásnak.AzEurópaiUniószintevalamennyivonatkozódoku-
mentumatartalmazzaadöntésindokolásánakkötelezettségét.486

• Akésőbbiekbenrészletesenszólunkazár alá vételkérdésköréről.Ittcsakannyitjegyeznénk
meg,hogyhaatényállásmáskéntnemtisztázhatóvagyazjelentőskésedelemmeljárna,vagy
azáralávételmellőzéseatényállástisztázásánaksikerétveszélyeztetné,ahatóságjogosult
valamelydologbirtokánakabirtokosrendelkezésealólielvonására.487

• Afellebbezésieljárásbanisfelmerülhetatényállástisztázásánaknéhányhiányossága.Ameny-
nyibenadöntésmeghozataláhoznincselégadat,vagyhaegyébkéntszükséges,amásodfokú
hatóságtisztázzaatényállástésmeghozzaadöntést.488

9.3. A bizonyítás Ákr.-ben nevesített jogintézményei

9.3.1. Az idézés és az értesítés 

Atényállástisztázásasoránigengyakranelőfordul,hogybizonyoseljárásicselekményeksoránvala-
kinekmegkelljelennieahatóságelőttvagyéppenegyeljárásicselekményalkalmával.

AmegjelenéstekintetébenkétfélejogintézménytkülönböztetmegazÁkr.:
• az idézést, valamint
• az értesítést.
a) Az idézés

A két jogintézmény közötti alapvető különbség, hogy az idézés a kötelező megjelenésre 
való felhívás, míg az értesítés a bizonyítási eljárási cselekményről való tájékoztatás.

Azidézésnek,mivelkötelezőmegjelenésrevalófelhívás,különbözőformaiéstartalmielőírások-
nakkellmegfelelnie,márcsakazértis,mertannakelmulasztásáhozszankciókapcsolódik.

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, hogy a 
megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. 489

Haazidézettszemély:
• kora,
• egészségiállapotavagy

485 Ld.Ákr.81.§-át.
486 AHelyeshivatalimagatartáseurópaikódexe,aBizottságeljárásiszabályzata,azAlapjogiCharta,aParlamentuniós

közigazgatási eljárásjogról szóló állásfoglalásai.
487 Ld.Ákr.108.§(1)bek.
488 Ld.Ákr.119.§(6)bek.
489 Ld.Ákr.58.§(1)bek.
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• másméltányolhatóokmiattahatóságelőttnemképesmegjelenni,azidézettszemélyta tar-
tózkodási helyén is meg lehet hallgatni. 

A hatóság az illetékességi területén lakóhellyel nem rendelkező személyt vagy székhellyel
nemrendelkezőszervezettörvényesképviselőjétakkoridézhetiaszékhelyére,ha:

• eztjogszabályírjaelő;
• azidézéscéljaatárgyaláson,egyeztetésenvalórészvétel;
• amegkeresésútjántörténőmeghallgatáscsorbítanábármelyügyféleljárásijogait;
• azidéznikívántszemélylakóhelyénnemműködikolyanhatóság,amelymegfelelőszakis-

meretekbirtokábantudnáelvégezniaszükségeseljárásicselekményt;vagy
• aztazidézettszemélykéri.
Afővárosbanműködőhatóságafővárosegészterületérőlidézhet.490

Azidézést–haazügykörülményeibőlmásnemkövetkezik–úgykellközölni,hogy:
• arrólazidézettameghallgatástmegelőzőenlegalább öt nappal értesüljön;
• abbanmegkelljelölni,hogyahatóságazidézettszemélytmilyen ügyben és milyen minő-

ségbenkívánjameghallgatni,és
• az idézett személytfigyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának következményei-

re.491

Haaz ügyfélnek képviselője van,ésazügyféleltérőennemrendelkezik,aziratokatahatóság
– a személyes megjelenésre szóló idézéskivételével–aképviselőrészéreküldimeg.Aszemélyes 
megjelenésre szóló idézésrőlahatóságaképviselőtegyidejűlegértesíti.492

Haazidézettszemélykorlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott,ahatóságatörvényesképviselőjétértesíti.Haazidézettszemélycselekvőképtelen,a
hatóság törvényes képviselője útján idézi.A törvényes képviselő gondoskodik az idézett személy
megjelenéséről.493

Amennyibenazidézettszemély:
• aszabályszerűidézésneknemteszeleget;
• ameghallgatásaelőttazeljáráshelyérőlengedélynélküleltávozik,éstávolmaradásátelőze-

tesen alapos okkal nem menti ki;
• utólagatávolmaradásátmegfelelőennemigazolja;vagy
• az idézésremeghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenikmeg, és ezt a körülményt nem

menti ki;
eljárási bírsággalsújtható.494 
Hasonlóahelyzetszervezetek esetében is,hiszenhaajogiszemélyvagyegyébszervezetszer-

vezetiképviselőjenemjelentmegazidézésre,ésaképviselőnevétatörvényesképviselőahatóság
felhívásáranemközli,afelhívotttörvényesképviselő,illetveajogiszemélyvagyegyébszervezet
eljárásibírsággalsújtható.495

AzÁkr. 77. §-a szerint, ahogyanmár említettük, az eljárás akadályozásánakkövetkezményei
esetébenazÁkr.kimondja,hogyazt,akiakötelezettségétönhibájábólmegszegi,ahatóságazokozott
többletköltségekmegtérítésérekötelezi,illetveeljárásibírsággalsújthatja.Azeljárásibírságlegki-

490 Ld.Ákr.59.§.
491 Ld.Ákr.58.§(2)-(3)bek.
492 Ld.Ákr.13.§(6)bek.
493 Ld.Ákr.31.§.
494 Ld.Ákr.60.§.
495 Ld.Ákr.60.§(5)bek.
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sebbösszegeesetenkénttízezerforint,legmagasabbösszege–hatörvénymáskéntnemrendelkezik
–természetesszemélyeseténötszázezerforint,jogiszemélyvagyegyébszervezeteseténegymillió
forint.

Azeljárásibírságkiszabásánálahatóságfigyelembevesziajogellenesmagatartássúlyát–haaz
errevonatkozóadatokrendelkezésreállnak–azérintettvagyonihelyzetétésjövedelmiviszonyait,
továbbáazeljárásibírságnakugyanabbanazeljárásban történő ismételtkiszabásaeseténazelőző
bírságolásokszámátésmértékét.

Haazidézettszemélyazidézésrenemjelentmeg,éstávolmaradásátnemmentetteki,arendőr-
séggel elővezettethető.Azelővezetésfoganatosításáhozazügyésznekahatóságvezetőjeáltalkért
előzeteshozzájárulásaszükséges.496

Szervezetekesetébenafelhívotttörvényesképviselőtiselőlehetvezetni.
Haazidézettszemély igazoljaatávolmaradásánakvagyeltávozásánakmenthetőindokát,aha-

tóságvisszavonjaazeljárásibírságotmegállapítóésazelővezetéstelrendelővégzést.497

Nézzünknéhányolyanágazatipéldátazidézéstémaköréből,amelyekeltérnekazÁkr.szabálya-
itól:

• Atermészetvédelmérőlszóló1996.éviLIII.törvény76/A.§(1)bekezdéseszerintatermé-
szetvédelmihatóságiügybenatermészetvédelmihatóságazilletékességiterületénlakóhely-
lyelnemrendelkezőszemélytvagyszékhellyelnemrendelkezőszervezettörvényesképvise-
lőjétaszékhelyéreisidézheti.

• Abányászatrólszóló1993.éviXLVIII.törvény43/B.§-a(10)bekezdéseszerintabánya-
felügyelethatóságieljárásasoránaszékhelyénlakcímmelnemrendelkezőtermészetessze-
mélyt vagy a székhellyel nem rendelkező jogi személy törvényes képviselőjét is idézheti
székhelyére.

b) Az értesítés

AzidézésmellettazÁkr.ismeriazértesítésfogalmátis.AtényállástisztázásakapcsánazÁkr.
akkéntrendelkezik,hogyha nem szükséges az ügyfél idézése,ahatóságazügyfelet:

• a tanú és a szakértő meghallgatásáról;
• a szemléről és 
• a tárgyalásról 
értesítiazzalatájékoztatással,hogyazeljárásicselekményenrésztvehet,demegjelenésenem

kötelező.

Azértesítést–haazügykörülményeibőlmásnemkövetkezik–úgykellközölni,hogyaztaz
ügyféllegalábbötnappalkorábbanmegkapja.498

Szinténabizonyítástémakörébőlkiemelendőszabály,hogyhaahatóságazügybenbizonyítási
eljárástfolytatottle,melyneksoránahatóságnembiztosította,hogyazügyfélmindenbizonyítékot
megismerjen, annak befejezését követően értesíti az ügyfelet, hogy – az iratokba való betekintés
szabályaifigyelembevételével–megismerhesseabizonyítékokat,és továbbibizonyításra irányuló
indítványtterjeszthessenelő.499

Azértesítésnekegymásikformája,amikorahatóságazügyfélmellettaszakhatóságotértesítiva-

496 Ld.Ákr.60.§(2)bek.
497 Ld.Ákr.60.§(4)bek.
498 Ld.Ákr.61.§(1)bek.
499 Ld.Ákr.76.§.
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lamilyenolyaneljárásicselekményről,amelyafeladat-éshatáskörétérinti.Ilyenkorazadotteljárási
cselekményrőllegalábbötnappalkorábbanértesítenikellaszakhatóságot.500

Amennyibenatényállástisztázásáraingó,ingatlanvagyszemélymegtekintésevagymegfigyelé-
seszükséges,ahatóságszemlétrendelhetel.Ilyenkoraszemletárgybirtokosátésaszemlévelérintett
egyébszemélyeket–haazaszemleeredményességétnemveszélyezteti–aszemlérőlelőzetesen
értesítenikell.501

Szinténegymásikértesítéshezkötöttbizonyításiszabályszerint,haahelyszíniszemléreéletve-
széllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzetben,azonnalieljárásicselekményérdekébenvanszük-
ség,illetve,haezttörvénymásfontosokbólmegengedi,ahelyszíniszemlétahatóságalezártterület,
épület,helyiségfelnyitásával,azotttartózkodószemélyekakarataellenéreismegtarthatja.Azilyen
módontörténőszemlemegtartásárólazügyésztelőzetesen–aszemlemegtartásárólvalóhatósági
döntést követően haladéktalanul – értesíteni kell, továbbá ahhoz a rendőrség és lehetőség szerint
hatósági tanúközreműködésétkellkérni.Haazügyészaszemlemegtartásávalnemértegyet,azt
megtiltja.502

Felhívjukafigyelmet arra is, hogybizonyosesetekbenazÁkr.máseljárási cselekményekkel
összefüggésbenisnevesítértesítésrevonatkozószabályokat.Nézzünkerrenéhánypéldát:

• Afüggőhatályúdöntésvéglegesséválásárólahatóságértesítiafelügyeletiszervét,valamint
akikkeladöntéstközölte,ésintézkedikazilyenkorirányadószabályokszerintiösszegmegfi-
zetése,valamintakérelmezőáltalazeljárásért,valamintaszakhatóságieljárásértmegfizetett
illetékvagydíj,továbbáazáltalaelőlegezetteljárásiköltségvisszatérítéseiránt.Aszakható-
ságésamegkeresettszervilyenkoravéglegesséválásrólszólóértesítésétőlszámítottötna-
ponbelülintézkedikazeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelőilleték
vagydíj,továbbáazeljárásáratekintettelfelmerültésakérelmezőügyfeletterhelőeljárási
költségeljáróhatóságnaktörténőmegfizetéséről.503

• Haazáltalánosilletékességiokokalapjánnemállapíthatómegazilletékeshatóság,akérel-
mezőügyfélválasztásaszerintlakóhelyevagytartózkodásihelye,illetveszékhelye,telephe-
lyevagyfióktelepeszerintilletékeshatóságjárel.Haazügyféllakóhelyeismeretlenvagy
nemrendelkezikmagyarországilakóhellyelvagyértesítésicímmel,azelőzőekbenemlített
illetékességetazügyfélutolsóismerthazailakcímealapjánkellmegállapítani.504

• Ahivatalbólieljárásazelsőeljárásicselekményelvégzéséneknapjánkezdődik,megindítá-
sárólazismertügyfeletahatóságértesíti.Azértesítéscsakakkormellőzhető,haazeljárás
megindításautánahatóságnyolcnaponbelüldönt,vagyazeljárástmegszünteti,azthon-
védelmi,nemzetbiztonsági,közbiztonságiokbóltörvénykizárja,vagyazazeljárássikerét
meghiúsítaná.505

• A hatóság – tekintet nélkül a hatáskörére és az illetékességére – hivatalból köteles megtenni 
azt az ideiglenes intézkedést, amelynekhiányában a késedelemelháríthatatlankárral, ve-
széllyelvagyaszemélyiségijogokelháríthatatlansérelméveljárna.Ahatósághaladéktalanul
értesítiamegtettintézkedésrőlazilletékeshatóságot.506

• Avégrehajtástfoganatosítószervatudomásárajutottfelfüggesztésiokokrólésafelfüggesz-
tésmegszüntetéséneklehetőségérőlavégrehajtástelrendelőhatóságotértesíti.507

500 Ld.Ákr.61.§(2)bek.
501 Ld.Ákr.68.§(2)bek.
502 Ld.Ákr.70.§(4)bek.
503 Ld.Ákr.43.§(10)-(11)bek.
504 Ld.Ákr.16.§(4)bek.
505 Ld.Ákr.104.§(3)bek.
506 Ld.Ákr.106.§(1)bek.
507 Ld.ákr.136.§(3)bek.
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Nézzünknéhányágazatipéldátazértesítésselösszefüggésben:
• Afogyasztóvédelemrőlszóló1997.éviCLV.törvény46.§(2b)bekezdéseértelmébenafo-

gyasztóvédelmihatóságértesíthetiajelenlévőügyfeletahivatalbólieljárásmegindításáról
azÁkr.104.§(4)bekezdésébenmeghatározott,rendelkezéséreállóadatokközlésével.Ebe-
kezdésbenfoglaltakalkalmazásasoránazügyfélrészérőlahelyszíneneljárószemélyt,akivel
ahatóságadöntésétahelyszínenközli–azellenkezőbizonyításáig–azügyfélképviseletére
jogosultnak kell tekinteni, amennyiben erre irányuló nyilatkozatot tesz, illetve egyéb, ezt
igazoló okiratot csatol.

• Abányászatrólszóló1993.éviXLVIII. törvény43/B.§-a(11)bekezdésekimondja,hogy
haazeljárásahatásterületenlévőingatlantulajdonosát,vagyazt,akinekajogátazingat-
lan-nyilvántartásbabejegyezték,illetvetöbbmintötvenügyfeletérint–azeljárásmegindí-
tásárólszólóértesítés,valamintazeljárássoránaszemélyesenazügyfélnekszólóvégzések
kivételével–abányafelügyeletadöntéseithirdetményiútonközli.

• Avízgazdálkodásrólszóló1995.éviLVII.törvény28/D.§(1)-(2)és(4)bekezdésealapján
a kérelemre indult eljárásmegindulásáról az ismert ügyfelet, illetve a vizek,meder vagy
vízilétesítményérintettségeeseténaműködésiterületévelérintettvízügyiigazgatásiszervet
írásbanértesítenikell.Azírásbeliértesítéscsakakkormellőzhető,haazeljárásmegindítása
utánahatóságnyolcnaponbelülérdembendönt,vagyakérelmetvisszautasítja,vagyazel-
járástmegszünteti,vagyazthonvédelmi,nemzetbiztonsági,közbiztonságiokbóljogszabály
kizárja.Haavízügyihatóságieljárásbanlegalábbötvenügyfélismert,azírásbeliértesítés
helyettazismertügyfeleketazeljárásmegindulásárólhirdetményiútonkellértesíteni.Az
értesítésközhírrétehető.

9.3.2. Az eljárási cselekmények rögzítése

Aközigazgatásieljárássoránnagyonfontosazegyeseljárásicselekményekdokumentálása.Ezazért
iskiemelkedőjelentőséggelbírókérdés,mertajogorvoslatiszakaszbanmárcsakaziratokállnaka
felettesszerv,abíróság,vagyazügyészségrendelkezéséreéseznagyonfontosleszakésőbbibizo-
nyításieljárássorán.Nohaegyeseljárásicselekményeketmeglehetismételniajogorvoslatiszakasz-
ban,mellőzhető,amennyibenazelsőfokúeljárássoránahatóságmindentalaposandokumentál.

A szóbeli kérelemről – ha azt nyomban nem teljesítik −, valamint a tényállás tisztázása ér-
dekében lefolytatott eljárási cselekményről az ügyfél vagy az eljárás más résztvevője részvétele 
esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést kell készíteni.508

A feljegyzés tartalmazza:
• akészítésénekhelyétésidejét;
• azeljárásicselekményenrésztvevőszemélyekazonosításáhozszükségesadatokat;
• nyilatkozataiklényegét;illetve
• acselekménylefolytatásasoránatényállástisztázásávalösszefüggőténymegállapításokat.

A jegyzőkönyv tartalmazza:
• akészítésénekhelyétésidejét;
• azeljárásicselekményenrésztvevőszemélyekazonosításáhozszükségesadatokat;
• nyilatkozataiklényegét;
• acselekménylefolytatásasoránatényállástisztázásávalösszefüggőténymegállapításokat;

illetve
• ajogokraéskötelezettségekrevalófigyelmeztetést.

508 Ld.Ákr.78.§(1)bek.
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Afeljegyzéstannakkészítője,ajegyzőkönyvet–annakmindenoldalán–azeljárásicselekmé-
nyenrésztvevőszemélyekaláírják.509

Néhányágazatitörvénytovábbiszabályokatismegfogalmazajegyzőkönyvvelösszefüggésben:
amunkavédelemrőlszóló1993.éviXCIII.törvény84.§(6)-(8)bekezdéseialapjánpéldáulamunka-
védelmihatóságahelyszíniellenőrzéssoránkészítettjegyzőkönyvegypéldányátamunkáltatónak,
távollétébenamunkavédelmihatóságáltalkészítettfeljegyzéstamunkáltatórészérőljelenlévősze-
mélynekátadja.Amunkavédelmihatóságáltalahelyszíniellenőrzésenközöltadatszolgáltatásravaló
felhívásta jegyzőkönyvben rögzítenikell.Azadatszolgáltatásikötelezettségkörébe tartozó iratok
másolatbanilyenkornemnyújthatókbe.

Afeljegyzésenésajegyzőkönyvönkívülahatóságazegyeseljárásicselekményekrőlkép- és 
hangfelvételtiskészíthet.Arögzítésilyenmódjaeseténajegyzőkönyvbencsakazeljárásicselek-
ményenrésztvevőszemélyekazonosításáhozszükségesadatokat,valamintazelkészítéshelyét,idejét
kell feltüntetni.510

9.3.3. Az ügyfél nyilatkozata

Azeljárásjogokbanazügyfélnyilatkozatasokáigalegértékesebbbizonyítéknakszámított,főlega
büntetőeljárásokban.Agyanúsítotteljárásinyilatkozatainakmegszerzésére,kezelésére,értékelésére
vonatkozóeljáráshosszúévszázadokonkeresztülérteelamaimodernformáját.511 Ez persze igazo-
dottahhozis,hogymittekintettekigazságnak,ésazigazságkiderítésénekmilyeneszközeitfogadták
elakezdetijogok.Afrank-germánjogiszabályozáskiemeltjelentőségettulajdonítottagyanúsított
nyilatkozatának,512ámkésőbbakoraifeudalizmusvégénaz„isteniigazságszolgáltatás”,azistení-
téletekésatortúralettelsődleges.513Agyanúsítottnyilatkozatánakúj,eljárásjogilagisszabályozott
formábantörténőbeszerzésecsakjóvalkésőbb,azelsőkodifikáltbüntetőéspolgárieljárásjogikódex
elfogadásávalalakultki.

AhogyanazI.fejezetbenarrólmárszóltunk,aközigazgatásieljárásjogkodifikáltkimunkálására
jóvalahazaibüntetőéspolgárieljárásjogikódexeketkövetőenkerültsor,azonbanmindazEt.,mind
azÁe.,mindpedigaKet.rendelkezettazügyfélnyilatkozattételijogáról.

Nemvéletlentehát,hogyazÁkr.bizonyításirendszerébenisazelsőhelyenkerültekmegfogal-
mazásraazügyfélnyilatkozattételérevonatkozószabályok.

Azügyfél,mintazeljárásfőszemélyenagyonfontosabbólaszempontból,hogynyilatkoza-
taivalnagymértékbentudjabefolyásolniazeljárásmenetét.Gondoljunkcsakarra,hogyeleveaz
ügyféltőlszármazókérelemnekmilyenjoghatásaitemlítettük.Ígypéldáulszóvoltarrólis,hogya
kérelemremegindíthatóeljárásegyáltalánmegsemkezdődhetügyfélikérelemnélkül.Aztisemlí-
tettük,hogyakérelemegyakaratnyilatkozat:abbanazügyfélahatósághozforduléskérvalamit,
amiakorábbiakbannemvolt,vagymegvolt,detöbbletigényelenne.Azt,hogyeztmikénttudjaa
hatóságnakelőadniakérelembenyújtásakorszinténnagyonfontos,hiszenhavalamilyenszociális
támogatástkérazügyfélbetegségérefigyelemmel,tőlenemelvárható,hogyahazaiszociálisel-
látásokmindegyikénekfeltételétismerje,beazonosítsa,hogymelyikellátásformáralehetjogosult.
Ebben a hatóság tájékoztatási kötelezettsége során segíthet az ügyfélnek: kitanítja az ügyfelet.
Elképzelhetőugyanakkorazis,hogyazügyfélnemkonzultálahatósággal,csakbenyújtjaaké-
relmétanélkül,hogypontosanmegfogalmaznáakérelemmegnevezésében,vagycímébenazadott

509 Ld.Ákr.78.§(1)-(3)bek.
510 Ld.Ákr.78.§(4)bek.
511 Ld.ehhez:BorosAnita:Jogtörténetiadalékabizonyításelméletfejlődéséhez.In:Collega.2005/8:25-33.p.
512 KatonaGéza:BizonyításieszközökaXVIII-XIX.században.KJK,Budapest,1977.,153.p.
513 Ld.részletesen:BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.
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szociálisellátásjogszabálybanmeghatározottpontosmegjelölését.Éppenezértakérelmettartalma
alapjánkellelbírálni.

Azügyfélasajátügyétsokkaljobbanismeri,mintbárkimás:maradvaazeredetipéldánknálaz
ügyfélfogjatudni,hogymilyenolyankörülményeivannak,amelyekazadottszociálisellátástekin-
tetébenrelevánsak,vagyisőrendelkezikahatóságszámárafelhasználhatólegtöbbinformációval.

„Az ügyfélmint a bizonyítékok legszélesebb körű hordozója a nyilatkozattétellel óhatatlanul
kontaktusbakerülahatósággal,melymindkétfélszámáraelőnyös:ameghallgatássoránegymásvé-
leményétkölcsönösenmegismerhetik,lehetőségnyílikesetlegesenazügyfélmeggyőzésére,továbbá
nemmellékeskörülményazsem,hogyazügyfélmeghallgatásánakmindigpozitívhatásavanabban
azértelembenis,hogyazabszolútbürokráciajegyébennemalakulkiazügyfélbenazameggyőző-
dés,hogy»kihagytákasajátügyénekelintézéséből«.”514

NohaazÁkr.iselsőkéntszabályozzaazügyfélnyilatkozatáravonatkozószabályokat,azügyfélre
vonatkozópasszusokmeglehetősenszűkszavúak,ígyszámoskorábbiKet.-esszabálymárnemjele-
nikmegazÁkr.-ben.Szerencséreajoggyakorlatszámoskérdéstkimunkáltmárazügyfélnyilatkoza-
távalösszefüggésben,ígytalánazújszabályoknemokoznakmajdfennakadástajogalkalmazásban.

Ahogyanazalapelveknélláttuk,azÁkr.5.§-aönállócsoportbannevesítiazügyfélrevonatkozó
alapelveket.Ezekközülazelsőanyilatkozattételelve:az ügyfél az eljárás során bármikor nyilat-
kozatot, észrevételt tehet.Azügyfélnyilatkozattételijoga–ideértveazészrevételezéslehetőségét
is–azÁkr.-benbiztosítottalanyijog.Ezaztjelenti,hogyahatóságeztkötelesfigyelembevenni,
azügyfélnyilatkozatátmeghallgatniésbefogadniésebbenakörbenarrasemhivatkozhat,hogya
tényállástmárkellőképpfeltárta.

AzészrevételezésfogalmátnemhatározzamegazÁkr.,általábanegyadottkérdéskapcsánaz
álláspont,véleménykifejtésétjelenti.

Mivelazügyfélnekanyilatkozattételnemkötelessége,hanemjogosultsága,szükséges,hogya
közigazgatásihatóságazügyfeletameghallgatásaésanyilatkozattételeelőttaszükségestájékozta-
tássalellássa,jogaira,kötelezettségeirefigyelmeztesse,hogyazügyfeletajogszabályokismeretének
hiányamiatthátrányneérje.Lényegébenazilyen tájékoztatás alapján tudja eldönteni az ügyfél, 
hogy kíván-e élni nyilatkozattételi jogával, vagy sem.515 

Vagyisazügyfélnyilatkozattételéhezszorosankapcsolódikahatóságkitanítási kötelezettsége is.

AzÁkr.5.§-ábanazügyfélrevonatkozóalapelvekközöttszerepelugyanisazis,hogyahatóság
biztosítjaazügyfél,továbbáazeljárásegyébrésztvevője–azazatanú,ahatóságitanú,aszakértő,a
tolmács,aszemletárgybirtokosaésazügyfélképviselője–számára,hogyjogaikatéskötelezettsége-
iketmegismerhessék,éselőmozdítjaazügyfélijogokgyakorlását.

Haatényállástisztázásaaztszükségesséteszi,a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhat-
ja fel.516

Ahogyanlátjukazügyfélnyilatkozattételeahatóságfelhívásáraistörténhet,mégpedigakkor,ha
arendelkezésreállóbizonyítékoknemelegendőekatényállásmegállapításához.Mivelanyilatkozat-
tételjogaazügyfélnek,természetesenjogábanállhallgatniisésanyilatkozattételretörténőfelhívásra
nemreagálni.Ebbenazesetbenazonbananyilatkozattételmegtagadásaszámárakedvezőtlendöntést
eredményezhet,olyannyira,hogyamennyibenahatóságfelhívásárakérelmezőügyfélnem nyilatko-
zik,ésennekhiányábanakérelemnembírálhatóel,ésazeljárásthivatalbólnemfolytatja,ahatóság
az eljárást megszünteti.517

514 BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,78.p.
515 KGD.2004.135.
516 Ld.Ákr.63.§.
517 Ld.Ákr.47.§(1)bek.b)pont.
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Azügyfélnyilatkozattételijogátnemszabadösszekeverniaz ügyfél adatszolgáltatási kötele-
zettségével. 

Adatszolgáltatásikötelezettségelőírásaugyanisa hivatalbóli eljárásban írhatóelőazügyfél
számára,akiahatóságerreirányulófelhívásárakötelesközölniazérdemidöntéshezszükségesada-
tokat.Ilyenkorazadatszolgáltatástazügyfélakkortagadhatjameg,haarraatanúvallomástmegta-
gadhatná.518

Ahogyanemlítettük,azügyfélinyilatkozatoklegtipikusabbfajtájaakérelem.Nohaakérelemről
azÁkr.mindösszenéhányrövidszakaszerejéigrendelkezik,néhányösszefüggéserejéigérdemesa
kérelemrőltanultakatfelelevenítenünk:

Akérelemazügyfélolyannyilatkozata,amellyelhatóságieljáráslefolytatását,illetveahatóság
döntésétkérijogánakvagyjogosérdekénekérvényesítéseérdekében.519Azügyfélkérelmévelatár-
gyábanhozottdöntésvéglegesséválásáigrendelkezhet.520

Hajogszabálytovábbikövetelménytnemállapítmeg,akérelemtartalmazzaazügyfélésképvi-
selőjeazonosításáhozszükségesadatokatéselérhetőségét.Nemkérhetőazügyféltőlszakhatóságiál-
lásfoglalásvagyelőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolása,ésazügyfélazonosításáhozszükséges
adatokkivételévelolyanadat,amelynyilvános,vagyamelyetjogszabállyalrendszeresítettközhiteles
nyilvántartásnaktartalmazniakell.521

AzügyfélikérelemhezszorosankapcsolódikazÁkr.arravonatkozórendelkezése,amelyszerint
–hatörvényvagykormányrendeletmáskéntnemrendelkezik–azügyfélaziratotmásolatbanisbe-
nyújthatja,hanyilatkozikarról,hogyazazeredetivelmindenbenmegegyezik.522

Arról is esettmár szó, hogy a kiskorút, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében rész-
legesenkorlátozottnagykorút,valaminta fogyatékossággal élő személyt aközigazgatásihatósági
eljárásban fokozott védelem illetimeg, ezért tárgyaláson történőmeghallgatására csak abban az
esetbenkerülhetsor,haazeljárásbanrésztvevőmásszemélyekjelenlétébentörténőmeghallgatása
azérdekeitnemsérti,lehetőségszerintlakóhelyénkellmeghallgatni.Akkorhívhatófelszemélyes
nyilatkozattételre,haeztállapotamegengediésszemélyesnyilatkozatamásmódonnempótolható,
valamintszámárabiztosítanikellazegyenlőesélyűhozzáférést.

Az,akinemcselekvőképes,nyilatkozattételrecsakakkorhívható fel,hanyilatkozatot, illetve
tanúvallomástkívántenni,ésatörvényesképviselője,vagy–érdekellentétesetén–esetigondnoka
vagyesetigyámjaehhezhozzájárul.Aszóbelinyilatkozatmegtételéreilyenkoriscsakatörvényes
képviselővagyazesetigondnokjelenlétébenkerülhetsor,azírásbelinyilatkozathozpedigatörvé-
nyesképviselővagyazesetigondnokaláírásaszükséges.

518 Ld.Ákr.105.§.;AzÁkr.66.§(3)bekezdéseszerintatanúavallomástételtmegtagadhatja,haa)bármelyikügyfél
Ptk.szerintihozzátartozója(atovábbiakban:hozzátartozó),b)vallomásávalsajátmagátvagyhozzátartozójátbűn-
cselekményelkövetésévelvádolná,c)asajtószabadságrólésamédiatartalmakalapvetőszabályairólszólótörvény
szerintimédiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban:médiatartalom-szolgáltató),vagyvelemunkaviszonybanvagy
munkavégzésreirányulóegyébjogviszonybanállószemély–ajogviszonyamegszűnéseutánis-,ésatanúvallo-
másávalaszámáraamédiatartalom-szolgáltatóitevékenységgelösszefüggésbeninformációtátadószemélykilétét
felfedné,vagyd)diplomáciaimentességbenrészesülőszemély.

519 Ld.Ákr.35.§(1)bek.
520 Ld.Ákr.35.§(3)bek.
521 Ld.Ákr.36.§.
522 Ld.Ákr.65.§(2)bek.
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Amennyibenazügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevőjehallássérült,kérésérejelnyelvitolmács
közreműködésévelkellmeghallgatni,vagyameghallgatáshelyettajelenlévőhallássérültírásbanis
nyilatkozatottehet.Haazügyfélsiketvak,kérésérejelnyelvitolmácsközreműködésévelkellmeg-
hallgatni.Hapediga jelen lévőügyfélbeszédfogyatékos,kéréséreameghallgatáshelyett írásban
tehetnyilatkozatot.523

Acselekvőképességetnem érintő támogatott döntéshozatal tekintetében is megfogalmaz az 
Ákr.nyilatkozattételrevonatkozószabályt,amikorúgyrendelkezik,hogyagyámhatóságáltalkiren-
delt,aPtk.szerintitámogató524anyilatkozat,adatszolgáltatásmegtételénekelősegítéseérdekébena
támogatottszeméllyel–azeljárásicselekményrendjétmegnemzavarómódon–egyeztethet.525

Hajogszabálynemzárjaki,vagyazügyféleltérőennemnyilatkozik,úgykelltekinteni,hogya
kapcsolódóeljárásirántikérelmeamegelőzőeljáráslefolytatásáraisirányul.526

Azügyfélésképviselője közti jogviszony tekintetébenérdemeskiemelnünk,hogyahatóság
nyilatkozattételrehívjafelazügyfelet,haazeljárássoránazügyfélésaképviselővagyaképviselők
nyilatkozataeltéregymástól,vagyegyébeljárásicselekményeikellentétesek.Haazügyféleltérően
nemnyilatkozik,ahatóságakésőbbicselekményt,nyilatkozatottekintiérvényesnek.527

Ajóhiszeműségelveésabizalmielvszerintaz eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhisze-
műen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.

Senkinekamagatartásanemirányulhatahatóságmegtévesztésérevagyadöntéshozatal,illetvea
végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Azügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjejóhiszeműségétazeljárásbanvélelmeznikell.Arossz-
hiszeműségbizonyításaahatóságotterheli.528

Ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot 
valótlanul állít vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható.

A hatóság figyelmezteti az ügyfelet jogaira, kötelességeire és a hamis, hamisított vagy valót-
lan tartalmú bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire.529

Emlékeztetőülmegjegyezzük,hogyazeljárási bírságlegkisebbösszegeesetenkénttízezerfo-
rint,legmagasabbösszege–hatörvénymáskéntnemrendelkezik–természetesszemélyeseténöt-
százezerforint,jogiszemélyvagyegyébszervezeteseténegymillióforint.

Azeljárásibírságkiszabásánálahatóságfigyelembevesziajogellenesmagatartássúlyát,–haaz
errevonatkozóadatokrendelkezésreállnak–azérintettvagyonihelyzetétésjövedelmiviszonyait,
továbbáazeljárásibírságnakugyanabbanazeljárásban történő ismételtkiszabásaeseténazelőző
bírságolásokszámátésmértékét.

Azügyféligazmondásikötelezettségeatényállításhozkapcsolódik,mégpedigajelentőstényhez,
adathozkapcsolódóan.Ahogyanadefinícióbólislátszik,mástudomásavanazügyfélnekegybizo-
nyostényről,mintamelyetahatósággalmegoszt,vagyéppelhallgat.

523 Ld.Ákr.29.§.
524 Ld.részletesen:MéhesTamásIm.APolgáriTörvénykönyvvázlata,16.p.
525 Ld.Ákr.32.§b)fordulatát.
526 Ld.Ákr.45.§(5)bek.
527 Ld.Ákr.13.§(7)bek.
528 Ld.Ákr.6.§.
529 Ld.Ákr.64.§(2)-(3)bek.
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AzÁkr.szerintarraisvanlehetőség,haaztjogszabály nem zárja ki,hogyazügyfélanyilatko-
zatával pótolja a hiányzó bizonyítékot,haannakbeszerzésenemlehetséges.530

Nézzünknéhányágazatipéldát:
• Acsődeljárásrólésafelszámolásieljárásrólszóló1991.éviXLIX.törvény27/D.§(9)be-

kezdésealapjánafelszámolóknévjegyzékétvezetőszervfeladat-éshatáskörébetartozóel-
járásokbanazügyfélnyilatkozatávalahiányzóbizonyítéknempótolható.

• Hasonlóképpenrendelkezikapolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásáról
szóló1992.éviLXVI.törvényúj25/B.§-ais,amelykimondja,hogyahatályaalátartozó
nyilvántartásiügyekben,haetörvényvagyavégrehajtásárakiadottkormányrendeletelté-
rőennemrendelkezik,azügyfélanyilatkozatávalnempótolhatjaahiányzóbizonyítékot.
Azonbanazaránytalanulnehezenbeszerezhetőkülföldihatóságáltalkiállítottirathelyettaz
ügyfélabizonyítanikívánttényrőlnyilatkozatottehet.

• Amunkavédelemrőlszóló1993.éviXCIII.törvény86.§-ának(3)bekezdéseszerintarend-
védelmiszervek,azOrszággyűlésiŐrség,valamintazönkormányzatitűzoltóságtekinteté-
benamunkavédelmihatósági feladatokellátásárakormányrendeletbenkijelöltszervneka
munkavédelmitörvényszerintieljárásaibanazügyfélnyilatkozatávalahiányzóbizonyíték
szintén nem pótolható.

• Azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény35.§(3a)bekezdéseszerintazügyfél
anyilatkozatávalnempótolhatjaahiányzóbizonyítékotakkorsem,haannakbeszerzésenem
lehetséges,kivéve,haahatóságatényállástisztázásakörébenazügyfeletahiányzóbizonyí-
tékpótlásaérdekébennyilatkozattételrehívjafel.

• Az ügyfélnyilatkozattételének módjára az általános kapcsolattartási szabályok lesznek
irányadók.Ahogyan láttuk, a hatóság írásban, az Eüsztv.-benmeghatározott elektronikus
úton,vagyszóban,azazszemélyesen,illetveírásbelineknemminősülőelektronikusútontart
kapcsolatotazügyféllel.Hatörvénymáskéntnemrendelkezik,akapcsolattartásformájáta
hatóságtájékoztatásaalapjánazügyfélválasztjamegésaválasztottkapcsolattartásimódról
más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra is áttérhet.531

• AzeljárásicselekményekrögzítésérevonatkozószabályokközöttazÁkr.úgyrendelkezik,
hogyaszóbelikérelemről–haaztnyombannemteljesítik–valamintatényállástisztázása
érdekébenlefolytatotteljárásicselekményrőlazügyfélrészvételeeseténjegyzőkönyvet,más
esetbenfeljegyzéstkellkészíteni.Afeljegyzéstartalmazzakészítésénekhelyétésidejét,az
eljárási cselekményen résztvevő személyekazonosításához szükséges adatokat, nyilatko-
zataiklényegét,illetveacselekménylefolytatásasoránatényállástisztázásávalösszefüggő
ténymegállapításokat.Ajegyzőkönyvezentúlmenőentartalmazzaajogokraéskötelezettsé-
gekrevalófigyelmeztetéstis.532

9.3.4. Az irat

Ahogyanláttukazügyfélnyilatkozatánálbemutatottakszerintis,hosszúideigkülönböző,embertől
elvonatkoztatotthatalmakrahagyatkozvapróbáltákahatóságokazigazságotfeltárniésmindeztkü-
lönbözőbizonyítékokkalalátámasztani.

AziratokkaltörténőbizonyításlényegébenmárHamurabitörvénykönyvébenismegjelenik,de
viszonylaghamarelterjedtakoraijogrendszerekben.Arómaiakazemberikézáltalkészítettélettelen
tárgyakattekintettékiratnak.533Aközépkorbanfokozatosanalakultakkiakülönbözőokiratokkészí-

530 Ld.Ákr.64.§(1)bek.
531 Ld.Ákr.26.§.
532 Ld.Ákr.78.§.
533 BorosAnitaIm.BizonyításaközigazgatásieljárásjogbanII.,108.p.
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tésére,őrzéséreéshitelesítésérevonatkozószabályok.Természetesenezekaszabályokhamarosana
perjogokbanismegjelentekésmamárrészletesrendelkezésekettartalmazaPp.ésabüntetőeljárásról
szóló2017.éviXC.törvény(atovábbiakban:Be.)isazokiratibizonyításravonatkozóan.

Aszakirodalombanaziratésazokiratfogalmimeghatározásávalfoglalkozikalegtöbbszerző,
azonbanmindannyian az emberi gondolatok valamilyen leképeződését tulajdonítják az iratoknak,
okiratoknak.534 

AzÁkr.nemhatározzamegazirat,illetveazokiratfogalmát,ezértmásjogszabálytkellsegítsé-
gülhívnunk:

Aköziratokról,aközlevéltárakrólésamagánlevéltárianyagvédelmérőlszóló1995.éviLXVI.tör-
vényszerintaz iratvalamelyszervműködésevagyszemélytevékenységesoránkeletkezettvagyhoz-
záérkezett,egyegységkéntkezelendőrögzítettinformáció,adategyüttes,amelymegjelenhetpapíron,
mikrofilmen,mágneses,elektronikusvagybármilyenmásadathordozón;tartalmalehetszöveg,adat,
grafikon,hang,kép,mozgóképvagybármelymásformábanlévőinformációvagyezekkombinációja.535 

AzÁkr.szerint,haatényállástisztázásasoránszükséges,ésazazEüsztv.alapjánnemszerezhető
be,felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására.AzÁkr.ugyanakkornemhatározza
megazokirat,illetveazegyébiratfogalmát,annakszabályaitaPp.-bentaláljuk:

Kibocsájtójukszerintazokiratoklehetnek:
• a közokiratok;
• ateljesbizonyítóerejűmagánokiratok;illetve
• azegyszerűmagánokiratok.

Tekintsükát,mitjelentenekezekafogalmak:

a) A közokirat536 

A közokiratolyanpapíralapúvagyelektronikusokirat,amelyetbíróság,közjegyzővagymás
hatóság,illetveközigazgatásiszervügykörénbelül,ajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőmó-
donállítottki.

Aközokiratotazellenkezőbizonyításáigvalódinak kell tekinteni,abíróságazonbanazokirat
kiállítójáthivatalbólisfelhívhatjanyilatkozattételreazokiratvalódiságatekintetében.

Természetesenaközokirattalszembenisvanhelyeellenbizonyításnak,kivéve,haazt törvény
kizárjavagykorlátozza.

A közokirat teljes bizonyító erővelbizonyítja:
• hogyakiállítóabennefoglaltintézkedéstmegtettevagyhatározatotabennefoglalttartalom-

mal meghozta;
• aközokirattaltanúsítottadatokéstényekvalóságát;
• aközokiratbanfoglaltnyilatkozatmegtételét,annakidejétésmódját.
Ugyanakkorelektronikus közokiratkiállításáhozazisszükséges,hogyaközokiratkiállítására

jogosultazelektronikusokiraton–hajogszabályeltérőennemrendelkezik–minősítettvagyminő-
sítetttanúsítványonalapulófokozottbiztonságúelektronikusaláírástvagybélyegzőt,ésamennyiben
jogszabályígyrendelkezikidőbélyegzőthelyezzenel.

Emellettjogszabályegyébokiratotvagy–adathordozótólfüggetlenül–másdolgotközokirattá

534 Ld.FarkasJózsefIm.Bizonyításapolgáriperben.164.p.,illetveGaárVilmos:Bizonyításapolgáriperben.Grill,
Budapest,1907.,153.p.

535 Ahivatkozotttörvény3.§c)pontja.
536 AzalpontaPp.323-324.§-aalapjánkészült.
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nyilváníthat.

AközokiratrólkészültmásolatbizonyítóerejekapcsánaPp.leszögezi,537hogyazeredetiközo-
kiratévalazonosbizonyítóerejevanaközokiratrólkészítettmásolatnak–amásolatkészítéstechno-
lógiájátólésadathordozótólfüggetlenül.Ennekazafeltétele,hogyamásolatotközokiratkiállítására
jogosult vagymegőrzésére hivatott szerv, továbbáha ezek ellenőrzésemellettmás személy vagy
szervezetkészítette,valamint,haaztazEüsztv.szerintihitelesmásolatkészítésközpontielektronikus
ügyintézésiszolgáltatásszabályaiszerintkészítették.

Haközokiratnaknemminősülőokiratrólkészülközokiratbafoglaltmásolat,aközokiratcsupán
aztbizonyítja,hogyannaktartalmaaközokiratnaknemminősülőeredetiokiratévalmegegyezik.

b)Teljesbizonyítóerejűmagánokirat538 

A teljes bizonyítóerejűmagánokiratazellenkezőbizonyításáigteljesbizonyítóerővelbizo-
nyítja,hogyazokirataláírójaazabbanfoglaltnyilatkozatotmegtette,illetveelfogadtavagymagára
kötelezőnekismerteel.

APp.szerintamagánokirataközokiratéhozhasonlóteljesbizonyítóerővelrendelkezik,ha:
• akiállítóazokiratotsajátkezűlegírtaésaláírta;
• kéttanúigazolja,hogyazokirataláírójaarészbenvagyegészbennemáltalaírtokiratotelőt-

tükírtaalá,vagyaláírásátelőttüksajátkezűaláírásánakismerteel;igazoláskéntazokiratot
mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúknevét és lakóhelyét – ennekhiányában
tartózkodásihelyét–olvashatóanisfelkelltüntetni;

• azokirataláírójánakaláírásátvagykézjegyétazokiratonbíróvagyközjegyzőhitelesíti;
• azokiratotajogiszemélyképviseletérejogosultszemélyarávonatkozószabályokszerint

megfelelőenaláírja;
• ügyvédvagykamaraijogtanácsosazáltalakészítettokiratszabályszerűellenjegyzésévelbi-

zonyítja,hogyazokirataláírójaamásáltalírtokiratotelőtteírtaalávagyaláírásátelőttesaját
kezűaláírásánakismerteel;

• azelektronikusokiratonazaláíróaminősítettvagyminősítetttanúsítványonalapulófokozott
biztonságúelektronikusaláírásátvagybélyegzőjéthelyezteel,és–amennyibenjogszabály
úgyrendelkezik–azonidőbélyegzőthelyezel;

• azelektronikusokiratotazaláíróaKormányrendeletébenmeghatározottazonosításravisz-
szavezetettdokumentumhitelesítésszolgáltatássalhitelesíti;vagy

olyan,törvénybenvagykormányrendeletbenmeghatározottszolgáltatáskeretébenjöttlétre,ahol
aszolgáltatóazokiratotakiállítóazonosításánkeresztülakiállítószemélyéhezrendeliésaszemély-
hezrendeléstakiállítósajátkezűaláírásáraegyértelműenvisszavezethetőadattalegyüttvagyazalap-
jánhitelesenigazolja;továbbáaszolgáltatóazegyértelműszemélyhezrendelésrőlkiállítottigazolást
elektronikusdokumentumbakapcsolt,elválaszthatatlanzáradékbafoglaljaésaztazokirattalegyütt
legalábbfokozottbiztonságúelektronikusbélyegzőveléslegalábbfokozottbiztonságúidőbélyegző-
vel látja el.

Haazokirataláírójanemtudolvasni,illetvenemértiaztanyelvet,amelyenazokiratkészült,
csakakkorjönlétreteljesbizonyítóerejűmagánokirat,hamagábólazokiratbólkitűnik,hogyannak
tartalmátatanúkegyikevagyahitelesítőszemélyazokirataláírójánakmegmagyarázta.

Ateljesbizonyítóerejűmagánokiratvalódiságátcsakakkorkellbizonyítani,haaztazellenfél

537 Ld.Pp.324.§.
538 AzalpontaPp.325.§-aalapjáníródott.
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kétségbevonja,vagyavalódiságbizonyításátabíróságszükségesnektalálja.

Haateljesbizonyítóerejűmagánokiratonszereplőaláírásvalódiságanemvitás,vagybizonyí-
tott,illetvealegalábbfokozottbiztonságúelektronikusaláírásvagybélyegző,vagyzártrendszerben
alkalmazottbizalmiszolgáltatáskeretébenakiállítósajátkezűaláírásáraegyértelműenvisszavezet-
hetőadatokellenőrzéseutánmásnemkövetkezik,azaláírástvagyabélyegzőtmegelőzőszöveget
–elektronikusokirateseténazaláírtvagybélyegzővelellátottadatokat–azellenkezőbizonyításáig
megnemhamisítottnakkelltekinteni,kivéve,haazokiratnakolyanrendellenességeivagyhiányai
vannak,amelyekevélelmetmegdöntik.

c)Azegyszerűmagánokirat539

Amagánokirathoz–haaztnemateljesbizonyítóerejűmagánokiratravonatkozószabályoksze-
rintállítottákki–nemfűződiktörvényivélelem.

Aközigazgatásihatóságieljárásbanfőszabályszerint–haágazatitörvényvagykormányrendelet
máskéntnemrendelkezik−azügyfélaziratotmásolatban is benyújthatja,ha nyilatkozik arról, 
hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

Ilyen,azáltalánostóleltérőszabálytalálhatópéldáulAMagyarNemzetiBankrólszóló2013.évi
CXXXIX.törvény49.§(11)bekezdéseszerintazMNBeljárásaibanazügyfélkötelesaziratokat
eredetiben szolgáltatni.

Azelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC.törvény35.§(3b)bekezdéseszerintaHatóság
atényállástisztázásasoránkötelezhetiazügyfelet,hogyazeredetiokiratotvagyazarrólkészített
hitelesmásolatotaHatóságrendelkezésérebocsássa.

Amunkaügyiellenőrzésrőlszóló1996.éviLXXV.törvény4/A.§(6)bekezdéseértelmébenaz
ügyfélamunkaviszonykeletkezésével,módosulásávalésmegszűnésével,valamintamunkavállalók
munkavégzésévelkapcsolatbankeletkezettiratotmásolatbannemnyújthatjabe.

Amennyibenvalamilyennem magyar nyelven kiállított iratszükségesésazügyfélanemma-
gyarnyelvenkiállítottiratmelléannakmagyarnyelvűhitelesfordításátiscsatolja,ahatóságazta
fordítás szerinti tartalommal fogadja el, hapedigaz eljárás során, akülföldönkiállítottközokirat
eredetiségévelvagytartalmávalkapcsolatbankétségmerülfel,ahatóságfelhívjaazügyfeletfelülhi-
telesítettkülföldönkiállítottközokiratbemutatására.540

Akonzulivédelemrőlszóló2001.éviXLVI.törvény(atovábbiakban:Konztv.)15.§(2)bekez-
désévelösszhangbankülföldifelhasználáscéljábóla(külpolitikáértfelelős)miniszterfelülhitelesítia
magyarközpontiállamigazgatásiszervekvagyközigazgatásihatóságijogkörgyakorlásáratörvény-
benvagykormányrendeletbenfeljogosítottszervezetek,köztestületekvagyszemélyekáltalkiállított
okiratonszereplőaláírástésbélyegzőnyomatot,feltéve,hogyehatóságokaláírás-ésbélyegzőmintá-
jával rendelkezik. 541

Aszakfordításróléstolmácsolásrólszóló24/1986.(VI.26.)MTrendeletszerintaszakfordítása
társadalomtudományi,atermészettudományi,aműszakiésagazdaságifordítás.Szakfordítástvagy
tolmácsolástmunkaviszonyban,valamintmunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybandíjazáselle-
nébenazvégezhet,akiszakfordító,vagytolmácsképesítésselrendelkezik.

539 AzalpontaPp.326.§-aalapjáníródott.
540 Ld.Ákr.65.§(3)-(4)
541 Ld: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-kulfoldi-felhasznalasra-szant-okiratok-felulhitelesitese-

nek-rendjerol(utolsóletöltés.2017.11.12.).
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Hitelesfordítást,fordításhitelesítését,valamintidegennyelvűhitelesmásolatot–hajogszabály
eltérőennemrendelkezik–csakazOrszágosFordítóésFordításhitelesítőIrodakészíthet.542

Agyakorlatbansokszorelőfordul,hogyvalamilyenkülföldidiplomát,oklevelet,vagybizonyít-
ványtkellbemutatniahatóságnak.

Akülföldibizonyítványokésoklevelekelismerésérőlszóló2001.éviC.törvény7.§(1)bekez-
déseszerint,haakérelmezőáltalbenyújtottokiratokvalódiságatekintetébenkétségmerülfel,vagy
akérelmezőazoklevélelismeréséhezvagyhonosításáhozszükségesokiratokkalnemrendelkezik,és
azokazeljáróhatóságmegítéléseszerintáltalanem,vagynehezenszerezhetőkbe,azeljáróhatóság
megkereséstintézhetazilletékeskülföldiintézményhez,szervezethezvagyhatósághoz.AHarmadik
részhatályaalátartozóeljárásokkivételével,haolyankülföldibizonyítványvagyoklevéljogihatá-
lyátkellmegállapítani,amelyetvalamely,a2001.éviXCIX.törvénnyelkihirdetett,afelsőoktatási
képesítéseknekazeurópairégióbantörténőelismerésérőlszóló,1997.április11-én,Lisszabonban
aláírtEgyezményt(atovábbiakban:LisszaboniEgyezmény)magáranézvekötelezőnekelismerőál-
lamban[13.§(1)bekezdés]állítottakki,azeljáróhatóságamegkereséstaLisszaboniEgyezmény
IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.

Akülföldi bizonyítványokésoklevelek elismeréséről szóló törvény (2) bekezdése szerint, ha
külföldioktatásiintézményvagyhatósághazaibizonyítványvagyoklevéljogihatályával,különösen
annakhitelességévelkapcsolatbanhazaioktatásiintézménytvagyhatóságotkeresmeg,ahazaiokta-
tásiintézményvagyhatóságamegkeresésnekközvetlenülteszeleget.

Azeljárásegyiknagyonfontosjogintézményeaz iratbetekintés kérdésköre.

Az iratbetekintési szabályok arra adnak választ, hogy az eljárás iratainak tartalmát ki és 
milyen feltételek teljesítése mellett ismerheti meg.

Aziratokmegismerésénekjogaattól függ,hogyazazokatmegismernikívánómilyeneljárási
pozícióbanhelyezkedikel.

EnnekmegfelelőenazÁkr.különbségettesz:
• az ügyfél,
• az eljárás egyéb résztvevői,
• harmadik személyek,
• mindenki (bárki)
iratbetekintésijogáravonatkozószabályokat.

Az iratbetekintési jog szabályaiszerint:
• azügyféliratbetekintésijogaalegteljesebb,hiszenazeljárásbármelyszakaszábanésannak

befejezésétkövetőenisbetekinthetazeljárássoránkeletkezettiratba;
• a tanúkizárólagavallomásáttartalmazóiratba,aszemletárgy birtokosapedigaszemléről

készítettiratbatekinthetbe;
• azeljárásbanrésztnemvevő,úgynevezettharmadik személyakkortekinthetbeaszemélyes

adatotvagyvédettadatottartalmazóiratba,haigazolja,hogyazadatmegismerésejogaérvé-
nyesítéséhez,illetvejogszabályon,bíróságivagyhatóságihatározatonalapulókötelezettsége
teljesítéséhezszükséges;

542 LdazMTrendelet5.§-át.



149

AKÉRELEMREINDULÓELJÁRÁS

• emellettha törvényadöntésnyilvánosságátnemkorlátozzavagynemzárjaki,azeljárás
befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó véglegessé vált
határozatot,valamintazelsőfokúhatározatotmegsemmisítőésazelsőfokúhatározatothozó
hatóságotújeljárásrautasítóvégzéstbárki korlátozás nélkül megismerheti.543

Emellett ágazati törvényegyesügyfajtákbanmeghatározhatjaaziratbetekintéstovábbifeltéte-
leitésaziratbetekintésrejogosultszemélyekkörét.

A foglalkoztatáselősegítésérőlésamunkanélküliekellátásáról szóló1991.évi IV. törvényúj
43.§-aszerintazügyfélazadatokmegjelölésévelkérhetiaziratbetekintésijogkorlátozásátüzletiés
másméltányolhatómagánérdekénekvédelmében.Azállamifoglalkoztatásiszervakérelemnek–a
körülményekkörültekintőmérlegelésealapján–akkoradhelyt,haazadatokmegismerésénekhiánya
aziratbetekintésrejogosultakatnemakadályozzajogaikgyakorlásában.

Természetesenvannakolyaniratokis,amelyeknemtekinthetőkmeg.Aziratbetekintésijogilyen
jellegűkorlátozásakapcsánazÁkr.akkéntrendelkezik,hogynem lehet betekinteni544

a döntés tervezetébe;
azolyaniratbavagyannakolyanrészébe,amelybőlkövetkeztetésvonhatólevalamelyvédett

adatravagyolyanszemélyesadatra,545amelymegismerésénektörvénybenmeghatározottfeltételei
nemállnakfenn,kivéve,haazadat−idenemértveaminősítettadatot546–megismerésénekhiánya
megakadályoznáaziratbetekintésrejogosultatazÁkr.-benbiztosítottjogaigyakorlásában.

Ahogyanemlítettükahatóságakiskorú, a cselekvőképtelenés a cselekvőképességében rész-
legesenkorlátozottnagykorúügyfél,tanú,szemletárgy-birtokosvagymegfigyeltszemélyvédelme
érdekébenerreirányulókérelemnélkülisdönthetazérintettszemélyadatainakzártkezelésérőlésaz
iratbetekintésijogkorlátozásáról.Azerrőlszólóvégzéstatörvényesképviselővelisközölnikell.547

Aziratbetekintésbiztosításaérdekébenahatósághozkérelmet kell előterjeszteni,amelyalap-
jánahatóságaziratbetekintéstbiztosítja−azeljárásbefejezésétkövetőenis−,vagyaztvégzésben
elutasítja.548

Aziratbetekintésijogkorlátozásárairányulókérelemtárgyábanhozott,elsőfokúvégzésellenön-
állófellebbezésnekvanhelye.Aziratbetekintésijogkorlátozásairántikérelemnekhelytadóvégzés
ellenifellebbezésneknincshalasztóhatálya.549

9.3.5. Bizonyítás tanúval

Alegtöbbesetbenazeljárásbanfelhasználhatóbizonyítékotvalamilyenbizonyításieszközhordozza.

Atanúegyolyanszemélyi bizonyítási eszköz,amelynekavallomásaleszabizonyíték.Atanú
mindigvalamilyenolyandologrólnyilatkozik,tesztanúvallomást,amelyamúltbantörtént.Vala-
milyenolyantényrőltesznyilatkozatot,amelyetlegtöbbszörvalamilyenérzékszervéveltapasztalt.

Tekintsükát,hogymilyenkötelezettségekterhelikatanút:
• azidézésalapjánkötelesmegjelennieahatóságelőtt(megjelenési kötelezettség);

543 Ld.azÁkr.33.§-át.
544 Ld.Ákr.34.§.
545 Ld.azInfotv
546 Ld.aminősítettadatvédelmérőlszóló2009.éviCLV.törvényt.
547 Ld.Ákr.30.§.
548 Ld.Ákr.34.§(3)bek.
549 Ld.Ákr.116.§(3)beki)ésj)pont.
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• ahatóságelőttazalábbiakbanismertetettszabályoknakmegfelelőenvallomástkelltennie,
azaz válaszolnia kell a hatóság által feltett kérdésekre (vallomástételi kötelezettség);

• amennyibenatanúvallomásttesz,kötelesahatóságotalegjobbtudásaszerintazáltalaészlelt
jelenségekrőltájékoztatniésmindenekelőttigazatmondani(igazmondási kötelezettség).

Amennyibena tanúazemlítettkötelezettségeinek–az igazmondáskötelezettségétkivéve–a
következményekrevalófigyelmeztetésellenérenemteszeleget,eljárási bírsággalsújtható.

Tekintsükátezeketakötelezettségeket:
a) Megjelenési kötelezettséggel kapcsolatosszabályok
Amennyibenaközigazgatásihatóságieljárásbantanúmeghallgatásaszükséges,ahatóságatanút

azidézésszabályaiszerintszólítjafelazeljárásbanvalórészvételre.Ahogyanemlítettük,azt,akinek
személyesmeghallgatásaazeljárássoránszükséges,ahatóságkötelezi,hogyamegjelölthelyenés
időpontbanjelenjenmeg.Haazidézettszemélykora,egészségiállapotavagymásméltányolhatóok
miattahatóságelőttnemképesmegjelenni,azidézettszemélytatartózkodásihelyénismeglehet
hallgatni.

Azidézésenfőszabályszerintatanúkötelesmegjelenni,amennyibeneztnemtesziéstávolma-
radásátnemmentiki,úgyahatóságazidézetttanútarendőrségútjánelővezettetheti.Azelővezetés
foganatosításáhozazügyésznekahatóságvezetőjeáltalkértelőzeteshozzájárulásaszükséges.

b) A tanú vallomástételére vonatkozó szabályok
Tanúkéntnem hallgatható meg:
• az,akitőlnemvárhatóbizonyítékkéntértékelhetővallomás;
• védettadatnakminősülő tényrőlaz,akinemkapott felmentésta titoktartásalól(abszolút 

okok).
Ahogyanakorábbiakbanemlítettük,atörvényáltalvédetttitkokminősülnekvédettadatnak.

Atanúavallomástételtmegtagadhatja,ha:
• bármelyikügyfélPtk.szerintihozzátartozója;
• vallomásávalsajátmagátvagyhozzátartozójátbűncselekményelkövetésévelvádolná;
• a sajtószabadságról és amédiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerintimé-

diatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele munkavi-
szonybanvagymunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybanállószemély–ajogviszonya
megszűnéseután is–ésa tanúvallomásávala számáraamédiatartalom-szolgáltatói tevé-
kenységgelösszefüggésbeninformációtátadószemélykilététfelfedné;vagy

• diplomáciaimentességbenrészesülőszemély550 (relatív okok).

A Ptk. olvasatában hozzátartozóaközelihozzátartozó,azélettárs,azegyeneságbelirokonhá-
zastársa,aházastársegyeneságbelirokonaéstestvére,ésatestvérházastársa.551

Közelihozzátartozóaházastárs,azegyeneságbelirokon,azörökbefogadott,amostoha-ésane-
veltgyermek,azörökbefogadó-,amostoha-ésanevelőszülőésatestvér.552

Asajtószabadságrólésamédiatartalmakalapvetőszabályairólszólótörvényszerintmédiaszol-
gáltatásazEurópaiUnióműködésérőlszólószerződés56.és57.cikkébenmeghatározott,önálló,
üzletszerűen–rendszeresen,nyereségeléréseérdekében,gazdaságikockázatvállalásmellett–vég-
zettgazdaságiszolgáltatás,amelyértegymédiaszolgáltatószerkesztőifelelősségetvisel,amelynek

550 Ld.Ákr.66.§(2)-(3)bek.
551 Ld.Ptk.8:1.§2.pont.
552 Ld.Ptk.8:1.§1.pont.,valamintMéhesTamásIm.APolgáriTörvénykönyvvázlata,9.p.
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elsődlegescéljaműsorszámoknaktájékoztatás,szórakoztatásvagyoktatáscéljábólanyilvánosság-
hozvalóeljuttatásavalamelyelektronikushírközlőhálózatonkeresztül.Médiaszolgáltató pedig az a 
természetesvagyjogiszemély,aki,vagyamelyszerkesztőifelelősséggelrendelkezikamédiaszolgál-
tatástartalmánakmegválasztásáért,ésmeghatározzaannakösszeállítását.Aszerkesztőifelelősséga
médiatartalomkiválasztásaésösszeállításasoránmegvalósulóténylegesellenőrzésértvalófelelőssé-
getjelenti,ésnemeredményezszükségszerűenjogifelelősségetamédiaszolgáltatástekintetében.553

A diplomáciai mentességekvonatkozásábanadiplomáciaikapcsolatokrólBécsben,1961.áp-
rilis18-ánaláírtnemzetköziszerződéskihirdetésérőlszóló1965.évi22. törvényerejű rendeletad
eligazítást.

Amennyibenatanúvallomástételéneknincsakadálya,azÁkr.szerintkella tanúmeghallgatást 
végrehajtani. 

Ameghallgatáskezdeténahatóságmegállapítjaatanúszemélyazonosságát,majdpedigahatóság
felhívjaatanút,hogynyilatkozzonarról,hogyazügyfelekkelmilyenviszonybanvanéselfogult-e,
egyúttalfigyelmeztetijogaira,kötelességeireésahamistanúzásjogkövetkezményeireis.

Amégmegnemhallgatotttanúnemlehetjelenazügyfél,mástanúésaszakértőmeghallgatásakor.
Ameghallgatásraatárgyalásszabályaitkellalkalmazniakkoris,haahatóságatanúttárgyaláson

kívülhallgatjameg.
Atanúmeghallgatásánnemlehetjelenazügyfélésazeljárásegyébrésztvevője,haatanúvédett

adatrólteszvallomást,vagyhaelrendeltékatanútermészetesszemélyazonosítóadatainakéslakcí-
mének zárt kezelését.554

Ahatóságengedélyezheti,hogyatanúameghallgatásátkövetőenvagyhelyetteírásbantegyen
tanúvallomást.Haatanúmeghallgatásnélkülvagyameghallgatásátkövetőenírásbantesztanúval-
lomást,azírásbelitanúvallomásbólkikelltűnnie,hogyatanúavallomástavallomástételakadálya-
inak,valamintahamistanúzáskövetkezményeinekismeretébentettemeg.Erreatanútahatóságaz
írásbelitanúvallomásmegtételénekengedélyezésévelegyidejűleg,avallomástételakadályainakésa
hamistanúzáskövetkezményeinekismertetésévelfigyelmezteti.

c) Az igazmondási kötelezettség
Azigazmondásikötelezettséggelkapcsolatbankiemelendő,hogyaBtk.272.§-aszerintatanú,

akihatóságelőttazügylényegeskörülményérevalótlanvallomásttesz,vagyavalótelhallgatja,ha-
mistanúzástkövetel.

Atanúvallomáskapcsánmárszámoseljárásicselekménnyelösszefüggésbenszóltunk:
• Azügyelintézésébőlkizártazaszemély,akiazügybentanúvallomásttett.555
• Akiskorút,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottnagyko-

rút,valamintafogyatékossággalélőszemélytaközigazgatásihatóságieljárásbanfokozott
védelemilletimeg,ezérttárgyalásontörténőmeghallgatásáracsakabbanazesetbenkerülhet
sor,haazeljárásbanrésztvevőmásszemélyekjelenlétébentörténőmeghallgatásaazérde-
keitnemsérti,lehetőségszerintlakóhelyénkellmeghallgatni,illetveakkorhallgathatómeg
tanúként,haeztállapotamegengediésatanúvallomásamásmódonnempótolható,valamint
azegyenlőesélyűhozzáféréstszámárabiztosítanikell;az,akinemcselekvőképes,tanúként
akkorhallgathatómeg,hatanúvallomástkívántenni,ésatörvényesképviselője,vagy–érde-
kellentétesetén–esetigondnokavagyesetigyámja(atovábbiakbanegyütt:esetigondnok)
ehhezhozzájárul.Aszóbelinyilatkozat,illetveatanúvallomásmegtételérecsakatörvényes
képviselővagyazesetigondnokjelenlétébenkerülhetsor,azírásbelinyilatkozathozatörvé-

553 Asajtószabadságrólésamédiatartalmakalapvetőszabályairólszóló2010.éviCIV.törvény.1.§1.és2.pontja.
554 Ld.Ákr.67.§.
555 Ld.Ákr.23.§(1)bek.
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nyesképviselővagyazesetigondnokaláírásaszükséges.Acselekvőképtelentanúmeghall-
gatásaeseténahatóságmellőziahamistanúzáskövetkezményeirevalófigyelmeztetést.556 
Haatanúhallássérült,kérésérejelnyelvitolmácsközreműködésévelkellmeghallgatni,vagy
ameghallgatáshelyettajelenlévőhallássérült írásbanisnyilatkozatottehet.Hasiketvak,
kérésérejelnyelvitolmácsközreműködésévelkellmeghallgatni.Haajelenlévőtanúbeszéd-
fogyatékos,kéréséreameghallgatáshelyettírásbantehetnyilatkozatot.557

• Ahatóságakiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozott
nagykorútanúvédelmeérdekébenerreirányulókérelemnélkülisdönthetazérintettszemély
adatainakzártkezelésérőlésaziratbetekintésijogkorlátozásáról.Azerrőlszólóvégzésta
törvényesképviselővelisközölnikell.558

• Atanúavallomásáttartalmazóiratba,aszemletárgybirtokosaaszemlérőlkészített iratba
tekinthet be.559

• Hanemszükségesazügyfélidézése,ahatóságazügyfeletatanúmeghallgatásáról,aszemlé-
rőlésatárgyalásrólértesítiazzalatájékoztatással,hogyazeljárásicselekményenrésztvehet,
demegjelenésenemkötelező.560

• Azadatszolgáltatástazügyfélakkortagadhatjameg,haarraatanúvallomástmegtagadhat-
ná.561

• Azáralávételérdekébenadologbirtokosátfelkellszólítani,hogyadolgotadjaát.Nemkö-
telezhetőadologátadásáraaz,aki–amegtagadásiokkalösszefüggésben–atanúvallomást
megtagadhatja.562

ÖnállócímalatttárgyaljaazÁkr.a hatósági tanúszabályait.

Ahatóságabiztosításiintézkedésalkalmazásasorán,szemlénél,lefoglalásnál,záralávételnél
éshatóságiellenőrzésnélhatóságitanútvehetigénybe,akiazeljárásicselekménysorántörténtese-
ményeketésazáltalatapasztalttényeketigazolja.

Hatóságitanúkéntvalóközreműködésresenkinemkötelezhető.
Nemlehethatóságitanúazügyfél,azügyfélhozzátartozójavagyképviselője,azeljáróhatóság-

galközszolgálati, illetveegyébmunkavégzésreirányulójogviszonybanállószemélyésazeljárási
képességgelnemrendelkezőszemély.

Azeljárásicselekményelőttahatóságitanútajogairóléskötelességeirőlfelkellvilágosítani.A
hatóságitanútazeljárásicselekménysorántudomásárajutott tényekre,adatokranézvetitoktartási
kötelezettségterheli,amelyalólazeljáróhatóság,afellebbezéselbírálásárajogosulthatóságvagy
bíróságazügytárgyátérintőtényekre,adatokra,körülményekrenézvefelmentheti.

Ahatóságitanúatanúköltségeinekmegtérítésérevonatkozószabályokszerintjogosultköltség-
térítésre.563

556 Ld.Ákr.29.§(1)-(2)bek.
557 Ld.Ákr.29.§(3)bek.
558 Ld.Ákr.30.§.
559 Ld.Ákr.33.§(2)bek.
560 Ld.Ákr.61.§(1)bek.
561 Ld.Ákr.105.§(2)bek.
562 Ld.Ákr.108.§(2)bek.
563 Ld.Ákr.79.§.
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9.3.6. A szemle

Aszemleperjogielőzményekrevisszatekintőközigazgatásieljárásjogijogintézmény,melynekkez-
detiformáiafrank–germánnépjogokigvezethetővissza.Nohaaperkezdetbeninkábbafelekáltal
szolgáltatottbizonyítékokonalapult,haa felekáltal szolgáltatott adatokazérdemidöntéshozatalt
nemtettéklehetővé,kiegészítőintézkedésekfoganatosításárakerültsor,ígypéldáulszemleformá-
jában.Idővelaztánabizonyításegyikközpontikérdéseazészleléslett,ígyabüntetőeljárásokbana
tárgyibizonyítékokszemrevételezésekerültelőtérbe.

Aszemletörvényiszabályozásánakelsőnyomaiamagyarjogbanazinkvizitóriuseljárásmegho-
nosodásávaltűnnekfel.

AfeudálisperjogbanaXVIII.századvégérekialakulaszemlevégrehajtásánakhármastagozódá-
sa:azelsőszakaszatulajdonképpeniszemlétmegelőzőhelyszínbiztosításitevékenység,amelynem
szorosanvettbíróifeladat,hanemaközigazgatáslegalsóbbszerveirehárult,eztkövetiatulajdonkép-
peniszemle,mintbíróiaktus,amelylegtöbbszörtanúkihallgatássalisegybekötöttvoltésvégülbe-
fejezőszakaszkéntamegállapítottakírásbelirögzítése,amihezmáraXVIII.századmásodikfelétől
csatlakoznak a perbeli vázlatrajzok.564 

Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy 
megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el.565

AzÁkr.lényegesenrövidebbenszabályozzaaszemleszabályait,mintaKet.,ígyazÁkr.-benmár
csakaleglényegesebbszabályokmaradtak.

Aszemlesoránahatóságközvetlenülszerezbenyomásokatazügyeldöntéseszempontjábóllé-
nyegeskörülményekről:ahatóságazeljárássalösszefüggővalamilyeningótvagyingatlant(ezthív-
jukszemletárgynak),vagyszemélyttekint,esetlegfigyelmeg.

Attólfüggően,hogypontosanmitkellszemrevételezni,ahatóságahivataloshelyiségébentekinti
megaszemletárgyat,vagykivonulahelyszínreéshelyszíniszemléttart.

Olyanesetiselőfordulhat,hogyahatóságnakmegkellfigyelnie,vagymegkelltekintenieegy
személyt,példáulakkor,haajogellenestevékenységetfolytatótmegfigyeli,vagyéppenamárjogel-
lenescselekményt„lefülelve”megtekintiazadottszabályszegéstelkövetőtis.

Az Ákr. szemlére vonatkozó általános szabályaiszerint:566
Aszemletárgybirtokosátésazelőzőekbenmeghatározottszemélyt–haazaszemleeredményes-

ségétnemveszélyezteti–aszemlérőlelőzetesenértesítenikell.
Aszemletárgybirtokosánaktávolléte–hajelenlétenemszükségszerű–nemakadályaaszemle

megtartásának.
Haaszemletárgybirtokosatermészetesszemélyazonosítóadatainakéslakcíménekzártkezelését

nemrendeltékel,aszemlénazügyféljelenlehet.

Az Ákr. a szemle lefolytatásának szabályaitismeghatározza:567
Aszemlemegtartásasorán–azismerttulajdonosértesítésévelegyidejűleg–aszemletárgybir-

tokosakötelezhetőaszemletárgyfelmutatására,illetvearra,hogyazügyfeletaszemlehelyszínére
beengedje.

564 Ld.bővebben:KatonaGéza:Valósvagyvalótlan?Értékelésabüntetőperbelibizonyításban.Bp.,1990,Közgazdasági
ésJogiKönyvkiadó,358.

565 Ld.Ákr.68.§(1)bek.
566 Ld.Ákr.68.§(2)-(4)bek.
567 Ld.Ákr.69.§.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

154

Aszemlesoránahatóságeljárótagjajogosultkülönösen
• aszemlévelérintettterületre,építménybeésegyéblétesítménybebelépni,
• bármelyiratot,tárgyatvagymunkafolyamatotmegvizsgálni,
• felvilágosítástkérni,illetve
• mintát venni.

Azúgynevezettazonnali eljárási cselekmény érdekében lefolytatott szemle esetében más el-
járásiszabályokalkalmazandók:568

• Aszemleeredményesésbiztonságoslefolytatásaérdekébenahatóságarendőrségközremű-
ködését kérheti.

• Arendőrségarendőrségrőlszólótörvényvégrehajtásieljáráslefolytatásábanvalóközremű-
ködésrevonatkozószabályaiszerint,ahatóságfelkérésére–előzetesmegkeresésenélkül–
azonnal,ahatóságáltalmegjelölthelyenésideigbiztosítjaaközreműködést.

• Ha a helyszíni szemlére életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, azonnali
eljárásicselekményérdekébenvanszükség,illetve,haezttörvénymásfontosokbólmeg-
engedi,ahelyszíniszemlétahatósága lezárt terület,épület,helyiségfelnyitásával,azott
tartózkodószemélyekakarataellenéreismegtarthatja.

• Ilyenkoraszemlemegtartásárólazügyésztelőzetesen–aszemlemegtartásárólvalóhatósá-
gidöntéstkövetőenhaladéktalanul–értesítenikell,továbbáahhozarendőrségéslehetőség
szerinthatóságitanúközreműködésétkellkérni.Haazügyészaszemlemegtartásávalnem
értegyet,aztmegtiltja.

Ahogyanatanúesetébenisemlítettük,aszemleszabályaiegyébeljárásicselekményekkapcsán
isfelbukkannak:

• Azügyelintézésébőlkizártazaszemély,akiazügybenaszemletárgybirtokosa.569
• Ahatóságakiskorú,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozott

nagykorúszemletárgy-birtokosvagymegfigyeltszemélyvédelmeérdekébenerre irányuló
kérelemnélkülisdönthetazérintettszemélyadatainakzártkezelésérőlésaziratbetekintési
jogkorlátozásáról.Azerrőlszólóvégzéstatörvényesképviselővelisközölnikell.570

• Aszemletárgybirtokosaaszemlérőlkészítettiratbatekinthetbe.571
• Hanemszükségesazügyfélidézése,ahatóságazügyfeletaszemlérőlértesítiazzalatájé-

koztatással,hogyazeljárásicselekményenrésztvehet,demegjelenésenemkötelező.572
• Ahatósághelyszíniszemlekeretébenislefolytathatjaatárgyalást,haannakfeltételeibizto-

sítottak.573
• Ahatóságaszemlénélhatóságitanútvehetigénybe.574
• Azár alávétel foganatosítására a szemle szabályai irányadóakazzal, hogya szemletárgy

birtokosa alatt a zár alá vett dolog birtokosát kell érteni.575

9.3.7. A szakértő

Aszakértővalamilyenspeciálisszakértelemmelrendelkezőszemély,akinekazeljárásbelirészvétele
máregészenkorán,azegyiptomijogbanfellelhetőaszakirodalomban,főlegazorvostudományiés

568 Ld.Ákr.70.§.
569 Ld.Ákr.23.§(1)bek.
570 Ld.Ákr.30.§.
571 Ld.Ákr.33.§(2)bek.
572 Ld.Ákr.61.§(1)bek.
573 Ld.Ákr.74.§(2)bek.
574 Ld.Ákr.79.§(1)bek.
575 Ld.Ákr.108.§(4)bek.
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mérnökiszakértelemkörében.Ahazaiközigazgatásieljárásjogbanelsődlegesenadóügyi,aközegész-
ségügyiésakisajátításieljárásokbanjelentekmegaszakértőigénybevételérevonatkozórendelke-
zések.576

A szakértőolyanszemély,akivalamilyenszakkérdésbenállahatóságrendelkezésére.Aszakér-
tésönmagábanolyanközvetettésösszetettmegismerésifolyamat,amelyneksoránaszakértőszak-
maitényeketállapítmegéskövetkeztetéseketvonle,melysoránvalamilyenkülönlegesszakértelem-
re van szükséges.577 

Az Ákr. szakértő kirendelésére vonatkozó szabályaiszerint:
• Szakértőtkellmeghallgatnivagy–legalábbtizenötnaposhatáridőtűzésével–szakvéleményt

kellkérni,haazügybenjelentőstényvagyegyébkörülménymegállapításáhozkülönleges
szakértelemszükséges,ésazeljáróhatóságnemrendelkezikmegfelelőszakértelemmel.

• Nincshelyeugyanakkorszakértőkirendelésének,haugyanabbanaszakkérdésbenszakható-
ság állásfoglalását kell beszerezni.578

Tekintsük át a szakhatóságról tanultakat a szakértőre vonatkozó szabályok ismeretében an-
nakérdekében,hogykönnyebblegyenakétjogintézményténylegeselhatárolása:

• AzÁkr. 55. § (1) bekezdése szerint törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendeletközérdekenalapulókényszerítő indokalapjánazügybenérdemidön-
tésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ottmeghatározott szakkérdésben és
határidőbenmáshatóságkötelezőállásfoglalásátkellbeszereznie.Ezzelszembenszakér-
tőkirendeléséreakkorkerülhetsor,haahatóságmérlegelésijogkörbeneljárvaúgyítéli
meg,hogyolyanszakkérdésseltalálkozott,amelynekmegítélésérenemrendelkezikkellő
szakértelemmel. 

• Aszakhatóságraahatóságra,aszakhatóságállásfoglalásáraadöntésrevonatkozórendelke-
zéseketmegfelelőenalkalmaznikell.Aszakértőnemállásfoglalást,hanemszakértőivéle-
ménytbocsátki.

• Azügyintézésihatáridőrevonatkozórendelkezéseketcsakazelőzetesszakhatóságiállásfog-
laláseseténkellalkalmazni.Azügyintézésihatáridőrevonatkozórendelkezésekaszakértő
esetébenspeciálisanalakulnak,hiszenazÁkr.kimondja,hogylegalábbtizenötnaposhatá-
ridőtűzésévelkellkérniszakvéleménytaszakértőtől.

• Aszakhatóságdöntése az eljárást befejeződöntés elleni jogorvoslat keretében támadható
meg;aszakértőnemhozdöntést,ígyfelsemmerülannakajogorvoslatieljárásbantörténő
önállómegtámadhatósága.Azmármáskérdés,hogyahatóságdöntésénekkikelltérnieaz
indokolásbanafelhasználtbizonyítékokraésazokértékelésére,ígyaszakértőivéleményben
foglaltakra is.Ebbőlkövetkezőena szakértőivélemény isvalójábanazérdemidöntésben
jelenikmajdmeg.Jogorvoslattalazérdemidöntéstámadható.

• Ha a szakhatóság utóbb észleli, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását a ha-
tóság határozatának vagy eljárástmegszüntető végzésének véglegessé válásáig egy ízben
módosíthatja.Aszakértőivéleményesetébenegészenmásahelyzet:azigazságügyiszakér-
tőkrőlszóló2016.éviXXIX.törvény(atovábbiakban:Szakértőitv.)szerint579 a hatóság a 
névjegyzéketvezetőhatóságnak–abejelentésalapjáulszolgálótényekésazokbizonyítéka-
inakmegjelölésével–bejelenti,haaszakértőszakvéleményehomályos,hiányos,önmagá-
nakellentmondóvagyegyébkénthelyességéheznyomatékoskétségférésaszakvélemény

576 Ld.LőrinczLajosIm.Eljárásijogaközigazgatásban,235.p.
577 TremmelFlórián:Bizonyítékokabüntetőeljárásban.DialogCampusKiadó,Pécs-Budapest,2006.130.p.
578 Ld.Ákr.71.§(1)-(2)bek.
579 Ld.Szakértőitv.55.§.
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fogyatékosságaaszakértőmeghallgatásávalsemorvosolható.Ahatóságabejelentéstabeje-
lentésreokotadóténytudomásárajutásátólszámítotttizenötnaponbelülkötelesmegtenni.
Abejelentéstegyidejűleg,anévjegyzéketvezetőhatóságrészéremegküldöttbejelentéssel,
azonostartalommal,aszakértőrészéreismegkellküldeni.Anévjegyzéketvezetőhatósága
bejelentéstanévjegyzékbebejegyzi.Amennyibenazigazságügyiszakértőtevékenységével
kapcsolatbankétévenbelülhatóságibejelentésháromalkalommalérkezik,anévjegyzéket
vezetőhatóságazigazságügyiszakértőmunkájánakértékelésétkezdeményeziaKamarami-
nőségbiztosításibizottságánál.

• A szakhatóságmellőzése esetén az erről való tudomásszerzést követően egyeztet a ható-
sággal,ennekeredményéhezképestadjakiállásfoglalását.Aszakhatóságazállásfoglalását
ahatóságfelügyeletiszervévelisközli.Mivelaszakértőigénybevételenemkötelező,így
aszakértőivéleménysemkötiazeljáróhatóságot.Ebbőlkövetkezőennemmerülhetfela
szakértőmellőzésénekproblematikája.

• Hatörvényvagykormányrendeletnemzárjaki,azügyfélnekazeljárásmegindításaelőtt
benyújtottkérelméreaszakhatóságaszakhatóságiállásfoglalásravonatkozószabályokmeg-
felelőalkalmazásávalelőzetesszakhatóságiállásfoglalástadki.Akérelemhezegyévnélnem
régebbielőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolhatóbe,hatörvényvagykormányrendelet
másidőtartamotnemállapítmeg.Ahatóságakérelemmelbenyújtottelőzetesszakhatósági
állásfoglalástszakhatóságiállásfoglaláskénthasználjafel.Azelőzetesszakvéleményfogal-
mátazÁkr.nemismeri,azonbanazügyfélneklehetőségevantermészetesenbármikorelő-
zetesenmégahatóságelőttszakértőivéleménytbeszerezni,amelyetazonbanahatóságnem
kötelesfigyelembevenniazeljárásasorán.

A szakértő kizárásáraazáltalánoskizárásiszabályokatkellalkalmazni.580

A szakértői vizsgálatra vonatkozóáltalánosszabályokszerint:
• Törvényelrendelhetiazügyfélszakértőivizsgálatbanvalóközreműködését.581
• Aszakértőtavéleményadáselőttfigyelmeztetnikellahamisvéleményadásjogkövetkezmé-

nyeire.582

Nézzünknéhányágazatipéldátaszakértőtevékenységévelösszefüggésben:
• A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy

felnőttképzési szakterületen felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő
igénybevételeesetén–azigazságügyiszakértőkrőlszólótörvényszerintigazságügyiszak-
értőitevékenységvégzésérejogosultszakértőkivételével–szakértőkéntkizárólagazasze-
mélyvehető igénybeésa jogszabálybanmeghatározott jogkövetkezményekcsakannaka
szakértőnekazigénybevételéhezfűződnek,akibüntetlenelőéletűésnemállaminiszteriren-
deletbenmeghatározottfelnőttképzésiszakterületenszakértőitevékenységfolytatásátkizáró
foglalkozástóleltiltáshatályaalatt,valamintrendelkezikaminiszterirendeletbenmeghatá-

580 Ld.Ákr.23.§[Akizárásiokok].(1)Azügyelintézésébőlkizártazaszemély,akinekjogátagyjogosérdekétazügy
közvetlenülérinti,továbbáaz,akiazügybentanúvallomásttett,azügyfélképviselőjekéntvagyhatóságitanúkéntjárt
el,aszakértő,aszemletárgybirtokosaésatámogató.(2)Azügymásodfokúelintézésébennemvehetrésztaz,akiaz
ügyelintézésébenelsőfokonrésztvett.(3)Azügyelintézésébennemvehetrésztazahatóság,amelynekjogátvagy
jogosérdekétazügyközvetlenülérinti.Ahatóságnemválikkizárttáazért,mertahatározatbanmegállapítottfizetési
kötelezettségteljesítéseazáltalamegjelöltszámláratörténik.(4)Ajegyzőnemvehetrésztannakazügynekazelinté-
zésében,amelybenazilletékességiterületénekazönkormányzata,annakszervevagyapolgármestera)azeljárásban
hozotthatározattal jogosulttávagykötelezettéválhat,vagyazeljárás tárgyávalösszefüggőkötelezettségetvállal,
vagyb)ellenérdekűügyfél.(5)Azügyelintézésébennemvehetrésztazahatóság,amelynekvezetőjévelszemben
kizárási ok merül fel.

581 Ld.Ákr.72.§(1)bek.
582 Ld.Ákr.72.§(2)bek.
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rozottszakmaiképesítésselésszakmaigyakorlattal,ésmegfelelazottmeghatározottegyéb
feltételeknek.

• Agyermekekvédelmérőlésagyámügyiigazgatásrólszóló1997.éviXXXI.törvény82.§-a
szerintpéldáulegyszakértőibizottságieljárástnevesít:amegyei, fővárosiésazországos
gyermekvédelmiszakértőibizottságegytestületkénteljárószakértőigrémium,amelyaszak-
maivéleményénekelkészítéséértdíjazásbannemrészesül.Amegyei,fővárosiésazorszá-
gosgyermekvédelmiszakértőibizottságpártatlanulésbefolyásmentesenalakítjakiszakmai
véleményét.Aszakmaivélemény tartalma tekintetébenamegyei, fővárosiésazországos
gyermekvédelmiszakértőibizottságnemutasítható.Azadottügybennemlehetaszakértői
bizottságtagjaazaszemély,akivelszembenÁkr.23.§(1)és(2)bekezdéseszerintikizáró
ok áll fenn.

• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/D.
§ (1)bekezdése szerintazépítésügyiésépítésfelügyeletihatóságazellenőrzési feladatok
tekintetébenszakértőkéntaterületiépítészésterületimérnökikamarákat,valamintazorszá-
gosépítészésországosmérnökikamarákat(atovábbiakbanegyütt:szakmaikamarák)ésa
MagyarKereskedelmiésIparkamarátvagyjogosultszakintézményt,valamintjogszabályban
meghatározottakszerintegyébszakértőtvehetigénybe.

• Haaz építésügyi és építésfelügyeleti hatóság eljárásában szakértőt hallgatmeg, szakértői
véleménytkér,hatósági ellenőrzésébe szakértőtvonbe, ahatóságazügyfelet a szakértői
vizsgálatbanvalóközreműködésrekötelezheti.

AszakértőiközreműködéstovábbiszabályaitaSzakértőitv.határozzameg.583

Atovábbiakbanösszefoglaljuketörvénylegfontosabbrendelkezéseit:
Az igazságügyi szakértői tevékenységajogszabálybanmeghatározottkövetelményeknekmeg-

felelőigazságügyiszakértő,illetveazigazságügyiszakértőmunkájátsegítőegyébszemélyekáltal,
akirendelőhatóság,bíróság,ügyészség,rendőrség(ezenalfejezetvonatkozásában,atovábbiakban
együtt:hatóság)kirendelésevagymegbízásalapján,aSzakértőitv.általmeghatározottszervezetike-
retekközött,jellemzőenszakértőidíjellenébenvégzett,ahatóságeljárásaibankülönlegesszakértel-
metigénylőtényvagyegyébkörülménymegállapításátvagymegítélésételősegítőrészcselekmények
összessége,ígykülönösenaszakvéleményhezszükségesvizsgálatokelvégzése,aszakvéleményelő-
készítése,elkészítéseéselőterjesztése,valamintahatóságkéréséreannakkiegészítéseésazezekkel
összefüggővalamennyirészcselekmény.584

Azigazságügyiszakértőfeladata,hogyahatóságkirendelésevagymegbízásalapján,a tudo-
mányés aműszaki fejlődés eredményeinek felhasználásávalkészített szakvéleménnyel, a függet-
lenségéspártatlanságkövetelményénekmegtartásávaldöntseelaszakkérdést,éssegítseatényállás
megállapítását.585

Azigazságügyiszakértőaszakértőitevékenységéértszakértőidíjrajogosult.

Igazságügyiszakértőitevékenységetazerrefeljogosított:
• természetesszemély(atovábbiakban:igazságügyiszakértő);
• gazdaságitársaság(atovábbiakban:társaság)ésszolgáltató;
• igazságügyiszakértőiintézményésigazságügyiszakértőiintézet;
• igazságügyiszakértőitestület;

583 Ld.Ákr.72.§(3)bek.
584 Ld.aSzakértőitv.2.§8.pont
585 Ld.aSzakértőitv.3.§(1)bek.
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• különjogszabálybanfeljogosítottállamiszerv,intézmény,intézetésszervezet(atovábbiak-
banegyütt:szervezet),valamint

• különtörvényszerintiTeljesítésigazolásiSzakértőiSzervvégezhet.586

Igazságügyi szakértői tevékenységvégzésétanévjegyzéketvezetőhatóság–anévjegyzékbe,
meghatározottszakterületretörténőfelvételútján–kérelemreannakatermészetesszemélyneken-
gedélyezi,akiatörvénybenmeghatározottfeltételeknekmegfelel,ésakivelszembennemállfenn
kizáró ok.587

Aszakértőahatóságtól,valamintazeljárásbanrésztvevőszemélyektőlaszakvéleményelkészí-
téséhezszükséges,akirendelésbenközöltadatokonfelültovábbiadatokközlését,iratok,vizsgálati
tárgyak rendelkezésrebocsátását kérheti.A szakértőköteles haladéktalanul értesíteni a hatóságot,
ha–álláspontjaszerint–annakhatáskörébetartozóintézkedésmegtételevagyeljárásicselekmény
lefolytatásaszükséges.Haaszakértőtevékenységesoránolyankörülményt,ténytészlel,amelyaz
ügymegítélésétérdembenérinti,dearraahatóságvagyamegbízónemutalt,kötelesazérintettkö-
rülményt,ténytahatóságnakvagyamegbízónakjelezni.588

Aszakértőatevékenységesoránrendelkezésérebocsátottvagytudomásárajutottszemélyesada-
tokatakirendelésvagymegbízásteljesítése,valaminttevékenységénekszakmai,módszertani,fegyel-
miésajogszabályoknakvalómegfelelőségeellenőrizhetőségecéljábóljogosultkezelni.Aszakértőt
atevékenységesorántudomásárajutotttényekreésadatokranézvetitoktartásikötelezettségterheli,
azügyrevonatkozótényekrőlésadatokrólcsakahatóság,továbbáazadatokkezelésérejogosultmás
szervvagyszemélyrészérenyújthattájékoztatást.589

Aszakértőikirendelővégzésalapján,akirendelésbenfoglaltaknakmegfelelőenjárhatel.
Akirendelésnektartalmazniakell:
• Akirendelt szakértőmegnevezését, akirendelésügyszámát és azügy tárgyát, valamint a

tényállásrövidismertetését.
• Azokataszakkérdéseket,amelyekreaszakértőnekválasztkelladnia.
• Aszakértőifeladatteljesítéséhezszükségesadatokat.
• Azt, hogy a szakértő díjjegyzékét aminiszter rendelete alapján vagy annakmellőzésével

kell-emegállapítani.Aszakértőidíjfedezéséremekkoraösszegállrendelkezésre,–hatör-
vényalapjánezszükségesvolt–mekkoraösszegletétbehelyezésétrendeltékel,illetvemek-
koraösszegállletétbenrendelkezésre,valamintazarravonatkozófigyelmeztetést,hogyha
a szakértő a nem elegendő fedezetre, letétre vonatkozó jelzést önhibájából elmulasztja, a
fedezetet,illetveamárletétbenlévőösszegetmeghaladódíjigényétnemérvényesítheti.

• Aszakértőrészéreátadandóiratokéstárgyakmegjelölését,valamintazátadásidőpontját,ha
pedigazátadásnemlehetséges,annakmeghatározását,hogyaszakértőaziratokatéstárgya-
kat hol és mikor tekintheti meg.

• Azátadottiratokéstárgyakkezelésére,vizsgálatára,visszaadására,részlegesmegváltoztatá-
sáravagymegsemmisítésérevonatkozórendelkezéseket.

• Amintavételelrendelését,haamintátahatóságnembiztosította.
• Aszakvéleményelőterjesztéséremeghatározotthatáridőt,azesetlegessoronkívüliségrevaló

utalástésazelőterjesztésmódjáravonatkozófelhívást.
• Több szakértő egyidejű kirendelése esetén a többi szakértő személyére vonatkozó 

tájékoztatást.

586 Ld.aSzakértőitv.4.§(1)bek.
587 Ld.aSzakértőitv.5.§(1)bek.
588 Ld.aSzakértőitv.39.§.
589 Ld.aSzakértőitv.40.§(1)-(2)bek.
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• Személyvizsgálatávaljárókirendeléseseténaszakkonzultánsszemélyéheztörténőhozzájá-
rulásbeszerzésénekkötelezettségét.

• Ahatóságelőzeteshozzájárulásátavizsgálatitárgymegváltozásávalésmegsemmisülésével
járóvizsgálatelvégzéséhez,haahozzájárulásraaminiszterrendeletealapjánszükségvan.

• Indokoltesetbenahatóságarravonatkozóutasítását,hogyaszakértőazérintettrészéreaz
általakezeltadatokravonatkozó,azinformációsönrendelkezésijogrólésazinformációsza-
badságrólszólótörvényszerintitájékoztatástmegtagadniköteles.

Aszakértőhözintézettfigyelmeztetéstarravonatkozóan,hogy:
 » ha természetes személy igazságügyi szakértőként rendelik ki, tíz napon belül köteles

jelezni,haakirendelésneknemtermészetesszemélyigazságügyiszakértőként,hanem
szakvéleményadásra jogosult szervezet tagjaként vagy alkalmazottjaként kíván eleget
tenni;

 » amennyiben hamis szakvéleményt ad, a Btk.-ba ütköző cselekményt követ el, amely
büntetőjogifelelősségrevonástvonmagaután;valamint

 » azigazságügyiszakértőitevékenységérevonatkozóanazigazságügyiszakértőesküttett,
az esküben foglaltakat köteles megtartani.

 » Esetiszakértőkirendeléseeseténazarratörténőfelhívást,hogyatörvénybenmeghatá-
rozottnyilatkozatot jegyzőkönyvbemondhatja,ennekhiányábankötelesahatóságnak
írásbantizenötnaponbelülmegküldeni.590

Aszakértőfőszabályszerintköteleseljárniahatóságkirendelése alapján.591

Aszakértőkötelesatudomásárajutásátólszámítotttíznaponbelül–azigazságügyiszakértőöt
naponbelül–közölniahatósággal,ha:

• aszemélyérenézvetörvénybenmeghatározottkizáróokállfenn;
• afeltettkérdésekmegválaszolásaegészbenvagyrészbennemtartozikazonszakismeretei

körébe,amelyekbenaszakértőaráirányadószabályokszerintjogosulteljárni;
• aszakértőitevékenységénekellátásábanfontosokakadályozza,ígykülönösen,hatevékeny-

ségeellátásánakvagyrészvizsgálatokelvégzésénekfeltételeinincsenekmeg,vagymásha-
tóság felkérésének kell eleget tennie;

• avizsgálatelvégzéséhezmásszakértőigénybevételeisszükséges;
• feladatátahatóságáltalmegadotthatáridőrenemképesteljesíteni;
• afeltettkérdésbenkizárólagjogszabálybanmeghatározottszervezetjogosultszakvéleményt

adni;vagy
• aszakértődíjaaletétbehelyezettösszegetelőreláthatólagmeghaladja,megjelölveegyidejű-

legamégletétbehelyezendőösszeget.592
Aszakértőa szakvéleményt–akirendelésbenfoglaltaknakmegfelelően–írásbanvagyszóban

terjesztielő.Aszakértőaszakvéleményszakmaimegállapításaivalösszefüggésbennemutasítható.
Aszakvéleménypapíralaponvagyelektronikuskapcsolattartáskeretébenkézbesíthetőahatóság

részére.

Aszakvéleménynektartalmazniakell:
• a leletet;
• a vizsgálat módszerének rövid ismertetését;
• aszakmaiténymegállapításokat;
• aszakértővéleményét;

590 Ld.aSzakértőitv.45.§.(1)-(2)bek.
591 Ld.aSzakértőitv.45.§.(3)bek.
592 Ld.aSzakértőitv.45.§.(4)bek.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

160

• haazügybenkorábbanvizsgálatlefolytatásárakerültsorésakirendeléserrekiterjed,ako-
rábbivizsgálatravonatkozóadatokésmegállapításokértékelését;

• amódszertanilevélretörténőutalást,illetveamódszertanilevélbenfoglaltaktóltörténőelté-
réseseténennekindokait,valamint

• azarravalóutalást,hogyazigazságügyiszakértőmelyszakterületenjogosultszakvéleményt
adniilletve,hogyazigazságügyiszakértővagymásszemélyesetiszakértőkéntjártel.

Aszakvéleménybenjogkérdésben–hajogszabályeltérőennemrendelkezik–nemlehetállást
foglalni.593

Azokbanazügyekben,amelyekbenahatósághivatalbólfolytatlebizonyítást,vagyabizonyítás
hivatalbóltörténőelrendelésénekishelyelenne,azegyesvizsgálatokelvégzéséértfelszámíthatódíjat
(munkadíjatésköltségeket,ezenbelülkülönösenazegyórárafelszámíthatómunkadíjösszegét,a
tételesmunkadíjösszegét;tételesköltségelszámoláshiányábanafelszámíthatóköltségátalánymér-
tékét)aminiszterrendeletbenhatározzameg.Azegyesvizsgálatokelvégzéséértfelszámíthatódíjról
szólórendeletmegalkotásaelőtt,valamintéventelegalábbegyalkalommalaminiszterkötelesaKa-
maravéleményétbeszerezni.594

Speciálisnyelviszakértőnekminősülatolmács:
• amennyibenazügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevőjeáltalhasználtidegennyelvetazügy-

intézőnembeszéli,tolmácsotkellalkalmazni;
• azügybeneljáróhatóságelnemjárótagja,valamint–haazatényállástisztázáshozelenged-

hetetlen–azellenőrzéshelyszínéntartózkodó,idegennyelvetbeszélőszemélytolmácsként
igénybevehető;

• atolmácsraegyebekbenaszakértőrevonatkozórendelkezésekirányadóak.595

AnyelvhasználatiszabályoktekintetébenazÁkr.úgyrendelkezik,hogyhaahatóságnemma-
gyarállampolgár,amagyarnyelvetnemismerőtermészetesszemélyügyfélügyébenmagyarországi
tartózkodásánaktartamaalatthivatalbólindítazonnalieljárásicselekménnyeljáróeljárást,vagyater-
mészetesszemélyügyfélazonnalijogvédelemértfordulamagyarhatósághoz,ahatósággondoskodik
arról,hogyazügyfeletneérjejoghátrányamagyarnyelvismereténekhiányamiatt.

Amagyarnyelvetnemismerőügyfél–afordításiéstolmácsolásiköltségelőlegezéseésviselése
mellett–azelőzőbekezdéshatályaalánemtartozóesetekbeniskérheti,hogyahatóságbíráljaelaz
anyanyelvénvagyvalamelyközvetítőnyelvenmegfogalmazottkérelmét.596

Aszakfordításrólés tolmácsolásrólszóló24/1986. (VI.26.)MTrendelet szerintszakfordítást
vagytolmácsolástmunkaviszonyban,valamintmunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybandíjazás
ellenébenazvégezhet,akiszakfordítóvagytolmácsképesítésselrendelkezik.597

Arendelet3.§-aszerintahatóságelőttfolyóeljárásbankirendeltszakfordítót,illetvetolmácsotaz
ügyrevonatkozótényekreésadatokranézvetitoktartásikötelezettségterheli,azokrólcsakazügyben
eljáróbíróságvagyhatóság,továbbáazadatokkezelésérejogosultmásszervvagyszemélyrészére
nyújthattájékoztatást.

Ahogyanakorábbiakban is jeleztük,a szakértő szabályozásamás jogintézményekkapcsán is
felmerülazÁkr.-ben:

• azügyelintézésébőlkizártazaszemély,akiazügybenszakértő;598

593 Ld.aSzakértőitv.47.§.
594 Ld.aSzakértőitv.49.§.
595 Ld.azÁkr.73.§-át.
596 Ld.Ákr.20.§.
597 Ld.azMTrendelet2.§-át.
598 Ld.Ákr.23.§(1)bek.
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• a szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzék nyilvános adatain kívüli természetes sze-
mélyazonosítóadataiéslakcímezártkezelésétkérheti;599

• amégmegnemhallgatotttanúnemlehetjelenazügyfél,mástanúésaszakértőmeghallga-
tásakor.600

Ahogyanemlítettükafogyatékossággalélőszemélyügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevője:
• Hallássérültkérheti:
• jelnyelvitolmácsközreműködésétmeghallgatásakor,vagy
• ameghallgatáshelyettírásbanisnyilatkozatottehet.
• Hallássérültazolyansiketvagynagyothallószemély,akikommunikációjasoránamagyar

jelnyelvetvagyvalamelyspeciáliskommunikációsrendszert601 használja.602

• Siketvakkérhetijelnyelvitolmácsközreműködésétmeghallgatásakor.Siketvakszemélyaz
olyanegyidejűleghallás-és látássérült személy, aki kommunikációja során speciális kommu-
nikációs rendszert használ.603

• Beszédfogyatékos–ajelenlévőügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevője–kérheti,hogya
meghallgatáshelyettírásbantegyennyilatkozatot.604 

Arészletszabályokat amagyar jelnyelvről és amagyar jelnyelvhasználatáról szóló2009. évi
CXXV.törvényhatározzameg.605

9.3.8. A tárgyalás

Bizonyosesetekbenszükségvanarrais,hogyahatóságtárgyalásttartson,ésannakkeretébentisz-
tázzaamégnyitottkérdéseket.

Ahatóságtárgyalásttart,ha
• atényállástisztázásáhozszükségvanafelekegyüttesmeghallgatására,azellenérdekűügy-

féllelszemben,kérelemreindítotteljárásban(atovábbiakban:jogvitáseljárás);
• azügytermészetelehetővéteszi,ellenérdekűügyfelekrészvételévelzajlóeljárásban;vagy
• atényállástisztázásáhozszükségvanazeljárásbanrésztvevőszemélyekegyüttesmeghall-

gatására.606

Atárgyalástekintetébenkiemelendőtovábbá,hogy:
• ahatósághelyszíniszemlekeretébenislefolytathatjaatárgyalást,haannakfeltételeibiztosí-

tottak;
• azügyfélbizonyításiindítványttehetéskérdéstintézhetameghallgatottszemélyhez.

599 Ld.Ákr.28.§(2)bek.
600 Ld.Ákr.67.§(2)bek.
601 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§d)pontjaalapjánspe-

ciális kommunikációs rendszer: a hallássérült, illetve siketvak személyek által használt, e törvénymellékletében
felsoroltkommunikációseszköz,ígypéldául:taktilisjelnyelv,jelesítettmagyarnyelv,ujjábécé,Braille-írásstb.

602 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§a)pontjaalapján
603 Amagyarjelnyelvrőlésamagyarjelnyelvhasználatárólszóló2009.éviCXXV.törvény2.§b)pontjaalapján
604 AzÁkr.29.§(3)bekezdésealapján.
605 AFogyatékossággalélőszemélyekjogairólszólóegyezményésazahhozkapcsolódóFakultatívJegyzőkönyvkihir-

detésérőlszóló2007.éviXCII.törvény9cikk2.e)pontjakimondja,hogy:„(a)részesállamokszükségesintézke-
désekethoznaktovábbá:e)azélősegítségnyújtásformáinakésaközvetítőkbiztosítására,ideértveazútmutatókat,
olvasókat/olvasóprogramokatésszakképzettjelnyelvitolmácsokatazépületekésanyilvánosságszámárarendelke-
zésreállólehetőségekhozzáférhetőségénekelősegítéseérdekében.”Ld.továbbá:aJelnyelviTolmácsokOrszágos
Névjegyzékérőlszóló38/2011.(VI.29.)NEFMIrendeletésajelnyelvitolmácsszolgálatokműködésénekésajel-
nyelvitolmácsszolgáltatásigénybevételénekfeltételeirőlszóló62/2011.(XI.10.)NEFMIrendelet.

606 Ld.Ákr.74.§(1)bek.
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• azt,akiatárgyalásrendjétzavarja,atárgyalásvezetőjerendreutasítja,ismételtvagysúlyo-
sabbrendzavaráseseténkiutasíthatja,éseljárásibírsággalsújthatja.607

Haahatóságtárgyalásttart,atárgyalásonmegkísérliazellenérdekűügyfelekközöttegyezség 
létrehozását. Ezthívjukegyezségikísérletnek.

Atárgyalásszabályaittekintvemégazalábbiakemelendőkki:

• Akiskorút,acselekvőképtelenésacselekvőképességébenrészlegesenkorlátozottnagykorút,
valamintafogyatékossággalélőszemélytaközigazgatásihatóságieljárásbanfokozottvé-
delemilletimeg,ezértatárgyalásontörténőmeghallgatásáracsakabbanazesetbenkerülhet
sor,haazeljárásbanrésztvevőmásszemélyekjelenlétébentörténőmeghallgatásaazérde-
keit nem sérti.608

• Cselekvőképességetnemérintőtámogatottdöntéshozatalelősegítéseérdekébenagyámható-
ságáltalkirendelt,aPtk.szerintitámogató,akiatámogatottszeméllyelegyidejűlegazeljárás
soránvalamennyieljárásicselekménynél– ideértveanyilvánosságkizárásávalmegtartott
tárgyalástis–jelenlehet,távolléteazonbanazeljárásicselekményteljesítésének,valamint
azeljárásfolytatásánaknemakadálya.609

• Atanúmeghallgatásraatárgyalásszabályaitkellalkalmazniakkoris,haahatóságatanút
tárgyalásonkívülhallgatjameg.610

9.3.9. Az eljárás akadályozásának következményei

Ahogyanarrólmártöbbszörszóltunk,atényállásfelderítésénekkötelezettségeahatóságotterheli.
Annakérdekében,hogyazÁkr.általmeghatározotteljárásszabályosanlefolytathatólegyen,atör-
vény számosgaranciális szabályt intézményesít.Ennekegyikeszközeazeljárásakadályozásának
jogkövetkezményekéntmegjelenőeljárásibírság,illetőlegatöbbletköltségekmegfizetésénekaköte-
lezettsége.

Ahogyan említettük már az egyes jogintézményeknél, az Ákr. szerint azt, aki a kötelezettsé-
gét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve 
eljárási bírsággal sújthatja.611

Azeljárásibírságlegkisebbösszegeesetenkénttízezerforint,legmagasabbösszege–hatörvény
máskéntnemrendelkezik–természetesszemélyeseténötszázezerforint,jogiszemélyvagyegyéb
szervezeteseténegymillióforint.

Azeljárásibírságkiszabásánálahatóságfigyelembeveszi:
• ajogellenesmagatartássúlyát;
• haazerrevonatkozóadatokrendelkezésreállnak,azérintettvagyonihelyzetétésjövedelmi

viszonyait;továbbá
• azeljárásibírságnakugyanabbanazeljárásban történő ismételtkiszabásaeseténazelőző

bírságolásokszámátésmértékét.612

607 Ld.Ákr.74.§(2)-(4)bek.
608 Ld.Ákr.29.§(1)bek.a)pont.
609 Ld.Ákr.32.§a)pont.
610 Ld.Ákr.67.§(3)bek.
611 Ld.Ákr.77.§(1)bek.
612 Ld.Ákr.77.§(2)-(3)bek.



V. FEJEZET 
BOROS ANITA – POLLÁK KITTI – A HATÓSÁG 
DÖNTÉSEI

1. A közigazgatási hatósági döntések általános jellemzői613

Aközigazgatásihatóságieljáráscélja,hogyahatóságazadottegyediügybenatényállásfeltárást
követőendöntésthozzon.

Ahogyanaztláttuk,ahatóságazegyszerűmegítélésűügyekbenautomatikusdöntéshozatal,vagy
sommáseljáráskeretébenjárel.Emlékeztetőülkiemeljük,hogyazÁkr.azeljárásfajtáiravonatkozó
rendelkezéseiszerintakérelemautomatikusdöntéshozatalieljárásban,sommásvagyteljeseljárásban
bírálhatóel.614Automatikusdöntéshozatalnakakkorvanhelye,haazttörvényvagykormányrendelet
megengedi,ahatóságrészéreakérelembenyújtásakormindenadatrendelkezéséreáll,adöntésmeg-
hozatalamérlegeléstnemigényel,ésnincsellenérdekűügyfél.615Sommáseljárásnakvanhelyeezzel
szemben,haahiánytalanulelőterjesztettkérelemésmellékletei,valamintahatóságrendelkezésére
állóadatokalapjánatényállástisztázottésnincsellenérdekűügyfél.616Amennyibenahatóságmeg-
állapítja,hogyasommáseljárásfeltételeiközülvalamelyiknemállfenn,asommáseljárásszabályait
mellőzi,ésfüggőhatályúdöntéstvagyazÁkr.43.§(7)vagy(13)bekezdésébenmeghatározottva-
lamelydöntésthoz.617

Ateljeseljárásehhezképestazösszetett,többnyirebizonyításieljárástnemnélkülözőeljárástí-
pus.EmellettazÁkr.aztislehetővéteszi,hogyhaazügyfélerreirányulófelhívásnélkülterjesztelő
újbizonyítékot,vagyteszbizonyításiindítványt,eztahatóságazügyteljeseljárásbanvalólefolyta-
tásairántikérelemnektekinti,ésakérelmetteljeseljárásbanbíráljael.618 

Azautomatikusdöntéshozatalieljárásbanésasommáseljárásbanhozottdöntésközlésétköve-
tőötnaponbelülazügyfélkérheti,hogyahatóságakérelmétismételten,teljeseljárásbanbírálja
el.619

Olyanesetiselőfordulhat,hogyazeljárástérdembenlezáródöntéshelyettvalamilyeneljárási
döntésszületik,például,haakérelemvisszautasításra,vagyazeljárásmegszüntetésrekerül.

Aközigazgatásihatóságieljárásbankülönbözőtípusúdöntésekszülethetnekésadöntéseketis
különbözőképpencsoportosíthatjuk,detalánalegegyszerűbbmegkülönböztetniazáltalunkcsakál-
talános,illetvespeciálisértelembenvettneknevezettdöntéseket.Azáltalánosdöntésekcsoportjába
tartozik a határozat és a végzés,míg a speciális döntéstípusok jellegükben térnek el az általános
döntéstípusoktól.Ezutóbbicsoportbasoroljukahatóságiszerződést,azegyezségjóváhagyásátésa

613 Az1-5.alfejezetetBorosAnitaírása.
614 Ld.Ákr.39.§.
615 Ld.Ákr.40.§.
616 Ld.Ákr.41.§.(1)bek.
617 Ld.Ákr.41.§(2)bek.
618 Ld.Ákr.41.§(3)bek.
619 Ld.Ákr.42.§.
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hatóságibizonyítványt,hatóságiigazolványt,továbbáahallgatásútjánlétrejöttdöntéstésaszakha-
tóságiállásfoglalást.Jelenfejezetünkbenekétutóbbikivételévelrövidenszólunkmindegyikdöntés-
formációról.

Adöntéseknekkiemeltjelentőségevanahatóságieljárásban,hiszenlényegébenadöntésbenösz-
szegződnekahatóságdöntéstmegelőzőeljárásicselekményei:nagyonfontoséppenezért,hogyezek
adöntésekkellőkörültekintésselkerüljenekkidolgozásra,hiszenaközigazgatásihatóságieljárásaz
írásbeliségelvénműködik,mindentdokumentálunkésazeljáráskésőbbiszakaszaibanazelsőfokon
kimunkáltdöntésvizsgálatárakerülhetsor.Úgyismondhatnánk,hogyahatóságtevékenységének
megítéléserészbenadöntésealapjántörténik,hiszenadöntésbenkerülmindazösszefoglalásra,ame-
lyetadöntéshozatalelőtt,annakérdekébenahatóságtett.

Adöntésekosztályozásávalterjedelmikorlátokmiattittnemtudunkfoglalkozni,dekiemeljük,
hogydöntésekközöttisspeciálisnaktekinthetőa mérlegelési jogkörben hozott döntések köre. Ezzel 
összefüggésbenutalnunkkella2/2015.(XI.23.)KMKvéleményre.AKúriaKözigazgatási-Munka-
ügyiKollégiumaamérlegelésijogkörbenhozottközigazgatásihatározatokbíróságifelülvizsgálatá-
valkapcsolatosegyeskérdésekegységesértelmezésekapcsánkifejtette,hogy:

„Mérlegelési jogkörbenhozottközigazgatásihatározatnakminősülazahatározat,amelybena
hatóságdöntésétolyanjogszabályraalapozzamelykizárólag a döntés kereteit jelöli ki.

Mérlegelésijogkörbenhozotthatározatazis,ahola döntési lehetőségeket meghatározó jogsza-
bályirendelkezésadöntésmeghozatalánakfeltételeitésszempontjaitnemjelölimeg.

Azaközigazgatásihatározatnemminősülmérlegelésijogkörbenhozotthatározatnak,amelyben
ahatóságahatározathozatalhozszükségesbizonyítékokértékelésealapjándöntésilehetőségeketnem
biztosítójogszabályalkalmazásávaldönt.

(…)Amennyibenajogszabályamérlegelésitevékenységhezfeltételekethatározmeg,ahatósági
határozat törvényességénekalapjaezekvizsgálata. (…)Mérlegelésiszempontoknakazokakörül-
ményektekinthetők,amelyeketahatóságnakazérdemimérlegelési tevékenységsoránkötelezően
figyelembekellvenniük.Amérlegelésiszempontokvizsgálatánakelmulasztásaszinténahatározat
megalapozatlanságáteredményezi.

(…)Amennyibena jogszabályahatóságszámárabizonyosfeltételekmegléteeseténkötelező
irányúdöntésthatározmeg,sahatóságefeltételekvizsgálatáhozbizonyítástveszfel,melynekered-
ményétértékeli,úgyazutóbbiratekintettelahatározatnemminősíthetőmérlegelésijogkörbenhozott
határozatnak.Abíróigyakorlatbantöbbszörvoltláthatóolyandöntés,amelyahatóságieljárásban
felvettbizonyítástésazannakalapjántörténőértékelést ismérlegelésnektekintetteésahatározat
felülvizsgálatátilyenmegközelítésalapjánvégezteel.Kétségkívülabizonyításértékeléseahatóság
részérőlegyfajtamérlegelés,azonbanezatípusú»mérlegelés«abíróságifelülvizsgálatszempont-
jábólnem jelentmérlegelési jogkört,haa jogszabályazadottügybendöntési lehetőségeketvagy
kereteket nem tartalmaz.

(…)Amennyibenajogszabályamérlegeléshezfeltételeketisfűz,úgyezenfeltételekmegléteés
vizsgálataahatározat törvényességénekalapjátképezi.Aközigazgatásiszervdöntésének indokait
azügyfélnekmindenesetbenmegkellismernie,sezamérlegelésihatározatesetébenamérlegelési
elemre iskiterjedő indokolásmeglétét is jelenti.Mindebből azkövetkezik,hogynemelegendőa
határozatotegyfajta»általános«indokolássalellátni,ahatóságnakaztistudatniakell,hogyamérleg-
eléssoránmibőlindultki,milyenjellegűkörülményeketvettfigyelembe.Ekörülményeknekazügy
érdemével,azeldöntendőtényvagyjogkérdésselösszhangbankellállniuk,emellettokszerűeknekés
észszerűnekkelllenniük.

(…)Aközigazgatásijogszabályokgyakranmeghatározzákahatóságimérlegelésfeltételeit,tehát
azokatakörülményeket,amelyeketahatóságnakkötelezőenvizsgálniakellmielőttmérlegelésijog-
körétgyakorolná.Ezeketafeltételeketajogszabályokáltalábanobjektívkörülményekénthatározzák
meg,shaahatóságfennállásukatnemállapítjameg,úgyaténylegesmérlegelésresemkerülhetsor.
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AHATÓSÁGDÖNTÉSEI

Aszociálisjogbanpéldáulgyakoriazaszabályozásimegoldás,melyazadhatóellátásfeltételeként
azegyfőrejutójövedelemszintjéthatározzameg.

Hangsúlyoznikellazonban,hogyamérlegelésifeltételekvizsgálataazabbanesetenkéntjelent-
kező értékelési tevékenységnemazonosmagával amérlegelési jogkörrel, a kettő nemkeverhető
össze.

Abbanazesetben,haahatóságamérlegelésifeltételvizsgálatátelmulasztja,akkoramérlegelés-
hezszükségesjogszabályifeltételishiányzikésahatározatjogszabálysértőnekminősül.Ezaztisje-
lenti,hogyajogszabálybanírtmérlegelésifeltételek,tehátazokakörülmények,amelyekvizsgálatát
követőenahatóságténylegesmérlegelésitevékenységetvégezhet,atörvényesmérlegelésalapfelté-
telénekminősülnek.Ekörbenavizsgálatokhiányanemcsupánamérlegelést,detágabbértelemben
ahatározatmegalapozatlanságátvonjamagaután.

(…)Aközigazgatási anyagi jogszabályok többesetbenmegjelölikamérlegelés szempontjait,
azonbaneszempontok ritkánminősíthetők teljeskörűeknek.A jogszabályok főlega»különösen«
kitételt használják, amiből következően csak a nagyobb súllyal figyelembe vehető, legfontosabb
mérlegelési szempontok kerülnekmegjelölésre. Ilyen például a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
éviCLV.törvény47.§rendelkezése.Ebbenazesetbenahatóságokatmegilletiazalehetőség,hogy
ajogszabálybanfelsoroltakonkívülegyébszempontokatismérlegeljenek,azonbanennekkapcsán
követelmény,hogyamérlegeltkörülménynekazügytárgyávalésajogsértéskörülményeivelössze-
függésbenkellállnia.Lényegébenazilyentovábbikörülményekvizsgálataazügyfélimagatartásfel-
róhatóságakörébeesik.Abíróságnakatörvényességifelülvizsgálatsoránarrakellgondotfordítania,
hogyezeknekatöbbletmérlegelésikövetelményekkiválasztásamennyibentekinthetőindokoltnaka
hatóságrészéről,sazokkörénekmeghatározásareális-e,ésazeljárásbanadataivalösszhangbanáll-e.
Ahatóságáltalajogszabályirendelkezésentúlalkalmazotttovábbimérlegelésiszempontoknemüt-
közhetnekaközigazgatásieljárásáltalánosalapelveibeésamérlegeléssoránnemeredményezhetnek
atételesjogszabályirendelkezésekhezképestfelhatalmazásnélkülimérlegelésihelyzetet.

(…)Amérlegelésijogköragyakorlatbanlegtöbbszörakülönbözőösszegűbírságokalkalmazá-
sábanérvényesül.Egyesbírságokszempontjaitajogszabályokrendkívülpontosanmeghatározzákés
ezameghatározásegészodáigterjedhet,hogyazobjektívszempontokalkalmazásavalójábanmár
nembiztosítmérlegelésilehetőségetahatóságszámára.”620

2. A határozat és a végzés

A döntés határozat vagy végzés. A hatóság – fő szabály szerint – az ügy érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések végzések.621

Nagyon fontoskiemelnünk,hogyazÁkr. IV. fejezete adöntések főcímalatt szerepel.Ezazt
jelenti,hogyafejezetbenfoglaltrendelkezéseketakkorkellalkalmazni,haahatóságdöntésthoz,
azaz valamilyen döntési helyzetbe kerülésarendelkezéséreállótények,adatok,bizonyítékokvagy
éppenajogszabályifeltételekfennállásánakgondosmérlegelésealapjándönteniekell.

AzAlkotmánybíróságmártöbbhatározatábanrámutatottarra,hogyaközigazgatásiszervektevé-
kenységévelkapcsolatosan„(…)ajogállamiságelvébőlfakadókövetelményaközigazgatástörvény

620 Ld.2015.(XI.23.)KMKvéleményamérlegelésijogkörbenhozottközigazgatásihatározatokfelülvizsgálatárólhttp://
www.lb.hu/hu/kollvel/22015-xi23-kmk-velemeny-merlegelesi-jogkorben-hozott-kozigazgatasi-hatarozatok (utolsó
letöltés:2017.09.10.)

621 Ákr.80.§(1)bek.

http://www.lb.hu/hu/kollvel/22015-xi23-kmk-velemeny-merlegelesi-jogkorben-hozott-kozigazgatasi-hatarozatok
http://www.lb.hu/hu/kollvel/22015-xi23-kmk-velemeny-merlegelesi-jogkorben-hozott-kozigazgatasi-hatarozatok
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alá rendeltségének követelménye.Az a követelmény, hogy a társadalmi viszonyokba közhatalom
birtokábanbeavatkozóközigazgatásiszervekajogáltalmeghatározottszervezetikeretekközött,a
jogáltalszabályozotteljárásirendben,azanyagijogáltalmegállapítottkeretekközötthozzákmeg
döntéseiket.”622

Ezegybenaztisjelenti,hogyolyaneljárásikérdésekben,aholnincsdöntésihelyzet,nemkellaz
Ákr.döntésekrevonatkozófejezetétalkalmazni.Tipikusanilyenazahelyzet,amikorpéldáulaható-
ságértesítiazeljárásvalamelyegyébszereplőjétabizonyításieljárásicselekményrőléstájékoztatja
arról,hogyazeljárásicselekményenrésztvehet,demegjelenésenemkötelező.Depéldáulaszakha-
tóságotiskellértesíteniazeljárásicselekményről–haazafeladat-éshatáskörétérinti–legalábböt
nappal korábban.623

Ahogyanadefinícióbólislátjuk,azÁkr.szerintadöntéseknekkétáltalánosfajtájátkülönböztet-
jükmeg:ahatározatot és a végzést. 

Ahatározatjellegzetessége,hogyazazeljárástérdembenlezáródöntés.Határozatothozaha-
tóságelsőésmásodfokonis,amennyibenérdembendöntielazügyet.Ezzelszembenavégzések
sohasemérdembendöntikelazügyet:valamelyeljárásicselekményrevonatkoznak(példáulegy
hiánypótlásifelhívástmagábanfoglalóvégzés).Ezekazeljárásicselekményeklegtöbbszörazeljárás
során,mégazérdemidöntéshozatalelőttvalósulnakmeg.Ígypéldáulabizonyításieljárásicselek-
ményekrevonatkozóvégzések.

Avégzésekközülegyedülakérelemvisszautasítása,illetveazeljárásmegszüntetésesoránhozott
végzést nem követi a hatóság érdemi határozata. 

Végzéskibocsátására–ajogszabályifeltételekfennállásaesetén–többszörissorkerülhetaz
eljárássorán,azeljárásvalamennyiszakaszában.

Ittérdemesutalnunkaz1/2009.KJEdöntésre.NohaabíróságifelülvizsgálatszabályaitaKp.
szabályozza,ezadöntésatovábbiakbanisirányadószabályokathatározmeg:azakkoriLegfelsőbb
Bíróságmegállapította,hogy„abíróságaKet.109.§(1)és(2)bekezdésealapjánatévesformában
meghozottközigazgatásidöntést,illetveanemalakszerűformábanmegjelenőközigazgatásiaktust
hivatalból a tartalma szerinti eljárásban vizsgálja felül.

Abíróság a fél beadványát tartalma szerint veszi figyelembe, ezért a beadvány elnevezésétől
függetlenülavégzésellenbenyújtottfelülvizsgálatikérelmetnempereseljárásban,ahatározatellen
benyújtottkérelmetpereseljárásbanbíráljael.Abíróságieljárásperesvagynemperesjellegeaköz-
igazgatásidöntéstartalmaszerintihelyeselnevezéséhezigazodik.

AKet.hatálybalépésétkövetőenkonkrétügyekbenvisszatérőjogkérdéskéntmerültfel,hogya
bíróságmilyeneljárástfolytassonle,haészleli,hogyahatóságazügyérdemébenvégzésformájában
hoztamegdöntését,illetveeljárásikérdésbenhatározatotbocsátottki.

AjogbizonytalanságmegszüntetéseérdekébenaLegfelsőbbBíróságKözigazgatásiKollégiuma
a2006.évikonzultációsértekezleten17.sorszámalattkollégiumivéleménythozottarról,hogyake-
resettelmegtámadottdöntés»átminősítésére«,azazahatározatmegjelölésvégzésrevalóátjavítására
abíróságnaknincsjogszabályilehetősége.

(…)Helyes-epéldáulhaabíróságészleli,hogyahatóságtévedésbőlazérdemidöntésétvég-
zésneknevezteel,ésazérdemibíróságifelülvizsgálatramindenbenalkalmasközigazgatásidöntést
csupánatéveselnevezésemiattérdembennemvizsgáljafelül,hanemegy»megelőző«eljárásbana
közigazgatási szervetarrakötelezi,hogyhozzonmegfelelőelnevezésűés formájúdöntést.Ebben
azeljárásbanugyanisabíróságahatóságtévedésénekmindenkövetkezményétazügyfélrehárítva,
ésezzelszámárajelentősjoghátránytokozvaarrakényszerítiazügyfelet,hogyperbevittjogátegy
megismételteljárásbanérvényesítse.

622 Ld.56/1991.(XI.8.)ABhatározat;6/1999.(IV.21.)ABhatározat;a2/2000.(II.25.)ABhatározat.
623 Ld.Ákr.61.§(2)bek.
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ALegfelsőbbBíróságKözigazgatásiKollégiumaa2009. február23-ánmegtartottülésénúgy
határozott,hogymivela jogkérdésbenkollégiumivéleményés iránymutatóelvihatározatvan,az
ítélkezésigyakorlattovábbfejlesztéseérdekébena–márnemhatályos–bíróságokszervezetérőlés
igazgatásárólszóló1997.éviLXVI.törvény(atovábbiakban:korábbiBszi.)29.§(1)bekezdésa)
pontja alapján jogegységihatározatmeghozatala szükséges.Felkérte ezért aKollégiumvezetőjét,
hogyindítványozzajogegységieljáráslefolytatását.

(…)AKet.71.§(1)bekezdéseértelmébenahatóságnakazügyérdemébenhatározatot,azeljárás
soránfelmerülőmindenmáskérdésbenvégzéstkellkibocsátania.

Érdeminekminősülaközigazgatásihatóságnakazazegyedi,konkrétközigazgatásiügybenho-
zottdöntése,amellyelazügytárgyátképezővitátvéglegeldönti,ajogkérdéstelbírálja.Aközigaz-
gatásihatóságnakazügyérdemébenhozott–azazazügyfélkérelménekhelytadó,vagyaztérdemi
vizsgálatotkövetőenelutasító,azügyfélrészérekötelezettségetelőíró,továbbáazellenérdekűügyfe-
lekközöttlétrejöttegyezségetjóváhagyó–döntéséthatározatiformábankellmeghoznia.Határozat
jellegűdöntésnekminősülahatóságibizonyítvány,hatóságiigazolványéshatóságinyilvántartásba
történőbejegyezésis.

Aközigazgatásiszervnekvégzéstkellhozniaazokbanazesetekben,amikoreztaKet.kifejezet-
tenelőírjaésennekhiányábanakkoris,haeljárásitermészetűkérelmetbírálel,vagyilyenjellegű
kötelezettségetállapítmeg.

AKet.ugyanakkorlehetőségetadahatározatonésavégzésenkívüliegyébformákalkalmazásá-
ra,ésagyakorlatbanisszámos,úgynevezettegyébformátalkalmazaközigazgatásihatóság(például
értesítés,tájékoztatás).Ezekazalapvetőenazügyfelektájékoztatásátszolgálóiratokközigazgatási
döntést(aktust)nemtartalmazhatnak.

(…)HaahatóságaKet.71.§(1)bekezdésbenszabályozottdöntésiformátóleltérőenazügy
érdemébenvégzést,azeljárássoránfelmerülőkérdésbenpedighatározatotbocsátki,adöntéselne-
vezésenemfelelmegatartalmának.Ajogorvoslatoksoránabíróságérdemifelülvizsgálatihatásköre
éseljárásirendjeazonbanahatóságidöntéstartalmánakmegfelelőelnevezéséhezkapcsolódik.Ezért
abíróságnakmindenesetbenelőszörarrólkelldöntenie,hogyegyáltalánvan-ehelye,haigenmilyen
(peresvagynemperes)bíróságifelülvizsgálatnak,éscsakeztkövetőenkerülhetsoraközigazgatási
döntéseljárásiésanyagijogi(tartalmi,érdemi)szempontbóltörténőfelülvizsgálatára,mégpediga
peresvagynempereseljárásrairányadószabályokáltalbehatároltkörben.

(…)Azalakszerű formátnélkülözőközigazgatásiaktusok formai szempontokalapján történő
kizárásaabíróságifelülvizsgálatbóllehetővétennéaközigazgatásidöntésekbíróságikontrollalóli
kivonását.(…)Anemmegfelelődöntésformatehátnemcsupáneljárásijogszabályt,hanemalkot-
mányosalapjogokat(jogorvoslathoz,tisztességeseljáráshoz,abírósághozforduláshozvalójogot),
ésa[régi]Pp.1.§-ában,2.§(1)bekezdésébenfoglaltalapelveketissérti,ezértajogsértőhatósági
döntéstabíróságnaktartalmaalapjánérdembenkellvizsgálnimégakkoris,haaféladöntésformá-
jánakhibájáranemhivatkozik.Abíróságnakhivatalbólisvizsgálniaésészlelniekell,haahatóság
tévesdöntési formátalkalmazott,mivelkötelessége,hogyérvényesítsea jogvitákeldöntéséhez,a
perektisztességeslefolytatásáhozésészszerűidőnbelülibefejezéséhezvalójogot;ajogvitákataz
alapelvekérvényesítésévelkell elbírálnia, és csaka jogszabályokáltalmeghatározott jogorvoslati
eljárásbanhozhattörvényesdöntést.

(…)Ahatóságijogalkalmazássoránelőfordulhat,hogyaközigazgatásiszervaKet.71.§-ában
foglaltakellenérehatóságiaktustnemhatározativagyvégzésformában,hanemtájékoztatásban,ér-
tesítésbenbocsátki.Ahatóságtévedéseazügyfeletnemfoszthatjamegabírósági jogorvoslathoz
fűződőalapvetőjogátólakkorsem,hahatározatvagyvégzésformájátnemöltőközigazgatásiaktust
támadóbeadványérkezikabírósághoz.Ahatóságiaktustabíróság(…)tartalmánakmegfelelőeljá-
rásbanugyancsakfelülvizsgálja.”624

624 1/2009. számú KJE határozat http://www.kuria.birosag.hu/hu/joghat/12009-szamu-kje-hatarozat (utolsó letöltés:
2017.09.15.)

http://www.kuria.birosag.hu/hu/joghat/12009-szamu-kje-hatarozat
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2.1. A hallgatás útján létrejött döntés

Kivételesenolyanhelyzetiselőfordul,hogymégsem kell a hatóságnak érdemi határozatot hoz-
nia:a hatóság jogszerű hallgatásaeseténahatóságnakjogszabályifelhatalmazásavanarra,hogy
ne döntsön.

Az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn 
belül mellőzi a határozathozatalt (jogszerű hallgatás). Jogszerű hallgatásnak van helye, ha:

• automatikus döntéshozatali eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrende-
let nem zárja ki;

• sommás eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik;
• teljes eljárásban törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, továbbá nincs helye 

függő hatályú döntés meghozatalának, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
A jogszerű hallgatás esetén a hatóság a megszerzett jogot rávezeti a kérelemre, és annak az 

ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy a hatóságnál levő példányról az ügyfél részé-
re másolatot ad ki.

Ha az eljárás a jogszabályban meghatározott jogosultak pénzbeli ellátásának mérlegelés 
nélkül a jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul, a hatóság mellőzi a 
határozathozatalt.625

Ahogyanemlítettük,ajogszerűhallgatásjogintézményemellettazÁkr.ismeria jogellenes hall-
gatás intézményét is:ennektöbbválfajaisismeretes,hiszenmindazeljárásikötelezettség,mind
pedigafüggőhatályúdöntéstekintetébenemlítettünkhasonlókimenetelűeljárásicselekményeket.

AzÁkr.szerintahatóságahatáskörébetartozóügybenazilletékességiterületén,vagykijelölés
alapjánköteleseljárni.Amennyibenazonbanahatóság–ajogszerűhallgatásesetétkivéve–eljárási
kötelességénekazügyintézésihatáridőnbelülnemteszeleget,ajogszabálybanmeghatározottfel-
ügyeletiszerveazeljáráslefolytatásárautasítja.Hanincsfelügyeletiszerv,vagyaznemintézkedik,
azeljáráslefolytatásáraaközigazgatásiperbeneljáróbíróságköteleziahatóságot.626

Másfelőlahatóságafüggőhatályúdöntésbenrendelkezikarról–többekközött–hogyakérel-
mezettjoggyakorlásaazügyfeletmegilleti.627

Ajogelleneshallgatás jogintézményévelösszefüggésbenkellutalnunkaKúraálláspontjára:a
Kfv.VI.37.502/2016.számúügybenaKúriakifejtette,hogy„ahatóságmulasztásaeseténakérel-
mezettjoggyakorlásaakkorilletimegazügyfelet,haajoggyakorlásáhozelőírttovábbijogszabályi
feltételekisteljesülnek:afelperesatulajdonábanállólakóépületbontásánakengedélyezésétkérteaz
építésügyihatóságtól,melyetazelutasított,mertabontásműemlékvédelmiszempontbólnemvolt
engedélyezhető,illetőlegabontássalérintettingatlankiemeltenvédettrégészetilelőhelyenhelyezke-
dikel.Afelperesfellebbezésenyománeljártalperesazelsőfokúhatározatothelybenhagyta.

Afelpereskeresetébenazzalazindokkalkérteahatározathatályonkívülhelyezését,hogyazépü-
letlebontásánakajogamármegadottnaktekinthető,mertaközigazgatásihatóságieljárásitörvény
szabályozásaszerint:törvényvagykormányrendeleteltérőrendelkezésehiányában,haazügyfélké-
relmejogmegszerzéséreirányulésellenérdekűügyfélazelsőfokúeljárásbannemvettrészt,akkoraz
ügyfeletmegilletiakérelmezettjoggyakorlása,haahatóságazelőírthatáridőbennemhozdöntést.

Azelsőfokúbíróságakeresetetelutasította.Kifejtette,hogyhelyesenhivatkozottazalperesaz
építésügyihatóságieljárásokrólszólókormányrendeletre,mintakérelemelbírálásasoránalkalma-

625 Ld.Ákr.80.§(2)-(4)bek.
626 Ld.Ákr.15.§(1)-(2)bek.
627 Ld.Ákr.43.§(2)bek.c)pont.
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zandókülönös jogszabályra.Ennekalapulvételévelazügyintézésihatáridő túllépéséheznemkap-
csolódik»ahallgatásegyenlőbeleegyezés« jogkövetkezménye.Azépítésügyihatóságnakugyanis
abontásiengedélykérelmethivatalbólmegkellvizsgálnia.Amennyibenabontásikérelemsértia
jogszabályifeltételeket,úgyakérelmethatározattalelkellutasítani.

AKúriaazelsőfokújogerősítéletethatályábanfenntartotta.Megállapította,hogyjeleneljárásban
egyépítéshatóságiengedélyezéskörébetartozóbontásiengedélymegszerzésevoltafelperesiügyfél
célja.Ezeneljárásszabályaitajogszabályokegymásraépülőrendszeretartalmazza,melykötelezően
előírjaabiztonsági,környezetvédelmi,építészeti,örökségvédelmi,műszakiésegyébkövetelmények
vizsgálatát,betartását.Nohaazépítésihatóságieljárásról szólókormányrendeletnemkifejezetten
kivételtkimondójogszabály,deolyankötelezőenfigyelembeveendő,továbbifeltételeketmegfogal-
mazójoginorma,amitnemlehetmellőzni.Azelsőfokúbíróságérdembenhelyesenutasítottaelafel-
pereskeresetét,mertjelenesetbenajogszabályokhelyesértelmezésealapjánnemlehetarraakövet-
keztetésrejutni,hogyahatáridőntúlmeghozott–konkrétesetbenelutasító–határozata»hallgatás
egyenlőbeleegyezés«alaponneválthatnakijogkövetkezményt,azazafelperesszigorúfeltételeket
támasztójogszabályielőírásokteljesülésehiányábanismegkezdhetiazépületbontását.”628

2.2. A döntés tartalma és formája

Nagyonfontos,hogyahatóságdöntéseformalizált döntés,azazazÁkr.meghatározza,hogymi-
lyen tartalmi és formai jegyeketkell adöntéseknek tartalmaznia.Ahogyan láttukaz1/2009.KJE
iránymutatástadottatévesformábanmeghozottdöntés,valamintanemalakszerűaktuskérdéskörét
illetően.Adöntésjoghatáskiváltásáraakkorleszalkalmas,haahatóságazÁkr.-benmeghatározott
szabályoknakmegfelelően, azott előírt tartalmi és formai előírásokat betartva fogalmazzamega
döntését.629Aztisérdemeshangsúlyoznunk,hogyazÁkr.nemadpontos,tételesiránymutatástajog-
alkalmazóknak,hogyazegyesdöntésirészekmilyenelemekettartalmazzanak,ezértazegyeselemek
tartalmánakmeghatározásánálakorábbihatóságijoggyakorlathozkellvisszanyúlnunk.

A döntés tartalmi és formai elemei tekintetében négy alapvető részt különböztethetünk meg:
• az azonosító, vagy bevezető/fejrészt,
• a rendelkező részt,
• az indokolást, valamint
• a záró, vagy más néven hitelesítő részt.630

AzÁkr.meglehetősentömörenfogalmaz,ezértittmostösszefoglaljuk,hogyadöntésnekmelyek
lesznekalegfontosabbrészeiésazonbelülmireérdemesagyakorlatbanfigyelemmellenni.

A döntés tartalmazza:
• Azazonosítórészébenazeljáróhatóság,azügyfelekésazügyazonosításához szükséges 

valamennyiadatot:
• Ahatóságazonosításáhozszükségesadatoktekintetébenahatáskörttelepítőjogszabályren-

delkezéseilesznekirányadóak.
• Azügyfél azonosításához szükséges adatokat a kérelem alapján tudjuk beazonosítani: ha

jogszabálytovábbikövetelménytnemállapítmeg,akérelemtartalmazzaazügyféléskép-

628 http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kfvvi375022016-szamu-jelentos-ugyben-hatosag-mulasztasa-ese-
ten-kerelmezett-jog(utolsóletöltés:2017.09.15.)

629 Ld.bővebben:GyergyákFerenc:AhatóságdöntéseiIn.:TóthAndrás(szerk.):KözigazgatásijogJogiSzakvizsga
Könyvek.Patrocinium,Budapest,2016.189-206.p.

630 SzilvásyGyörgyPéter:Aközigazgatásihatósági eljárás. In.:RixerÁdám:Közigazgatási jog.NovissimaKiadó.,
Budapest,2013.202-206.p.

http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kfvvi375022016-szamu-jelentos-ugyben-hatosag-mulasztasa-eseten-kerelmezett-jog
http://www.kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-kfvvi375022016-szamu-jelentos-ugyben-hatosag-mulasztasa-eseten-kerelmezett-jog


AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

170

viselőjeazonosításáhozszükségesadatokatéselérhetőségét.631 Az Ákr. szerint a hatóság jo-
gosultazügyfélésazeljárásegyébrésztvevőjetermészetesszemélyazonosítóadatainakés
azügyfajtátszabályozótörvénybenmeghatározottszemélyesadatok,továbbá–hatörvény
máskéntnemrendelkezik–atényállástisztázásáhozelengedhetetlenülszükségesmássze-
mélyesadatokmegismeréséreéskezelésére.632 

• Azügyazonosításatekintetébenazügyszámaésatárgyánakmegjelölésealegkézenfekvőbb
adat.Azügyszámátáltalábanahatóságáltalhasználtiktatórendszeradjameg,mígazügy
tárgyátrövidenéstömörenahatóság.Ennekigenfontosgyakorlatijelentőségevan,ugyanis
legtöbbször az ügy tárgyának pontosmegjelölése alapján lehet visszakeresni az ügyet az
iktatórendszerben.

A rendelkező rész tartalmazza:
• A hatóság döntését: vagyismindenolyaneldöntendőkérdést,amelyetajogszabályok,illet-

veazügyfélkérelmenevesít.
• A szakhatóság állásfoglalását: ahogyan említettük, a kérelemhez nemkérheti a hatóság

szakhatóságiállásfoglalásvagyelőzetesszakhatóságiállásfoglaláscsatolását.Ahatóságáltal
megkeresettszakhatóságszakhatóságiállásfoglalástbocsátki,amelyreadöntésrevonatkozó
rendelkezéseketkellalkalmazni.Ebbőlkövetkezőenaszakhatóságiállásfoglalásisazemlí-
tettnégyrészbőláll.Azeljáróhatóságazérdemidöntésénekrendelkezőrészébebeépítiaz
önállójogorvoslattalmegnemtámadhatószakhatóságiállásfoglalásrendelkezőrészét.

• A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatást: noha az Ákr. nem határozza 
megtételesen,adöntésrendelkezőrészénekmegfelelőrészletezettségűtájékoztatástkelltar-
talmazniaajogorvoslatokról,hiszenatisztességeseljáráselvénekegyikalapvetőszegmense,
hogyazügyféltudjamilyeneljárásbanmilyenvédekezésilehetőségekkelélhet.Ennekmeg-
felelőenadöntésnekkikelltérnieazadottjogorvoslattípusáraésminimumarraajogsza-
bályhelyre(példáulafellebbezésesetébenazÁkr.116-119.§),amelyazadottjogorvoslatra
vonatkozójogalapravonatkozik.Úgyvéljükazonban,hogyahatóságkitanításikötelezettsé-
génekakkortudelegettennileginkább,haajogorvoslatokrólvalótájékoztatáskiterjedmin-
denlényegeskörülményre,ígykülönösenarra,hogyhol,melyszervnél,milyenhatáridőben,
milyeneljárásiköltségekmegfizetésemellett,illetvemilyenfeltételekfennállásaeseténlehet
jogorvoslatikérelmetelőterjeszteni.

• A felmerült eljárási költséget:azeljárásiköltségekrendszerétönállófejezetbenszabályozza
azÁkr.Elöljáróbanannyitérdemeskiemelnünk,hogyeljárásiköltségmindazaköltség,ami
az eljárás során felmerül.633AzÁkr.nemhatározzamegtételesenazeljárásiköltségnemeket,
azeljárásiköltségekkörére,aköltségmentességmegállapítására634aKormányrendeletben
jogosult.Agyakorlatbanazeljárásiköltségeknekalapvetőenháromfajtájátkülönböztetjük
meg:eljárásiilletékeket,igazgatásiszolgáltatásidíjakat,valamintegyébeljárásiköltségeket,
ilyenlehetpéldáulatanúköltségtérítése,vagyaszakértőidíj.Azeljárásiköltségetahatóság
összegszerűenhatározzameg,és–azaztalátámasztóbizonyítékokfigyelembevételével–
döntaköltségviseléséről,illetveamegelőlegezettköltségesetlegesvisszatérítéséről.635

Az indokolás tartalmazza:
• A megállapított tényállást: ahogyan a tényállás tisztázásának elmondottaknál arról már

szóltunk,atényállástisztázásalényegébenaztjelenti,hogyatörvényitényállástényeitösz-

631 Ld.Ákr.36.§(1)bek.
632 Ld.Ákr.27.§.
633 Ld.Ákr.124.§.
634 Ld.Ákr.139.§.a)pont
635 Ld.Ákr.129.§(1)-(2)bek.
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szevetiahatóságazzal,amelyavalóságbanmegtörtént,vagyisatörténetitényállástényeivel.
Ezaztjelenti,hogyahatóságnakpontosanbekellmutatniaazáltalafeltárttörténetitényál-
lástésannakelemeit,illetveatörvényitényálláshozvalóviszonyát;

• A bizonyítékokat: amennyibenbizonyításieljárásrakerülsor,ahatóságnakgondosmérle-
gelésalapjánkellkiválasztaniaarelevánsbizonyítékokat,meghatározniaazokfigyelembe-
vételének,értékelésénekmódját,ésazazokbóllevontkövetkeztetéseket.

• A szakhatósági állásfoglalás indokolására: ahogyan a rendelkező résznél említettük, a
szakhatóságállásfoglalásaistartalmazegyindokolásirészt.Eztazeljáróhatóságbeépítia
saját döntésének az indokolási részébe. A szakhatósági állásfoglalás indokolási részének (is) 
kiemeltjelentőségevan,hiszenaszakhatóságállásfoglalásakötelezőazeljáróhatóságranéz-
ve,azaszakhatóságiállásfoglalásindokolásirészébenkifejtettetektőlnemtérhetel,abból
nemhagyhatelésaztnemegészíthetikiaszakkérdésheztartozótovábbielemekkel.Ebből
következőenaszakhatóságiállásfoglalásindokolásirészeazeljáróhatóságdöntésénekindo-
kolási részének szerves alkotóelemévé válik;

• A mérlegelés és a döntés indokainak a bemutatását: ahogyanemlítettük léteznekolyan
döntéstípusok,amelyekkapcsánahatóságajogszabálybanmeghatározottalternatívákkö-
zül,mérlegelésalapján választ,vagyajogszabályéppcsakamérlegeléskereteithatározza
meg.Ilyenkoradöntésbenpontosanmegkelljelölniazokatazindokokat,amelyekalapján
ajogszabályadtalehetőségekközülahatóságválaszt;adöntésindokolásirészealegfonto-
sabbtartalmiszempontból.Éppenezértannakkellőenkimunkáltnak,részletesnekésmin-
denrekiterjedőnekkelllennie,egyfelőlazért,hogyazügyfelekésazeljárásegyébrésztvevői
megfelelőképptájékozódjanakarról,hogymilyendöntésipontokmenténjártelahatóság,
másfelőlajogorvoslatiszakaszbanajogorvoslatikérelemelbírálásáravagyajogorvoslatiel-
járáslefolytatásárajogosultszervelsőkéntajogorvoslattalérintettdöntéstvizsgálja,különös
tekintettel annak indokolására.

Az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését: ahogyanarrólazeljárásijogviszonytekin-
tetébenmárszóltunkaközigazgatásihatóságieljárásijogviszonyalapjánkövetkezikbevalamilyen
alanyijogviszonybeliváltozás.Természetesenmindkétjogviszonytekintetébencsakajogikeretek
közöttjárhatelahatóság.Mivelazügyfelekjelentősrészeajogszabályikörnyezetbenvalótájékozó-
dásbankevésbéjártas,mintahatóság,atisztességeseljáráselvénekmegfelelőenarrólistájékoztatást
kellkapniuk,hogymilyenanyagiéseljárásijogalapokmenténszületettazadottdöntés.

• NohaazÁkr.errőlnemszól,a záró vagy hitelesítő résznek tartalmaznia kell a döntés meg-
hozatalánakténylegeshelyétésidőpontját,ahatáskörvagyakiadmányozásijogkörgyakor-
lójánakaláírását,ahatóságbélyegzőlenyomatát.

A hatóság a döntést külön (köz)okiratban szövegezi meg,deolyanesetiselőfordulhat,hogya
hatóságadöntést,példáulegytestületiülésről,egyszerűenjegyzőkönyvbe foglalja vagy az ügyirat-
ra feljegyzi.636

Kivételesesetbenelőfordulhat,hogyahatóságnemtudjaírásbafoglalniadöntését:azazonnali
eljárási cselekményt igénylőügybenadöntéselőzetes írásba foglalásamellőzhetőésazügyféllel
szóban isközölhető.Ezolyankor fordulhat elő,hanemállnak fennolyankörülmények, amelyek
lehetővétennékadöntésírásbafoglalását(példáulegyárvízimentéshezkapcsolódóhatóságieljárás
során,amikorahatóságnaknincsidejeadöntéstmegfelelőképpmegszövegezni).Ilyenkorahatóság
adöntéstutólagfoglaljaírásbaésutólagközli.637

636 Ld.Ákr.81.§(4)bek.
637 Ld.Ákr.81.§(5)bek.
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2.3. Az egyszerűsített döntések

Adöntésfentiekbenemlítettnégyrészttartalmazóalakszerű döntési formája mellettléteznekolyan
esetekis,amelyeksoránbizonyos,afentiekbenemlítettkötelezőelemekbőlegyesekelhagyhatók.
Ilyenkormárnemalakszerű,hanemúgynevezettegyszerűsített döntést hoz a hatóság. 

Azegyszerűsítettdöntéseknekkétcsoportjátkülönböztethetjükmeg:
• A jogorvoslatról való tájékoztatást mellőzi, az indokolásban pedig csak az azt megala-

pozó jogszabályhelyek megjelölését kell feltüntetni,638

• haahatóságakérelemnekteljesegészébenhelytad,ésazügybennincsellenérdekűügyfél,
vagyadöntésazellenérdekűügyféljogátvagyjogosérdekétnemérinti;ebbenazesetben
lényegébenazügyfélkérelmétúgyhagyjajóváahatóság,hogynemmerülfelannaklehető-
sége,hogyvalakiadöntéstjogorvoslattalmegtámadja,hiszenakérelmezőügyfélaszámára
előnyösdöntéstnemfogjatámadni,azellenérdekűügyfelekjogátvagyjogosérdekétnem
érinti az adott döntés;

• azegyezségjóváhagyása639esetébenahatóságlényegébennemdönt,hanemazellenérdekű
felekjogvitájábanazÁkr.általmeghatározottfeltételekszerintiegyezségethagyjajóváegy
határozatban.

Azönállóannemfellebbezhetővégzésrőlazindoklásbancsakazaztmegalapozójogszabályhe-
lyekmegjelöléséttartalmazóegyszerűsítettdöntéshozható.640

AzÁkr.szerintönállófellebbezésnekvanhelye:
• azideiglenesbiztosításiintézkedésrőlszóló;
• azügyfélijogállásrólvagyjogutódlásrólrendelkező;
• akérelmetvisszautasító;
• azeljárástmegszüntető;
• azeljárásfelfüggesztésevagyszünetelésetárgyábanhozott;
• azeljárásibírságotkiszabó;
• afellebbezésihatáridőelmulasztásamiattbenyújtottigazolásikérelmetelutasító;
• azáralávételtvagylefoglalástelrendelő,valamintezekmegszüntetéseirántikérelmetel-

utasító;
• aziratbetekintésijoggyakorlásárairányulókérelemtárgyábanhozottelutasító;
• aziratbetekintésijogkorlátozásárairányulókérelemtárgyábanhozott;valamint
• azeljárásiköltségmegállapításávalésviselésévelkapcsolatos,aköltségmentességirántiké-

relmetelutasító,aköltségmentességmódosításárólvagyvisszavonásárólszóló
elsőfokúvégzésellen.641

3. A hatósági döntés véglegessége642 és az azonnali végrehajthatóság

A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg, az Ákr.-ben megha-
tározott kivételekkel. A véglegesség a döntés közlésével áll be.643

638 Ld.Ákr.81.§(2)bek.
639 Ld.bővebben:GyergyákFerenc:AzegyezségjóváhagyásaIn.:TóthAndrás(szerk.):KözigazgatásijogJogiSzak-

vizsgaKönyvekPatrociniumBudapest,2016.198-199.p.
640 Ld.Ákr.81.§(3)bek.
641 Ld.Ákr.116.§(3)bek.
642 Ld.Ákr.82.§.
643 Ld.Ákr.82.§(1)bek.AzIndokolásszerintaközigazgatásiperrendtartáskoncepciójával,atörvényajelenlegialaki

jogerőhelyettadöntésvéglegességefogalmathasználja,kifejezésrejuttatva,hogyavéglegesdöntésahatóságieljá-
rásbefejezése,aztmárahatóságnemmódosíthatja,abbóljogokéskötelezettségekfakadnak,tehátahatóságdöntési
jogatekintetébenvéglegesnekminősül.
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Ajogorvoslatiszakaszbanlátnifogjuk,hogyazügyfél–azönállófellebbezésselnemtámadható
végzésekkivételével–avéglegesséváltdöntésellenközigazgatásipertindíthat.Fellebbezésseltá-
madhatódöntéseseténközigazgatásiperakkorindítható,haazarrajogosultakvalamelyikefellebbe-
zettésafellebbezéstelbírálták.644

Haazadottügytípusbantörvénymegengedi a fellebbezést,ahatóságdöntésevéglegesséválik,
ha:

• ellenenemfellebbeztek,ésafellebbezésihatáridőletelt;
• afellebbezésrőllemondtakvagyafellebbezéstvisszavonták;vagy
• amásodfokúhatóságazelsőfokúhatóságdöntéséthelybenhagyta,amásodfokúdöntésköz-

lésével.645

Afellebbezésrőllemondás vagy a fellebbezés visszavonásaeseténvéglegesséválikadöntés:
• azelsőfokúdöntésközlésekor,haazügyfélakérelemteljesítéseesetéremáradöntésközlése

előttlemondottafellebbezésről,ésazügybennincsellenérdekűügyfél;
• azutolsókéntkézhezkapott lemondásvagyvisszavonáshatósághozvalómegérkezésének

napján,haafellebbezésihatáridőtartamaalattvalamennyifellebbezésrejogosultlemonda
fellebbezésrőlvagyvisszavonjafellebbezését.646

Afellebbezésieljárásmegszüntetéseeseténahatóságfellebbezésseltámadhatóelsőfokúdöntése
afellebbezésieljárásmegszüntetésérőlszólóvégzésvéglegesséválásánaknapjánválikvéglegessé.647

Amennyibenazarrajogosultnemateljesdöntés,csak annak egy része ellennyújtbefellebbe-
zést,azelsőfokúdöntésfellebbezésselnemérintettrendelkezéseivéglegesséválnak,ha:

• csakazeljárásegyébrésztvevőjefellebbezettadöntésrávonatkozórendelkezéseellen;vagy
• kizárólagadöntésegyesrendelkezéseiellennyújtottakbefellebbezést,ésazügyjellegéből

adódóanafellebbezéselbírálásanemhatkiafellebbezésselmegnemtámadottrendelkezé-
sekre.648

Előfordulolyanesetis,amelysoránahatóságdöntésetekintetébennemvárhatunkannakvégle-
gesséválására,ezértahatóságdöntésétazonnalvégrekellhajtani.Ezthívjukazonnali végrehajtha-
tóságnak.649

Ahatóságadöntéstazonnalvégrehajthatónaknyilvánítja,ha:
• Életveszéllyel,súlyoskárralvagyaszemélyiségijogokjelentőssérelmévelfenyegetőhelyzet

megelőzése,elhárításavagykároskövetkezményeinekenyhítésemiattszükséges:ilyenlehet
példáulegyéletveszélyesépületazonnalibontásánakazelrendelésérevonatkozódöntés.

• Nemzetbiztonsági,honvédelmivagyközbiztonságiérdekből,illetveaközérdekvédelmemi-
attszükséges:ilyenlehetbizonyostevékenységközbiztonságiokokbóltörténőmegtiltására
vonatkozó döntés;
 » adöntésvalakinekatartásárólvagygondozásárólrendelkezik:példáulakiskorúideigle-

neshatályúelhelyezése,agyermekérdekébentörténőazonnaliintézkedés.Eztmegala-
pozzaagyermeksúlyosveszélyeztetettsége,agyermekáltaltanúsítottolyanmagatartás,
amelyéletétközvetlenveszélynektesziki,vagytesti,szellemi,értelmi,érzelmifejlő-
désébenjelentőséshelyrehozhatatlankárosodástokozhat,abíróságszülőifelügyeletet
megszüntetőhatározata,amennyibenannakhatályaakésőbbszületettgyermekreiski-

644 Ld.Ákr.114.§(1)bek.
645 Ld.bővebben:GyergyákFerenc:Ahatóságidöntések jogereje In.:TóthAndrás (szerk.):Közigazgatási jog. Jogi

SzakvizsgaKönyvekPatrocinium,Budapest,2016.196-198.p.;Ld.Ákr.82.§(2)bek.
646 Ld.Ákr.82.§(3)bek.
647 Ld.Ákr.82.§(4)bek.
648 Ld.Ákr.82.§(5)bek.
649 Ld.Ákr.84.§.
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hat,aszülőgyermekénekismeretlenszemélyáltaliörökbefogadásáhozvalóhozzájáru-
lása,haagyermekfelügyeletnélkülmarad.

 » Ahatóságinyilvántartásbatörténőhaladéktalanbejegyzésttörvényírjaelő.

4. A döntés közlése

Akorábbiakban jeleztük, hogy azügyintézési határidőbebelekell számítani a döntésközlésének
időtartamátis,hiszenadöntésekcsakabbanazesetbenképesekelérniacélzottjoghatást,példáulaz
általukkeletkeztetettjogcsakakkorgyakorolható,haahatóságdöntésétazérintettekmegismerhetik
ésgyakorolhatjákazahhozkapcsolódóügyfélijogaikat,ígypéldáulközigazgatásipertindíthatnak
vagyfellebbezhetnek.Ebbőlkövetkezőenatöretlenbíróigyakorlatalapjánúgyisfogalmazhatunk,
hogyahatóságidöntésegyikérvényességifeltételeadöntésközlése.650 

Adöntéstebbőlkövetkezőenahatóságnemsajátmagának,hanemavelealá-fölérendeltségiköz-
igazgatásijogviszonybanállóügyféljaváravagyterhérehozzameg,azügyfélszámáraállapítmeg
jogot,írelőkötelezettséget,rókiszankciót.Azügyféltekintetébenegynemközölt,tehátegynem
ismerthatározat–mégabbanazesetbenis,haazonszerepelakiadmányozásrajogosultaláírása,a
pecsét,éspostázásravár−nemválthatésnemisváltkijoghatást.651

A döntés közlésének általános szabálya szerint:
• a határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, 

az ügyben eljárt szakhatósággal.
• a végzést a hatóság közli azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát 

vagy jogos érdekét érinti. 652

AdöntésközlésealcímalattazÁkr.számosközlési módozatot ismer. Ennek értelmében a döntés 
közölhető:

a)Írásbelikapcsolattartáseseténhivatalos iratként:
• Apostai szolgáltatásokról szóló2012. éviCLIX. törvény (a továbbiakban:Postatv.) vég-

rehajtásirendelete,apostaiszolgáltatásoknyújtásánakésahivatalosiratokkalkapcsolatos
postaiszolgáltatásrészletesszabályairól,valamintapostaiszolgáltatókáltalánosszerződési
feltételeirőlésapostai szolgáltatásbólkizártvagy feltételesenszállíthatóküldeményekről
szóló335/2012.(XII.4.)Kormányrendelet(atovábbiakbanezenalfejezetvonatkozásában:
Rendelet).

• Apostaiküldeménykézbesítésénekáltalánosszabályaiszerintapostaiküldeménytacímzett
vagyegyébjogosultátvevőrészérekellkézbesíteni(példáulazadottszervezetmunkaválla-
lója)653aküldeménycímén,azazamelyetafeladófeltüntetettaküldeményen,annakcsoma-
golásánvagyahhoztartozólistán.654

650 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéter:Im.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabá-
lyai.220.p.

651 Ld.aKfv.V.39.252/2010/11.számúítéletet.
652 Ld.Ákr.85.§(1)-(2)bek.
653 Ld.aRendelet9.§(1)bek.
654 Ld.aRendelet9.§(2)bek.
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A személyes kézbesítést nem igénylő küldemények kézbesítésére, valamint a személyes kéz-
besítést igénylőküldeményekhezkapcsolódóértesítőelhelyezéséreazingatlantulajdonosavagya
címzettáltalbiztosított,acímhelyheztartozólevélszekrényabbanazesetbenfelelmegaPostatv.-ben
foglaltkönnyűésbiztonságosmegközelíthetőségkövetelményének,haalevélszekrénymegközelí-
téseközvetlenülbiztosítottésapostaiküldeményekkézbesítésétvégzőszemélytestiépségétnem
veszélyezteti, továbbáha elhelyezése aRendeletben foglalt szabályoknakmegfelel, ígypéldául a
közterületrőlközvetlenülmegközelíthetőlakóépület,irodaház,üzletházésegyébhasonlójellegűin-
tézményesetébenazépületbejárataközelében,azépületenkívül,vagyamennyibenazahhozvaló
eljutásbiztosított,azépületenbelülaföldszintencsoportoslevélszekrénykénttörtént.655

• Alevélszekrénybekézbesíthetőküldeménytapostaiszolgáltatóacímbenmegjelöltcímhely-
heztartozólevélszekrénybekézbesíti.656Könyveltpostaiküldeményafeladóáltalmegjelölt
címenkézbesíthető.657Amennyibenatermészetesszemélycímzettakézbesítésmegkísérlé-
sénekidőpontjábannemtartózkodikacímen,apostaiküldeménytelsősorbanazotttartózko-
dómeghatalmazottjarészérekellkézbesíteni.Haakézbesítésmegkísérlésénekidőpontjában
sematermészetesszemélycímzett,és–ahelyettesátvevőnyilatkozataszerint–ameghatal-
mazottsemtartózkodikacímen,apostaiküldeményazotttartózkodóhelyettesátvevőnek
iskézbesíthető(példáulacímzett tizennegyedikéletévétbetöltött,apolgári törvénykönyv
szerinti hozzátartozója).658

Acímhelyen történőkézbesítéskor–közvetettkézbesítéskivételével–azátvételi jogosultság
jogcímérőltettszóbelinyilatkozattalajogcímigazoltnaktekintendő.659 

Akönyveltküldeménykézbesítésipontontörténőkézbesítésekorazigazoltjogcímmelrendel-
kezőátvevőaszemélyazonosságátazarraalkalmashatósági igazolványpostaiszolgáltatórészére
történőbemutatásávaligazolja.660

Ahivatalosirattértivevényevagyazannakmegfelelőelektronikusdokumentumelőállításáróla
feladóasajátköltségénkötelesgondoskodni.Afeladónakatértivevényenmindenesetbenmegkell
jelölnie,hogysikertelenszemélyeskézbesítésikísérletesetébenmilyenadattartalmúértesítéstkella
címzettrészérehátrahagyni.661

• Ahivatalosiratotacímzettnekvagyazegyébjogosultátvevőnekszemélyesátadássalkell
kézbesíteni.662

Hivatalosiratkézbesítésekoraküldeményátadásánakigazolásakéntakézbesítésiokiratonvagy
azaláíráströgzítőegyébtechnikaieszközönazátvevőszemélyazonosságátigazolóokmányelneve-
zésének,betűjelénekésszámának,azátvételjogcímének–kivéve,haaküldeménytacímzettveszi
át–feltüntetésén,valamintazátvevősajátkezűaláírásántúlszerepelniekellazátvevőszemélyol-
vasható nevének is.663

• Amennyibenazelsőkézbesítésikísérletnemvezetetteredményre–kivéve,haazátvételta
címzettmegtagadta,vagyapostaiszolgáltatóakézbesítéstérintőinformációvalrendelke-
zik–apostaiszolgáltatóahivatalosiratérkezésérőlésasikertelenkézbesítésikísérletrőla
címzettrészéreegyértesítőthagyhátraésakézbesítéstasikertelenkézbesítésnapjátkövető
ötödikmunkanaponújbólmegkísérli.Amásodikkézbesítésikísérletsikertelenségeeseténa

655 Ld.aRendelet11.§-át.
656 Ld.aRendelet12.§(1)bek.
657 Ld.aRendelet14.§-át.
658 Ld.aRendelet16.§(1)-(2)bek.
659 Ld.aRendelet21.§(1)bek.
660 Ld.aRendelet22.§(3)bek.
661 Ld.aRendelet28.§(1)bek.
662 Ld.aRendelet29.§(1)bek.
663 Ld.aRendelet30.§(1)bek.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

176

postaiszolgáltatóamásodikkézbesítésikísérletnapjátkövetőötmunkanapigacímzettvagy
egyébjogosultátvevőrendelkezéséretartja.664

Amásodikértesítőbenmegjelöltátvételihatáridőeredménytelenelteltétkövetőmunkanapona
postaiszolgáltatóahivatalosiratotatértivevényenfeltüntetendő„nemkereste”jelzésselafeladónak
visszaküldi.Apostafiókracímzetthivatalosiratérkezésérőlazegyetemespostaiszolgáltatóafiókban
elhelyezettértesítőveladtájékoztatást,abbanazesetbenis,haahivatalosiratpostafiókracímzett,de
nemapostafiókbérlőjénekszól.665

AzÁkr.sajátosszabályokathatározmega kézbesítés időpontja tekintetében vonatkozóan.

Akézbesítésivélelemszabályaszerint:
• Anemelektronikusanközöltiratotakézbesítésmegkísérléséneknapjánkézbesítettnekkell

tekinteni,haacímzettazátvételtmegtagadta.666Haakézbesítésazértvoltsikertelen,mert
azacímzetthatóságinyilvántartásbanszereplőlakcímérőlvagyszékhelyérőlahatósághoz
„nem kereste”667 jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második megkísérlésé-
nek napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnekkelltekinteni.

• Ha„ismeretlen”668 vagy „elköltözött”669 jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanaponkézbesítettnekkelltekinteni.

Akézbesítésivélelemegy,azÁkr.-bennevesített,megdönthetővélelem:haacímzetttudomást
szerezarról,hogyanekiküldöttiratotahatóságkézbesítettnektekinti,atudomásszerzéstőlszámított
tizenötnaponbelül(szubjektívhatáridő),delegkésőbbaközléstőlszámítottnegyvenötnaponbelül
(objektívhatáridő)kifogástterjeszthetelő.

Akifogásnakahatóságakkoradhelyt,haacímzettaziratotazértnemvehetteát,mert:
• akézbesítésahivatalosiratokkézbesítésérevonatkozójogszabályokmegsértéséveltörtént,

vagymásokbólnemvoltszabályszerű,vagy
• aziratotmás,önhibájánkívüliokbólnemvoltmódjaátvenni.
• Akézbesítésikifogástfőszabályszerintcsaktermészetesszemélyterjeszthetelő,nemtermé-

szetesszemélycímzettcsakakkor,haakézbesítésnemszabályszerűentörtént.

Akifogásbanelőkelladniazokatatényeket,illetvekörülményeket,amelyekakézbesítéssza-
bálytalanságátigazoljákvagyazönhibahiányátvalószínűsítik.Haakifogásnakahatósághelytad,
azigazolásikérelemrevonatkozószabályokatkellalkalmazni,vagyisacímzettetolyanhelyzetbekel
hozni,minthamulasztásnemtörténtvolna.

Akifogástazahatóságbíráljael,amelyikakézbesítéstárgyátképezőiratotkiadmányozta.
Fontos kiemelni, hogy a hatósági kézbesítő általi kézbesítésre a kézbesítésre vonatkozó fenti

rendelkezéseket kell alkalmazni.670

664 Ld.aRendelet31.§-át.
665 Ld.aRendelet31.§(4)-(5)bekezdését.
666 ARendelet25.§(1)bek.d)pontjaértelmében„átvételtmegtagadta”jelzés:kézbesíthetetlenségiokállfenna24.§(1)

bek.alapján,ízazapostaiküldeményátvételemegtagadásánakacímzettvagyameghatalmazottazonnaliátvételtől
elzárkózóegyértelműnyilatkozataminősül.Szervezetesetébenacímzettáltalimegtagadásnakminősül,haaRende-
letbenmeghatározottszemélytagadjamegazátvételt.

667 ARendelet25.§(1)bek.c)pontjaértelmében„nemkereste”jelzés:acímzettvagyegyébjogosultátvevőakézbesí-
tésrőlszólóértesítésbenmegjelölthatáridőlejártáigarendelkezéséretartottküldeményértnemjelentkezett.

668 ARendelet25.§(1)bek.b)pontjaértelmében„címzettismertetlen”jelzés:acímzettacímennemegyértelműen
azonosítható,vagynemismert.

669 ARendelet25.§(1)bek.e)pontjaértelmében„elköltözött”jelzés:acímzett–abejelentéstartalmaalapján–elköl-
tözött.

670 Ld.Ákr.86.§.
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b) Az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton:

AzEüsztv. 14-15. §-a rendelkezik az elektronikus kapcsolattartás tekintetében a kézbesítésre
irányadószabályokról.AzEüsztv.101.§(2)bekezdéseszerintaziratésajognyilatkozatelektronikus
kézbesítésérea14-15.§rendelkezéseitkellmegfelelőenalkalmazni.AzEüsztv.különbségettesza
gazdálkodószervezetekésatermészetesszemélyektekintetébenirányadórendelkezésekközött.Te-
kintsükátrövidenezeketaszabályokat:

Ahivataloselérhetőségrekézbesítettküldeménykézbesítettnekminősül,
• haahivataloselérhetőségetbiztosítószolgáltatóaküldeményügyféláltaltörténőátvételét

igazoljavissza,azigazolásbanfeltüntetettidőpontban;
• haahivataloselérhetőségetbiztosítószolgáltatóaztigazoljavissza,hogyaküldeményátvé-

telétacímzettmegtagadta,amegtagadásravonatkozóigazolásbanfeltüntetettidőpontban;
vagy

• haahivataloselérhetőségetbiztosítószolgáltatóazt igazoljavissza,hogyaküldeményta
címzettkétszeriértesítéseellenérenemvetteát,amásodikértesítésigazolásbanfeltüntetett
időpontjátkövetőötödikmunkanapon.

A gazdálkodó szervezet emellett jogosult továbbihivataloselérhetőségekésazokhoz tartozó
ügyintézésirendelkezésekmegadására.Ilyenkorhivataloselérhetőségkéntolyanelérhetőségadható
meg,amely

• egyértelműenazonosíthatóankizárólagazadottgazdálkodószervezetelérhetősége;
• alkalmasaküldésésfogadásidőpontjának,valamintazátvevőszemélynekegyértelműelekt-

ronikusazonosítására;
• garantáljaadokumentumsértetlenfogadását;
• kezeliasikertelenkézbesítéseseteit;
• visszaigazolásra alkalmas.
Amennyibenagazdálkodószervezetügyfélhivataloselérhetőséggelnemrendelkezik,azelekt-

ronikus ügyintézést biztosító szerv az eljárást elektronikus kapcsolattartás nélkül is lefolytathatja
azzal,hogyagazdálkodószervezetekötelezettségéneknemteljesítésemiattazelektronikusügyin-
tézéstbiztosítószervkezdeményeziagazdálkodószervezettelszembeni,törvénybenmeghatározott
törvényességifelügyeletieljárásvagyhatóságiellenőrzéslefolytatását.

Érdemesmégazt iskiemelni,hogyagazdálkodószervezetrevonatkozónyilvántartástvezető
szervahivataloselérhetőségnyilvántartásbavétele,valamintüzemeltetéseérdekébenelektronikus
úton,térítésmentesenésnyilvántartáscéljábólátadjaarendelkezésinyilvántartástvezetőszervnek,
valamintagazdálkodószervezetáltalmegjelöltbiztonságoskézbesítésiszolgáltatásicímszolgáltató-
nakagazdálkodószervezetrevonatkozó,agazdálkodószervezetésaképviseletérejogosultszemély
azonosításáhozszükséges,azadottnyilvántartásbanszereplőnyilvánosadatokat.Azadatszolgáltatás
véghezvitelénektechnikaiszabályaitazérintettszervekmegállapodásbanrögzítik.

Amennyiben az elektronikus ügyintézés nem kötelező, a természetes személy ügyfélnek az 
elektronikusügyintézést teljeskörbenvagyazérintett eljárási cselekményvonatkozásábankizáró
ügyintézési rendelkezése – törvény eltérő rendelkezése hiányában– az elektronikus nyilatkozatra
vonatkozókézbesítésivélelembeálltátiskizárja.

Természetes személy ügyintézési rendelkezésében jogosultmegadni olyan hivatalos elérhető-
séget,amelytekintetébenvállaljaagazdálkodószervezetekesetébenemlítettkövetelményektelje-
sítését.Haazeljárástatermészetesszemélyügyfélkezdeményezteelektronikusan,azelektronikus
ügyintézéstbiztosítószervaz ilyennyilatkozathiányábaniskézbesíthetiaküldeményétazügyfél
általaismertelérhetőségére.
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Akézbesítésidőpontjaésakézbesítésivélelemtekintetébenmindkétesetbenagazdálkodószer-
vezetekreelőírtrendelkezésekmegfelelőenirányadóak.Azelektronikusügyintézéstbiztosítószerva
hivataloselérhetőségretörténőkézbesítésselegyidejűleg–haaztechnikailaglehetségesésazahiva-
taloselérhetőségtőleltér–azügyfélkérelménélhasználtelektronikuskapcsolattartásicímenértesíti
azügyfeletarról,hogyakézbesítésahivataloselérhetőségretörtént.

Amennyibenviszontatermészetesszemélyügyfélnemadmeghivataloselérhetőséget,úgyaz
elektronikusügyintézéstbiztosítószerv–haaztazügyfélügyintézésirendelkezésébennemzártaki
–megkísérelhetiazügyféláltalaismertelektronikuselérhetőségérekézbesíteniaküldeményt.Ebben
azesetbenahivataloselérhetőségrekézbesítettküldeménykézbesítettnekminősülésérevonatkozó
fentiszabályokontúlakézbesítésmásodiksikertelenmegkísérlésétkövetőenazelektronikusügyin-
tézéstbiztosítószervkötelesmásmódonintézkedniaziratvagyértesítéskézbesítéséről.

Haazügyfélazelektronikusügyintézéstbiztosítószervnekcímzettnyilatkozatábanelektronikus
levelezésicímét,rövidszövegesüzenetfogadásáraalkalmastelefonszámátvagymás,elektronikus
útonvalókapcsolattartásraalkalmaselérhetőségétfeltüntette,ésettőleltérőügyintézésirendelkezést
nemtett,azelektronikusügyintézéstbiztosítószervjogosultezenazelérhetőségentájékoztatásijel-
legűkapcsolatottartaniazügyféllel.Haazügyfélhivataloselérhetőséggelisrendelkezik,azelekt-
ronikusügyintézéstbiztosítószervelsősorbanahivataloselérhetőségentartkapcsolatotazügyféllel,
azebekezdésszerintielérhetőségetkizárólagazügyfélértesítésevagytájékoztatásacéljábólhasz-
nálja.671

c) Szóban: hajogszabálynemzárjaki,adöntéstszóbanisközölnilehet.Ilyenkoraközléstényét
ésidőpontjátaziratrafelkelljegyezni,ésaztalákellíratni.Emellett,haaztazérintettszemélykéri,
aszóbanközöltdöntéstahatóságírásbanismegküldiarészére.672

d) Nem az Ákr.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő egyéb módon: ha a hatóság élet-
veszéllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzetben,valaminttörvényrendelkezésealapjánadöntést
nemazÁkr.-benmeghatározottfeltételeknekmegfelelőmódonközli,adöntéstírásbanismegküldi.673

e) A kézbesítési meghatalmazott útján: előfordulhat,hogyazügyfélmagyarországilakcímmel
vagy székhellyel nem rendelkezik, képviselőt nemnevezettmeg az eljárás során, és elektronikus
kapcsolattartásnaksincshelye.Ilyenkorazügyfélkötelesazelsőkapcsolatfelvételalkalmával–a
kézbesítésimeghatalmazáselőterjesztésévelegyütt–kézbesítésimeghatalmazottatmegnevezni.A
kézbesítésimeghatalmazottazeljárásbankeletkezett, azügyféllelközlendődöntéseketés iratokat
átveszi,ésazokatazügyfélrészéretovábbítja.Azügyfélrészéreszólóésakézbesítésimeghatalma-
zottalszabályszerűenközöltdöntést,ameghatalmazottaltörténtközléstkövetőtizenötödiknaponaz
ügyféllelközöltnekkelltekinteni.674

f) Hatósági kézbesítő általi kézbesítés útján675Ilyenkorahatóságsajátmagagondoskodikaz
iratokközléséről.

g) Hirdetmény útján:aközlésthirdetményútjánkellteljesíteni,ha
• azügyfélismeretlenhelyentartózkodik,
• akézbesítésegyébelháríthatatlanakadálybaütközik,vagyannakmegkísérlésemárelőreis

eredménytelennekmutatkozik,vagy

671 Ld.Eüsztv.14-15.§-át.
672 Ld.Ákr.85.§(4)bek.
673 Ld.Ákr.85.§(6)bek.
674 Ld.Ákr.87.§(1)-(3)bek.
675 Ld.Ákr.86.§(7)bek.
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• azttörvényvagykormányrendeletelőírja.
• Ahirdetménytahatósághirdetőtábláján,valamintahonlapjánhelyeziel.
• Ahirdetménytartalmazza
• akifüggesztés,ahonlapontörténőközzétételeseténaközzétételnapját,
• azeljáróhatóságmegnevezését,
• azügyszámátéstárgyát,
• azügyfélnevétésutolsóismertlakcímét(székhelyét),továbbá
• aztafigyelemfelhívást,hogyahatóságazügybendöntésthozott,deannakkézbesítéseaka-

dálybaütközött,ezértazügyfélvagyképviselőjeadöntéstahatóságnálátveheti.676

h) Kézbesítési ügygondnokigénybevételével:hahirdetményiközlésneklennehelye,ésadöntés
azügyfélszámárakötelezettségetállapítmeg,vagyalapvetőjogátvonjaelvagykorlátozza,adöntés
közlésénekmegkísérléseérdekébenkézbesítésiügygondnokrendelhetőki,akigondoskodikazügy-
féltartózkodásihelyénekmegállapításárólésadöntéskézbesítéséről.Haakézbesítésiügygondnok
nemjártsikerrel,adöntéstazonanaponkellkézbesítettnektekinteni,amikorakézbesítéssikerte-
lenségétakézbesítésiügygondnokazőtkirendelőhatóságnakbejelenti,delegkésőbbakirendeléstől
számítotttizenötödiknapon.

Sikereskézbesítéseseténakézbesítésiügygondnokasikereskézbesítésnapjárólésazügyfél
tartózkodásihelyérőlhaladéktalanulértesítiazőtkirendelőhatóságot.677

i) Közhírré tétel útján:haazügyfelekkörepontosannemmegállapítható,vagyhatörvényvagy
kormányrendeletaztelőírja,ahatóságadöntésérőlkészültközleménytközhírréteszi.Aközlemény
ahirdetménytartalmánálemlítettelsőnégypontontúltartalmazzaadöntésrendelkezőrészétésin-
dokolásánakkivonatát,valamintaztafigyelemfelhívást,hogyadöntésahatóságnálmegtekinthető.

Aközleménytahatóságahirdetőtábláján,valamintahonlapjánhelyeziel.
Ahatóságazáltalánosszabályokontúlközhírrétesziaztavéglegesséváltvagyazonnalvégre-

hajthatóványilvánítottdöntést,amelyet
• közérdekűkeresettellehetmegtámadni,
• személyekszélesvagypontosanmegnemhatározhatóköreszámáraéletveszéllyelvagysú-

lyoskárralfenyegetőhelyzetmegelőzése,elhárításavagykároskövetkezményeinekenyhí-
téseérdekébenhozott,vagy

• aközbiztonságfenntartásaérdekébenvagyfontosközrendvédelmi,környezet-vagytermé-
szetvédelmi okból hozott.

Emellettahatóságközhírrétesziaztavéglegesséváltvagyazonnalvégrehajthatóványilvánított
határozatot,amelyettöbbmintötvenügyfélrészvételévelzajlóeljárásbanhozott.678

AközlésimódokontúlazÁkr.aztiskimondja,hogyhatörvényvagykormányrendeletmásként
nemrendelkezik,adöntésközlésének napja:

• azanap,amelyenaztírásbanvagyszóbanközölték,vagy
• ahirdetménykifüggesztésétkövetőtizenötödiknap,illetve
• életveszéllyelvagysúlyoskárralfenyegetőhelyzetben–kizárólagajogorvoslatihatáridők

számításánakszempontjából–azírásbeliközlésnapja.
Ahatóságazügyfélkérelméreegyízben,különilletékvagydíjfelszámításanélküladkimáso-

latotavelenemközöltvégzésről.679

676 Ld.Ákr.88.§.
677 Ld.Ákr.87.§(4)-(6)bek.
678 Ld.Ákr.85.§(2)és(5)-(6)bek.
679 Ld.Ákr.89.§.
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5. A döntés kijavítása, kiegészítése

Természetesenahatóságieljárássorániselőfordulhatnakhibák.Ezeklehetnekazügyérdeméreegy-
általánkinemhatóformaihibák,azügyérdemérekihatóformaihibákéskülönbözőtartalmihibák,
amelyekjellegüknélfogvavalamilyenreparálhatóvagynemreparálhatójogszabálysértéstjelentenek.

Amennyibenadöntésbenvalamilyen,azügyérdemérekinemható,formaihibavan,aztaható-
ságkönnyedéntudjareparálni:amennyibenugyanisadöntésbenelírás, illetve számítási hiba van 
–ésahogyanemlítettükaznemhatkiazügyérdemére–ahatóságadöntéstkijavítja.680

Ilyenkorakijavítástahatóságközliazzal,akivelazeredetidöntéstközölteésadöntéskijaví-
tással érintett része ellen ugyanolyan jogorvoslatnakvanhelye,mintazeredetidöntésellenvolt.681

Amennyibenazonbanadöntésbőljogszabályáltalelőírtkötelező tartalmi elem hiányzik,vagy
az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés,ahatóságadöntéstkiegészíti. A kiegé-
szítéstahatóságegységesdöntésbefoglalva,lehetőlegadöntéskicserélésévelközli.

Nincshelyeugyanakkoradöntéskiegészítésének,haadöntésvéglegesséválásátólszámítottegy
éveltelt.Akiegészítéstközölnikellazzal,akivelakiegészítettdöntéstközölték.Akiegészítésellen
isugyanolyanjogorvoslatnakvanhelye,mintazeredetidöntésellenvolt.682

6. Speciális döntés típusok:683 az egyezség és a hatósági szerződés684

Ahogyan a döntések típusainál említettük, vannak olyan döntések is, amelyek valamilyen oknál
fogvaeltérnekazáltalános,alakszerűdöntésiformától.Ezekcsakigenritkánfordulnakelőagya-
korlatban.

a) Az egyezség685 az ellenérdekű ügyfelekkölcsönösakaratnyilvánításaarról,hogyaközigaz-
gatásijogviszony,illetveaközöttükfelmerülőjogvitahogyanfejeződjönbe.686Arrólisszóltunkmár,
hogyamennyibenahatóságtárgyalásttart,atárgyalásonmegkísérliazellenérdekűügyfelekközött
egyezséglétrehozását.

Haazegyezségikísérleteredményrevezetvagyazügyfelekegyezségetkötnek,aztahatóság 
jóváhagyja és határozatba foglalja. Ennekazonbanvannakbizonyoselőfeltételei:

680 Ld.Ákr.90.§.
681 GyergyákFerenc:AhatóságidöntésekkijavításaéskiegészítéseIn.:TóthAndrás(szerk.):KözigazgatásijogJogi

SzakvizsgaKönyvekPatrociniumBudapest,2016.205-206.
682 Ld.Ákr.91.§.
683 Azalfejezeta-b)címeiBorosAnitaírása,ac)címPollákKittiírása.
684 Azalfejezetmegírásáhozfelhasználtuktöbbekközt:BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy

(szerk.): Nagykommentár a közigazgatási eljárási törvényhez. Complex Kiadó. Budapest, 2013., Patyi And-
rás(szerk.):Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.DialógCampusKiadó,Budapest–Pécs,2012.,KilényiGéza:
Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.ComplexKiadó,Budapest,2009.,PetrikFerenc(szerk.):Azáltalános
közigazgatásirendtartásmagyarázata.AközigazgatásieljárásszabályaiI.,HVG-OracKiadó,Budapest,2017.mun-
káit és az Indokolást.

685 Ld.Ákr.83.§.
686 SzabóLajos–GyergyákFerenc–DarákPéterIm.Aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályai,

214.p.
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• azegyezségmegfelelazAlaptörvénynekésajogszabályoknak;
• azkiterjedateljesítésihatáridőre;valamint
• az eljárási költség viselésére is.
Lényegébentehátittahatóságcsakabbanakérdésbendönt,hogyazemlítettháromfeltételaz

egyezségbenszerepel-e,abbanafelekvalóbanmegállapodtak-evagysem.
Ahogyanemlítettükazegyezségjóváhagyásárólajogorvoslatrólvalótájékoztatástmellőző,az

indokolásbanpedigcsakazaztmegalapozójogszabályhelyekmegjelöléséttartalmazóegyszerűsített
döntés hozható.687

b) A hatósági szerződés688 szinténnemazalakszerűdöntésnél leírtakalapjánkészül, hiszen,
ahogyananevébőliskiderül,ezegyszerződés.Aszerződéskötésrevonatkozószabályokazonban
nemaközigazgatásijoghatókörébetartozókérdések,azokataPtk.,mintamagánjoglegfőbbkódexe
határozza meg.689Ezaztjelenti,hogyazÁkr.azokataszabályokathatározzacsakmeg,amelyeka
közigazgatásihatóságiszerződéssajátosságaiésazÁkr.-bennemszabályozottkérdésekbenaható-
ságiszerződésreazaztszabályozójogszabályrendelkezéseit,ennekhiányábanaPtk.szerződésekre
vonatkozóáltalánosszabályaitkellalkalmazni.690

Aközjogiszerződéseknekszámostípusátismerjük:ilyenlehetpéldáulakoncessziósszerződés,a
társulásimegállapodás,egytámogatásiszerződés.Aközigazgatásihatóságiszerződésisközjogiszer-
ződésazonbelülközigazgatásiszerződés,mivelaszerződőfelekegyikemindenesetbenahatóság,
illetőlegaszerződésmegkötésénekszabályaielsődlegesenazÁkr.-bentalálhatók.

Közigazgatásihatóságiszerződésmegkötéséreviszontcsakabbanazesetbenkerülhetsor,ha:
• ágazatijogszabálylehetővéteszivagyelőírja,hogy
• a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is elő-

nyös rendezése érdekében 
• határozathozatal helyett 
• az ügyféllel 
• írásbanhatóságiszerződéstkössön.

Ahatóságiszerződésnektartalmazniakell:
• aszerződőfeleket,aszerződés tárgyát,a felekáltalvállaltkötelezettségeketésbiztosított

jogokat;
• a szakhatósági állásfoglalásban foglalt kikötéseket;
• aszerződésszegésjogkövetkezményeit;
• ateljesítéskörébenfelmerültvitákrendezésénekmódját;
• a szerződést lehetővé vagy kötelezővé tevő jogszabályban előírt kikötéseket és adatokat;

továbbá 
• afelekáltallényegesnektekintettkérdésekbenkötöttmegállapodást;
• emellett,haazügyfélolyankötelezettségetvállal,amelynekteljesítésérehatóságihatározat-

talegyébkéntnemlennekötelezhető,azügyfélnekahatóságiszerződésbennyilatkozniakell
arról,hogya saját szerződésszegéseesetérea többletkötelezettség tekintetébenahatósági
szerződésbenalávetimagátaszerződésszegésjogkövetkezményének.

687 Ld.Ákr.81§(2)bek.b)pont.
688 Ld.Ákr.92-93.§.
689 Ld.ehhezbővebben:MéhesTamásIm.APolgáriTörvénykönyvvázlata,111-122.p.
690 Ld.bővebben:GyergyákFerenc:AhatóságiszerződésIn.:TóthAndrás(szerk.):KözigazgatásijogJogiSzakvizsga

KönyvekPatrociniumBudapest,2016.199-201.p.
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Aszerződéstahatósága többi ügyféllel is közli,akiktizenötnaponbelülkezdeményezhetika
hatóságnálaszerződésmódosítását.Ennekelmaradásaeseténanemszerződőügyfélharmincnapon
belülmegtámadhatjaaszerződéstaközigazgatásibíróságelőtt.

• Amennyibenaszerződéskötéstkövetően:
• felmerülvalamilyen,azügyszempontjábóljelentősújtény,illetve
• aszerződéskötéskorfennállókörülményeklényegesenmegváltoznak
bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását.

Amódosításmeghiúsulásaeseténbármelyikfélaközigazgatásibírósághozfordulhat,ezazonban
nemérintiahatóságiszerződésvégrehajtását,illetveérvényesítését.

Speciálisszabályokvonatkoznaka szerződésszegésreisattólfüggően,hogyaszerződéstmelyik
félszegtemeg:amennyibenugyanis:

• a szerződő ügyfélaszerződésbenfoglaltakatmegszegi,ahatóságintézkedikaszerződéssze-
gésszerződésbenvállaltjogkövetkezményénekkikényszerítéseiránt,éshaszükséges,meg-
indítjaavégrehajtást;

• ahatóságiszerződésbenfoglaltakata hatóság nem teljesíti,aszerződőügyfélateljesítésre
irányulófelhíváseredménytelenségeesetén–aszerződésszegéstudomásárajutásátólszámí-
tottharmincnaponbelül–aközigazgatásibírósághozfordulhat.

c)Hatóságibizonyítvány,igazolványésnyilvántartás691
Ahatóságibizonyítványésahatóságiigazolványkiadása,ahatóságinyilvántartásvezetéseaz

egyik leggyakrabbanvégzett közigazgatási tevékenység.E tevékenységekregisztratív cselekmé-
nyek,melyekdöntő többségébenahatósági jellegaközhitelességhezkapcsolható.Közös jellem-
zőjüka hatósági döntés speciális formája és annak közhiteles jellege. A döntés speciális formája 
abbanjelenik,meghogyezekbenazeljárásokban,amennyibenakérelemnekhelytadódöntésszü-
letik,aközigazgatásihatóságnemkészítteljesalakszerűhatározatot.Aközhitelességalapjapediga
következőképpdefiniálható:azállamegyikszervénekdöntése,melyetformalizálteljárásbanhoz,s
melynekrészeannakvizsgálata,hogyazadatfelvételeésrögzítésemennyibenfelelmegatényleges
tényállapotnak.692

AzÁkr.eregisztratívcselekményekvonatkozásábanelsőkéntahatóságibizonyítványésaha-
tóságiigazolványkiadásáraésahatóságinyilvántartásvezetésérevonatkozóközösszabályokatha-
tározzameg.Eztkövetően,azÁkr.95-97.§-aiahatóságibizonyítvány,ahatóságiigazolványés a 
hatósági nyilvántartás-vezetés eljárásjogi fogalmát és funkcióját definiálják.693 

691 A c) pont PollákKitti írása.Az alpontmegírásához felhasználtuk többek közt:BarabásGergely –BaranyiBer-
told–KovácsAndrásGyörgy(szerk.):Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvényhez.ComplexKiadó.Buda-
pest,2013.,PatyiAndrás(szerk.):Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.DialógCampusKiadó,Budapest–Pécs,
2012.,KilényiGéza:Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.ComplexKiadó,Budapest,2009.,PetrikFerenc
(szerk.):Azáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázata.AközigazgatásieljárásszabályaiI.,HVG-OracKiadó,
Budapest,2017.munkáitésazIndokolást.

692 Ld.részletesen:Petrik(szerk.)Im.Azáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázata.Aközigazgatásieljárásszabá-
lyaiI.217-222.p.

693 Ld.:KúriaKfv.III.37.469/2015/6.

https://uj.jogtar.hu/
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AzÁkr.V.fejezetébenazokatazÁkr.rendelkezéseitőleltérőszabályokattaláljuk,amelyeketa
hatóságibizonyítvánnyal,hatóságiigazolvánnyaléshatóságinyilvántartássalkapcsolatoseljárások-
ban kell alkalmazni.694Ezekaközösszabályokazilyendöntéstípusoknálalkalmazandók.

Megjegyezendő,hogyazÁkr. másutt is tartalmaz eltérő szabályokatahatóságibizonyítvány-
nyal,hatóságiigazolvánnyaléshatóságinyilvántartássalkapcsolatoseljárásokravonatkozóan.Így
például:

• A nyelvhasználati szabályok között:azÁkr.kimondja,hogy:„ahatóságiigazolvány,ha-
tóságibizonyítványkiállításáraésahatóságinyilvántartásbatörténőbejegyzésmódjárajog-
szabályeltérőnyelvhasználatiszabályokatállapíthatmeg.”695

• A függő hatályú döntés kapcsán: a függőhatályúdöntésbenahatóságrendelkezikegy-
részrőlarról,hogyazeljáráslefolytatásáértfizetendőilletéknekvagyazilletékekrőlszóló
törvényszerintiközigazgatásihatóságieljárásokért,vagy igazgatási jellegűszolgáltatások
igénybevételértfizetettigazgatásiszolgáltatásimegfelelőösszeget,ennekhiányábantízezer
forintotahatóságkötelesakérelmezőügyfélrészéremegfizetni;másrészrőlarról,hogya
kérelmezőügyfélmentesülazeljárásiköltségekmegfizetésealól;harmadrészrőlarról,hogy
akérelmezettjoggyakorlásaazügyfeletmegilleti.Ahatóságafüggőhatályúdöntésbennem
rendelkezikarról,hogyakérelmezettjoggyakorlásaazügyfeletmegilleti-e,haazadottügy
hatóságibizonyítványkiállítására,hatóságiigazolványkiállítására,hatóságinyilvántartásba
valóbejegyzésre,törlésreésmódosításravonatkozik.696

• A hivatalból induló jogorvoslati eljárások közt a döntés módosítása vagy visszavonása 
vonatkozásában. AzÁkr.120.§(2)bekezdésalapján:„Törvényvagykormányrendeletelté-
rőrendelkezésehiányábanadöntéstahatóságiigazolványbaésbizonyítványbafelvetttéves
bejegyzéskivételévelnemlehetmódosítanivagyvisszavonni,haazjóhiszeműenszerzettés
gyakoroltjogotsértene.”

AzÁkr.V.fejezeténekhatályakiterjedmindenolyanhatóságibizonyítványra,hatóságiigazol-
ványraéshatóságinyilvántartásra,amelyeketközigazgatásihatóságokhatóságijogkörbenállítanak
ki,illetvevezetnek.Hangsúlyozandó,hogynemmindenbizonyítvány,igazolvány,amitaközigaz-
gatásihatóságállítkiésnemmindennyilvántartás,amitaközigazgatásihatóságvezet,minősülha-
tóságibizonyítványnak,hatóságiigazolványnakvagyhatóságinyilvántartásnak.Kifejezetten csak 
azok a bizonyítványok, igazolványok és nyilvántartások minősülnek hatósági bizonyítványnak, 
hatósági igazolványnak és hatósági nyilvántartásnak, amelyeket közigazgatási hatóságok ható-
sági jogkörben állítanak ki, illetve vezetnek.Ígypéldául,nemtekinthetőhatóságinyilvántartásnak
ahatóságáltalvezetettbelsőnyilvántartások,vagyolyannyilvántartásoksem,amelyeketnemköz-
igazgatásihatóság,hanempéldáulbíróságokvezetnek.Haahatóságnemhatósági jogkörbenállít
kibizonyítványtvagyigazolványt,illetvevezetnyilvántartást,akkorezekreazeljárásokraazÁkr.
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

694 Az Ákr. 94. § (1) bekezdése alapján: „E törvény rendelkezéseit a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és
nyilvántartással kapcsolatos eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” Ld.: Kúria Kfv.
III.37.075/2016/6,KúriaKfv.III.37.698/2014/3.

695 Ákr.20.§(5)bek.
696 AzÁkr.43.§(2)-(3)bek.
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AzÁkr.expressisverbiskimondja,hogya hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, vala-
mint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés közigazgatási hatósági aktusnak, határozat-
nak minősül;697amelyreazÁkr.V.fejezetbenfoglalteltérőszabályokatkellalkalmazni.AzÁkr.–az
alakszerű határozattól eltérően – nem tartalmazza a hatósági bizonyítvány, a hatósági igazolvány
ésahatóságinyilvántartás-vezetésalakszerűségétésadattartalmát;ezeketazágazati jogszabályok
határozzákmeg.Ahatóságibizonyítvány,hatóságiigazolványésahatóságinyilvántartásbatörténő
bejegyzésmegtagadásaeseténazonbanaközigazgatásihatóságnakteljesalakszerűhatározatotkell
hoznia. 698

Tekintsükátezeketadöntésiformákatrészletesebbenésnézzükmeg,mikéntrendelkezikazÁkr.
azokrészletszabályairól:

ca) A hatósági bizonyítvány
Hatóságibizonyítványtaközigazgatási hatóság jogszabályban meghatározott esetekben, az 

ügyfél kérelmére, a felhasználás céljának feltüntetésével, adat igazolására ad ki.699 A hatósági 
bizonyítványoksokféléklehetnek,felhasználásicéljaikigeneltérőek.Hatóságibizonyítványpéldául
azerkölcsibizonyítvány,azadó-ésértékbizonyítvány.

Hatósági bizonyítvány kiadásáraaz ügyfél kérelmére kerül sor, tehát a közigazgatási hatóság
nemállítkihivatalbólhatóságibizonyítványt,ígypéldáulaközigazgatásihatóságnemküldévente
erkölcsibizonyítványtazállampolgároknak,csakabbanazesetbenállítkierkölcsibizonyítványt,ha
aztkifejezettenkériazügyfél.Azügyfélnekkérelmébenahatósági bizonyítvány felhasználásának 
célját is meg kell jelölnie,ígyállítjakiaközigazgatásihatóságahatóságibizonyítványt.

Ahatóságibizonyítványkiadásárairányulóeljárásegykérelemreindulóközigazgatásihatósá-
gi eljárás,melynek tárgya valamely adat igazolása.700A hatósági bizonyítvány tartalma kizárólag
igazolás lehet.Ahatóságibizonyítványdeklaratív típusúhatóságidöntés:aközigazgatásihatóság
kizárólagtényt,állapototrögzíthatóságibizonyítványban.Természetesenahatóságibizonyítványki-
állításáhozazügyfélnekjogaésjogosérdekeisfűződhet,deközvetlenülahatóságibizonyítványból
semjog,semkötelezettségnemszármazik.701

Ahatóságibizonyítványkiállíthatóautomatikusdöntéshozatalútjánis,haannakfeltételeifenn-
állnak.702Ígypéldául:

• Amozgásábankorlátozottszemélyparkolásiigazolványárólszóló218/2003.(XII.11.)Kor-
mányrendelet10/A.§alapján:„Aközlekedésiigazgatásihatóságaparkolásiigazolványnyil-
vántartásadataialapjánanyilvántartásbabejegyzettjogosultadatairól,kérelmére,hatósági
bizonyítványtállítki–azáltalánosközigazgatásirendtartásrólszólótörvénybenmeghatáro-
zottfeltételekfennállásaésszemélyesentörténőbenyújtásesetén–automatikusdöntéshoza-
talútján.”703 

697 AzÁkr.94.§(2)bek.alapján,ld.:1/2009.Közigazgatásijogegységihatározat.
698 TekintettelazÁkr.95.§(3)bek.ésazÁkr.97.§(4)bek.AzÁkr.95.§(3)bek.kimondja,hogy:„Haazügyfélvalót-

lanvagyolyanadatigazolásátkéri,amellyelahatóságnemrendelkezik,ahatóságahatóságibizonyítványkiadását
megtagadja.”AzÁkr.97.§(4)bek.alapján:„Azügyféljogorvoslatikérelménekbenyújtásáranyitvaállóhatáridő
akkorkezdődik,amikorabejegyzéstényétvagyazannakmegtagadásárólszólóhatározatotazügyféllelközölték.”

699 Ákr.95.§(1)bekezdésealapján,ld.:KúriaKfv.II.38.070/2015/8,KúriaKfv.III.37.439/2012/6.
700 Azadatfogalmátld.:Infotv.3.§.
701 Petrik(szerk.):Im.Azáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázata,AközigazgatásieljárásszabályaiI.222-226.

p.,Patyi(szerk.):Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.Im.388-389.p.
702 Automatikusdöntéshozatalnakcsakakkorvanhelye,haakövetkezőkonjunktívfeltételekfennállnak:azttörvény

vagykormányrendeletmegengedi;ahatóságrészéreakérelembenyújtásakormindenadatrendelkezéséreáll,adön-
tésmeghozatalamérlegeléstnemigényel,ésnincsellenérdekűügyfél.Ld.:Ákr.40.§.

703 Beiktatta:457/2017.(XII.28.)Kormányrendelet122.§(4).Hatályos:2018.január1-től.Ahatálybalépésétkövetően
indultésamegismételteljárásokbankellalkalmazni.
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• Amegváltozottmunkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
szóló327/2011.(XII.29.)Kormányrendelet10.§(4)bekezdéseszerint:„Arehabilitációs
hatóság amegváltozottmunkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos nyilvántartás
adataialapjánazellátásjogosultjánakadatairól,kérelmére,hatóságibizonyítványtállítki–
azáltalánosközigazgatásirendtartásrólszólótörvénybenmeghatározottfeltételekfennállása
ésakérelemszemélyesentörténőbenyújtásaesetén–automatikusdöntéshozatalútján.”704

A hatósági bizonyítvány kiállításának vannak korlátai.AzÁkr.ahatóságibizonyítványkiál-
lításánakmegtagadásátakövetkezőesetekbenteszilehetővé:

• Az ügyfél a hatósági bizonyítványba valótlan adat foglalását kéri.
• Ahatóságnemfoglalhatvalótlanténythatóságibizonyítványba,hiszenvalótlantényközok-

iratbafoglalásaaBtk.342.§-aszerint–azadotttényállástólfüggően–közokirat-hamisítás
bűncselekményénekminősülhet.

• Aközigazgatásihatóságahatóságibizonyítványkiállításáravonatkozóanadattalnemren-
delkezik.705

Aközigazgatásihatósághatóságibizonyítványkiállításánakmegtagadásáttartalmazódöntésé-
nekformájateljesalakszerűhatározat,melyellenazáltalánosszabályokszerintvanhelyejogorvos-
latnak.706Megjegyezendő,hogyahatóságibizonyítványkiállításailletvekiállításánakmegtagadása
anyagijogijogszabályifeltételekvizsgálatátismegköveteliaközigazgatásihatóságtól.707

A hatósági bizonyítvány közokirat:708 a benne foglalt adatok valódiságát vélelmezni kell;709 
deaközokirattalszembenishelyevanellenbizonyításnak,kivéve,haazttörvénykizárjavagykor-
látozza.710Haahatóságibizonyítványtaközigazgatásihatóságvisszavonja,ahatározatotannaka
hatóságnak,szervnekismegkellküldeni,amelynekeljárásábanazügyfélahatóságibizonyítványt
felhasználtavagyfelkívántahasználni.711 

cb) A hatósági igazolvány
A közigazgatási hatóság – jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal – az 

ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.712
Azügyféladatainakigazolásáraszolgálóhatóságiigazolványpéldáulalakcímetigazolóhatósági

igazolvány,személyazonosítóigazolvány;mígazügyféljogainakigazolásárakiadotthatóságiiga-
zolványavezetőiengedély,önvédelmicélúlőszertartásijogosultsághozkapcsolódóigazolványstb.

Hatóságiigazolványnakcsakazazokiratszámít,amitközigazgatásihatósághatóságijogkörben
állítki,jogszabályfelhatalmazásaalapján,jogszabálybanmeghatározottesetbenésadattartalommal.
Ezekalapjánazaz igazolvány,amitnemközigazgatáshatóság,hanempéldáulbíróság,gazdasági
társaságvagyakárcivilszervezet,illetveközigazgatásihatóságnemhatóságijogkörbenállítki,nem
tekinthetőhatóságiigazolványnak.

704 Beiktatta:457/2017.(XII.28.)Kormányrendelet370.§(2).Hatályos:2018.január1-től.Ahatálybalépésétkövetően
indultésamegismételteljárásokbankellalkalmazni.

705 Ákr.95.§(3)bekezdésalapján.
706 Ld.:Legf.Bír.Kfv.II.37.413/2009/8.
707 KúriaKvf.VI.37.298/2011/6.,KúriaKvf.37.439/2016/6.
708 APp.323.§alapján:„(1)Aközokiratolyanpapíralapúvagyelektronikusokirat,amelyetbíróság,közjegyzővagy

máshatóság,illetveközigazgatásiszervügykörénbelül,ajogszabályirendelkezéseknekmegfelelőmódonállított
ki.”

709 Ld.példáulahatóságierkölcsibizonyítványolyanközokirat,amelyabennefoglalttermészetesszemélyazonosító
adatokatésazottmegformulázottközléseketközhitelesentanúsítja.(144/2008.(XI.26.)ABhatározat).

710 APp.323.§(6)bekezdésealapján.
711 Ákr.95.§(2)bekezdésealapján,ld.:Főv.Ít.2.Kf.27.250/2009/4.
712 Ákr.96.§alapján,ld:LegfelsőbbBíróságKfv.I.35.078/2008/4.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

186

Ahatóságiigazolványabbankülönbözikahatóságibizonyítványtól,hogytartalmáttekintveaz
ügyféladatainakésjogainaknemegyszeri,hanemrendszeres igazolására szolgál, tartalmát jog-
szabály minden esetben pontosan meghatározza.713Ahatóságiigazolványkiadásánaklehetősé-
geiszűkebbek,mintahatóságibizonyítványé.Ahatóságiigazolványnakáltalábanérvényességiideje
van,melyetahatóságiigazolványpontosantartalmaz.714Egyeshatóságiigazolványokvonatkozásá-
bangyakorikövetelményaz,hogyahatóságiigazolványtbirtokbakelltartani.715

Hatóságiigazolványkiállíthatóautomatikusdöntéshozatalútjánis,haannakfeltételeifennáll-
nak.716Ígypéldául:Apolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.évi
LXVI.törvényvégrehajtásárólszóló146/1993.(X.26.)Kormányrendelet18.§(3a)bekezdésealap-
ján: „Az újszülött első lakcíméről szóló hatósági igazolványt az eljáró hatóság az általános köz-
igazgatásirendtartásrólszólótörvénybenmeghatározottfeltételekfennállásaésszemélyesentörténő
benyújtáseseténautomatikusdöntéshozatalútjánállítjaki.”717

Ahatóságiigazolvány–hasonlóanahatóságibizonyítványhoz–bizonyítóközokirat: a benne 
foglalt adatok valódiságát vélelmezni kell és mindenki köteles azt elfogadni. Természetesen a hatósá-
giigazolvánnyalszembenishelyevanellenbizonyításnak.718

AzÁkr.mellőziésazágazatijogszabályokbanrendezendőnektekintiazegyeshatóságiigazol-
ványokravonatkozóügyvitelijellegűrendelkezéseket.

cc) A hatósági nyilvántartás
AzÁkr. tárgyihatályaalá tartoznakahatósági jogkörbenvezetettnyilvántartások.719 Az Ákr. 

kimondja,hogya közigazgatási hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyil-
vántartást vezet, ha:

• a nyilvántartásba történő bejegyzés, annak módosítása és a nyilvántartásból való törlés 
az ügyfél jogait és kötelezettségeit keletkezteti, módosítja vagy szünteti meg; vagy

• a nyilvántartás vezetésének célja a benne foglalt adatok közhitelű igazolására, bizonyí-
tására szolgál.720

E nyilvántartásokat közhiteles hatósági nyilvántartásnak nevezzük.721A közhitelű nyilván-
tartásokat jogszabály rendeli el, és a bennük foglalt adatok valódiságát az ellenkező bizonyításig
vélelmezni kell.722AzÁkr. szabályai alapján egyértelmű tehát az, hogy csak azminősül hatósági
nyilvántartásnak,amelynyilvántartásközhiteles.Ezaztjelenti,hogyaközigazgatásihatóságokáltal
vezetett,nemközhitelesnyilvántartásokvezetésenemminősülhatóságiügynek,ígyazokranemter-
jedkiazÁkr.hatálya.

713 Ígypéldáulapolgárokszemélyiadatainakéslakcíméneknyilvántartásárólszóló1992.éviLXVI.törvény29.§-a
felsoroljaaszemélyazonosítóigazolványtartalmielemeit.

714 Petrik(szerk.)Im.Azáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázata.AközigazgatásieljárásszabályaiI.226-228.p.
715 Ld.:LegfelsőbbBíróságKvf.III.39.297/2010/3.
716 Ákr.40.§.
717 Beiktatta:457/2017.(XII.28.)Kormányrendelet14.§(2).Hatályos:2018.január1-től.Ahatálybalépésétkövetően

indultésamegismételteljárásokbankellalkalmazni.
718 APp.323.§(6)bekezdésealapján.
719 Ákr.7.§(2)bekezdésalapján.
720 Ákr.97.§(1)bekezdésalapján,Ld.:KúriaKfv.V.35.509/2015/7.
721 AzAlkotmánybíróságaközhitelűnyilvántartásoknakönmagukbanisgaranciálisjelentőségettulajdonítottajogok

éskötelezettségekfennállása,igazolásaszempontjából.Ld.:8/1998.(III.20.)ABhatározat;646/B/1993.ABhatá-
rozat;354/B/1995.ABhatározat;1130/B/1995.ABhatározat;955/B/1998.ABhatározat;652/D/2005.ABhatáro-
zat;441/D/2006.ABhatározat.

722 KántásPéter:Aközigazgatási hatósági jogalkalmazó tevékenysége In:KántásPéter –SzalaiÉva:Közigazgatási
ismeretek,MobilKft.Budapest,2002.124.p.
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Aközhitelűnyilvántartásvezetés aközigazgatásihatóság jogalkalmazó tevékenysége.Aköz-
igazgatásihatósághatáskörekiterjedhetahatóságinyilvántartásvezetésére:aközigazgatásihatóság
ahatóságinyilvántartásbaadatotbejegyezhet,módosíthat,javíthatéstörölhet.723 A közigazgatási ha-
tóságáltalvezetettnyilvántartásokattöbbféleképplehettipizálni.Megkülönböztethetünkúgyneve-
zett konstitutív nyilvántartásokat és deklaratív nyilvántartásokat. Akonstitutívnyilvántartásaz
ügyféljogátkeletkezteti,módosítjavagymegszünteti.Tehátakonstitutívnyilvántartásokjogalakító
nyilvántartások:abbavalóbejegyzésésazonnanvalótörlésjogokatéskötelezettségeketkeletkez-
tet,módosít,vonmeg.Adeklaratívnyilvántartásokezzelszembencsupánanyilvántartásbafoglalt
adatok,tényekközhitelesigazolásáraszolgálnak.Adeklaratívnyilvántartásbavalóbejegyzéshezésa
törléshez,illetveazadatokmódosításáhoznemfűződnekjoghatások,jogokéskötelezettségek.724 Az 
Ákr.isecsoportosítástveszialapul.

Ahatóságinyilvántartásokanemzetiadatvagyonrészei.725 A közigazgatási hatóságok által veze-
tettközhiteleshatóságinyilvántartásokköreigenszéles.Idetartozikpéldáulazingatlan-nyilvántar-
tás,személyiadat-éslakcímnyilvántartás,ahatóságiközvetítőkrőlvezetettnyilvántartás.726

AzÁkr.rögzítia hatósági nyilvántartások közhitelessége vonatkozásábanakövetkezőmeg-
dönthető vélelmet, hogy: „(h)a törvény eltérően nem rendelkezik, a hatósági nyilvántartás közhi-
telességealapjánazellenkezőbizonyításáigvélelmeznikellannak jóhiszeműségét,akiahatósági
nyilvántartásbanszereplőadatokbanbízvaszerezjogot.Azellenkezőbizonyításáigahatóságinyil-
vántartásbabejegyzettadatrólvélelmeznikell,hogyazfennáll,ésahatóságinyilvántartásbóltörölt
adatrólvélelmeznikell,hogynemállfenn.”727 

Az Ákr. a hatósági nyilvántartásba hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzés tekintetében ki-
mondja,hogyabejegyzésreahatározatalakiságára,tartalmára,véglegességére728 és a döntés kézbe-
sítésére729vonatkozórendelkezéseketnemkellalkalmazni.Kiemelendőazaszabály,hogye döntés 
a nyilvántartásba való bejegyzés napján véglegessé válik.730

A hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos jogorvoslati határidő tekinteté-
benazÁkr.meghatározza,hogy:„(a)zügyféljogorvoslatikérelménekbenyújtásáranyitvaállóhatá-
ridőakkorkezdődik,amikora bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot 
az ügyféllel közölték.”731

723 Petrik(szerk.):Im.Azáltalánosközigazgatásirendtartásmagyarázata.AközigazgatásieljárásszabályaiI.228-233.
p.

724 Patyi(szerk.):Im.Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban.392-394.p.
725 Ld.: anemzeti adatvagyonkörébe tartozóállaminyilvántartások fokozottabbvédelméről szóló2010. éviCLVII.

törvény.
726 Ahatóságiközvetítőkről szóló185/2009. (IX.10.)Kormányrendelet2.§ (7), (9)bek.alapján:„(7)A fővárosiés

megyei kormányhivatal hatósági közvetítőkről vezetett nyilvántartása tartalmazza a hatósági közvetítő természe-
tesszemélyazonosítóadatait,képesítését,azelérhetőségéhezszükségesadatokat,valamintaztatevékenységikört,
amelybenhatóságiközvetítőkénteljárhat.(…)(9)A(7)bekezdésszerintinyilvántartás–atermészetesszemélyazo-
nosító,valamintalakcím-azonosítóadatokkivételével–közhiteleshatóságinyilvántartásnakminősül.”

727 Ákr.97.§(2)bekezdésalapján,2013.július1-jeótatalálhatóeljárásikódexünkbenezavélelem.
728 Ld.:Ákr.80–82.§.
729 Ld.:Ákr.86.§.
730 Ákr.97.§(3)bekezdésalapján,Ld.:KúriaKfv.III.37.182/2015/6,667/B/2002.ABhatározat.
731 Ákr.97.§(4)bekezdésalapján.
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BOROS ANITA – A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS

AhogyanazÁkr.hatályáróltanultakkapcsánmáremlítettük,atörvénysajátosmódonszabályozzaa
hatóságiellenőrzéskérdését.

AKet.tárgyihatályaeddigkiterjedtazokrais,akiketahatósághatóságiellenőrzésalávont.Az
Ákr.10.§-ahasonlóképpenrendelkezik:ügyfélazatermészetesvagyjogiszemély,egyébszervezet,
akinekvagyamelynekjogátvagyjogosérdekétazügyközvetlenülérinti,akirevagyamelyrenézvea
hatóságinyilvántartásadatottartalmaz,vagyakitvagyamelyethatóságiellenőrzésalávontak.Azon-
banazÁkr.nemtekintiahatóságiellenőrzésthatóságiügynek,amikoriskimondja,hogy„ahatóság
eljárásasoránazetörvényhatályaalátartozóközigazgatásihatóságiügyben(atovábbiakban:ügy)
ésahatóságiellenőrzéssoránetörvényrendelkezéseitalkalmazza.”732

AzIndokolásszerint„ajogirodalombaneddigvitatottvoltahatóságiellenőrzéshatóságiügyhöz
valóviszonya.Atörvényértelmébenahatóságiellenőrzésnemhatóságiügy,azonbanalkalmaznikell
ráatörvényszabályait.Ezzelbiztosítható,hogyeljárásjogiaktusokszintjénvilágosanelkülöníthető
legyenahatóságiellenőrzéstőlazannakeredményéhezképesthivatalbólindítotthatóságiügy.(…)
Különnevesítiatörvényahatóságiellenőrzésalávontszemélyügyféliminőségét,ezzelegyértelmű-
sítendő,hogyhabárazellenőrzésnemhatóságiügy,azellenőrzésalávontszemélytettőlfüggetlenül
természetesenügyfélijogok,jogállásilleti,éskötelezettségekterhelik.(…)Ahatóságiellenőrzést(a
jelenlegiszabályozáshozhasonlóan)önállófejezetbenszükségesmegjeleníteniazáltalánosközigaz-
gatásirendtartásban,hiszenahatóságiellenőrzésegyolyan,sajátoshatóságitevékenység,amelynem
minősülhatóságiügynek.Ahatóságiellenőrzésnélutalás történikarra,hogyazellenőrzésalapján
indulhatmegmagaahatóságieljárás,eztehátegyaztmegelőzőcselekménysorozat.Ennekmegfele-
lőenastruktúraisúgykerültkialakításra,hogyahivatalbólieljárásokszabályaitmegelőzőenrendezi
atörvényahatóságiellenőrzéstémakörét.”

1. A hatósági ellenőrzés általános szabályai

Ahatóságiellenőrzéshatóságieljárásicselekményekláncolata,ebbőlkövetkezőenahatóságielle-
nőrzésrőlszólófejezetbeékelődikazÁkr.szabályozásistruktúrájába.Akorábbiszabályozáskonzek-
vensenegyspeciálisalapeljáráskéntkezelteahatóságiellenőrzést.Mostahogyanláttuk,azÁkr.-ben
szabályozottajogintézmény,denemahatóságiügyfogalomrendszerébetartozóspeciáliseljárástí-
pusrólvanszó,amelynemmindenesetbenvégződikérdemidöntéssel.

E törvény hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a hatósági ellenőrzésre az e fejezetben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.733

732 Ld.Ákr.7.§(1)bek.
733 Ld.Ákr.98.§.
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Ahogyanajogintézménynevébőliskövetkezik,ahatóságellenőrzésitevékenységetlátel,amely
soránazÁkr.szabályaitahatóságiellenőrzésrevonatkozórendelkezésekfigyelembevételévelkell
alkalmazni. 

Aközigazgatásiszervekellenőrzésitevékenységeáltalánosjelleggelszámosrésztevékenységet
magábanfoglal,ígyazinformációkmegszerzését,atényekmegállapítását,azellenőrzötttevékeny-
ségsajátosságainakmegismerését,ahibákfeltárását,ésazellenőrzéseredményeinekfeltérképezé-
sét,kiértékelését,illetveegyesesetekbenszankcióalkalmazását,vagyjavaslatokmegfogalmazását.
Gondoljunkcsakarra,hogymilyen színesazellenőrzéstvégzőközigazgatási szervekpalettája: a
KormányzatiEllenőrzésiHivatalrólszóló355/2011.(XII.30.)KormányrendeletszerintpéldáulaHi-
vatalkormányzatiellenőrzésitevékenységétaKormányáltaljóváhagyottévesellenőrzésitervalap-
ján végzi.734Akormányzatiellenőrzéstakormányzatiellenőrökmegbízólevélalapjánvégzik.Haa
kormányzatiellenőrzéssoránbüntetőeljárásmegindításáraokotadócselekmény,mulasztásvagyhiá-
nyossággyanújamerülfel,aHivatalabüntetőeljárásrólszólótörvénybenfoglaltakszerintjárel.Ha
aHivatalakormányzatiellenőrzéssoránszabálysértésvagyfegyelmivétségelkövetésénekgyanúját
észleli,azilletékesszervnélvagyszemélynélfelelősségrevonásrairányulóeljárástkezdeményezhet.
HaaHivatalakormányzatiellenőrzéssoránolyanjogszabálysértéstállapítmeg,amelymásszerv
vagyhatóságeljárásáttesziszükségessé,megkeresésselélahatáskörrelésilletékességgelrendelkező
szervvagyhatóságfelé.Polgárijogviszonybólfakadójog,követelés,egyébpolgárijogiigényérvé-
nyesítéséreokotadócselekményvagymulasztásészleléseeseténaHivatalazigényérvényesítésére
jogosultszervvagyszemélyfelémegkeresésselélhet.735AHivatalsajátnevébenközvetlenjogiérdek
fennállásánakigazolásanélkülkeresetetindíthatahatáskörébeneljárvamegismertszerződéssem-
misségénekmegállapításaésazérvénytelenségkövetkezményeinekalkalmazásairánt.736

Hasonlóképpenellenőrzési,denemhatóságiellenőrzési tevékenységnekminősüla tulajdono-
si joggyakorlás keretében lefolytatott ellenőrzés: az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007.(X.4.)Kormányrendelet20.§-aszerintazállamivagyonhasználóját,vagyonkezelőjétés
haszonélvezőjétmegilletőjogokgyakorlását,annakszabályszerűségét,akötelezettségekteljesítését,
valamintavagyonrendeltetéseszerinticélszerűségétatulajdonosijoggyakorlórendszeresenellenőr-
zi.Ennekérdekébenavagyonkezelésre,haszonélvezetijogalapításáravagyavagyonhasznosítására
kötöttszerződésbenrögzítenikell,hogyatulajdonosiellenőrzéseljárásrendjét,afelekjogait,kötele-
zettségeitafelekaszerződésrészénektekintik.

Atulajdonosiellenőrzéscéljaazállamivagyonnalvalógazdálkodásvizsgálata,ennekkeretében
arendeltetésellenes,jogszerűtlen,szerződésellenes,vagyatulajdonosérdekeitsértő,illetveakölt-
ségvetésthátrányosanérintővagyongazdálkodásiintézkedésekfeltárásaésajogszerűállapothely-
reállítása,továbbáavagyonnyilvántartáshitelességének,teljességénekéshelyességénekbiztosítása.

Atulajdonosijoggyakorlómegbízásábóltulajdonosiellenőrzéstvégzőszemélyjogosultpéldául
azellenőrzötthelyiségeibe,ingatlanaibabelépni,azellenőrzéstárgyáhozkapcsolódóiratokbaésmás
dokumentumokba,elektronikusadathordozóntároltadatokba–akülönjogszabályokbanmeghatá-
rozottadat-éstitokvédelmielőírásokbetartásával–betekinteni,azokrólmásolatot,kivonatot,illetve
tanúsítványtkészíttetni,azellenőrzöttvezetőjétőlésbármelyalkalmazottjátólírásbanvagyszóban
felvilágosítást, tájékoztatást, információt,nyilatkozatotkérni, illetve szükségeseténazellenőrzött
vizsgálatátelőzetesértesítésnélkülis–amegbízólevelebemutatásával–megkezdeni.737

734 Ld.azitthivatkozottKormányrendelet11.§(1)bekezdését.
735 Ld.ahivatkozottKormányrendelet12.§.
736 Ld.ahivatkozottKormányrendelet12/A.§.
737 Ld.ahivatkozottKormányrendelet21.§-át.
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A hatósági ellenőrzés aközigazgatásiszervekellenőrzésitevékenységénekegyszűkebbterü-
letét ölelik fel, hiszen a hatóság azÁkr.-ben, illetve az ágazati jogszabályokbanmeghatározottak
szerintfolytatnaklehatóságiellenőrzéseket.

A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.738

2. A hatósági ellenőrzés lefolytatása

Ahatóságiellenőrzésekalkalmávalahatóságaztellenőrzi,hogyajogszabálybanmeghatározottkö-
telezettségeknekazügyfélelegettesz-e,ígypéldáulazt,hogya(z)(adat)bejelentés,bevallásadatai
alapjánazadózómegsértette-eazadózásielőírásokat.739Másodsorbanahatóságaztisellenőrzi,hogy
haahatározatábanelőírtvalamilyenkötelezettséget,annakazügyfélelegettett-e.Példáulvalóban
lebontotta-ejogellenesenfelépítettépítményt.

AhogyanazIndokolásiskiemeli,a„hatóságiellenőrzéssajátoskonstrukció,ugyanisahatósági
ellenőrzésésazellenőrzéseredményekéntmegállapítottjogsértéstárgyábanajogkövetkezmény-al-
kalmazásnemegyegységeseljárásbantörténik.Ahatóságiellenőrzéselkülönült–részleges,nem
teljes–hatóságicselekménysor,melyetjogsértésmegállapításaeseténegymásik,mégpedigható-
ságivagymáseljáráskövet,jogsértéshiányábanpedigennekmegállapításávallezárul.”740Azilyen
eljárástípusnakazisajelentősége,hogyazellenőrzéssoránvégzettintézkedésekkelkiküszöbölhető,
hogyfeleslegesenindítsonahatóságszámosközigazgatásihatóságieljárástannakérdekében,hogya
véltjogszabálysértéseketvagyahatóságidöntéseknemmegfelelővégrehajtásátfeltárja.

Ahatóságiellenőrzésmegindításáravonatkozóáltalánosszabályokszerintahatóságiellenőrzés
hivatalbólindulmeg,ésaztahatósága hivatalbóli eljárás szabályai szerintfolytatjale.741

AhivatalbólieljárásokbanazÁkr.kérelemreindulteljárásokravonatkozórendelkezéseitahiva-
talbóli eljárásokra vonatkozó fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.742Ebbőlkövetkezőena
hatóságiellenőrzésszabályozásatekintetébenkétszereskorlátozástkövetőenugyan,delényegében
azÁkr.szabályaiérvényesülnek,példáulazügyfélfogalma,atényállástisztázása,vagyazalapelvek-
kel összefüggésben.

Érdemesaztismegjegyeznünk,hogybárazellenőrzéstahatóságazemlítettesetbenhivatalból
indítjameg,ahatóságfigyelmétbárkifelhívhatja,azazbárkibejelenthetiajogellenességet.

Természetesenarraisvanlehetőség,hogyahatóságiellenőrzésmegindításátaz ügyfél kérje. 
Kivéve,ha:

• Akérelembenyújtásánakidőpontjábanahatóságelőttarra vonatkozóan hatósági ellenőr-
zés, vagy az alapján eljárás vanfolyamatban.Ezzelelkerülhető,hogyugyanarraatényre,
szabályszegésre,vagyadöntésébenfoglaltkörülményvizsgálatáraahatóságazügyfélkérel-
méreiseljárjon,hamárelevevizsgáljaazokat.

• Ahatóságazügyfélnélegyébkéntfolyamatosan lát el ellenőrzési feladatot. Itt is arról van 
szó,hogyahatóságmárvégezellenőrzésieljárásicselekményeketanélkülis,hogyazügyfél

738 Ld.Ákr.99.§.
739 Ld.részletesenazadózásrendjérőlszóló2017.éviCL.törvényt.
740 AzIndokolásvélhetőenaBarabás-Kovács-Baranyi(szerk.):Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvényhezc.

kiadványtidézi.Ld.687-688.p.
741 Ld.Ákr.100.§(1)bek.
742 Ld.Ákr.103.§(1)bek.
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azokatkérné,ebbőlkövetkezőenértelmetlenlenneelőírniazügyfélszámára,hogykérelmez-
zeamáregyébkéntisfolytatotteljárásicselekményeketahatóságtól.

• A törvény kizárja,vagy
• a hatóság ugyanannak az ügyfélnek a kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző 

egy éven belül lefolytatott ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel,kivéve,haakérelem
benyújtásáraazellenőrzéslefolytatásátkövetőenfelmerültokvagykörülménymiattkerül
sor.743

Amennyibenahatóságaz ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,azügyfélelle-
nőrzéstmegelőzőértesítésemellőzhető.744

AzIndokolásszerint„atörvénynemhatározzamegafolyamatosellenőrzésifeladatfogalmát.
(…)Nemlehetségesugyanisvalamennyiágazatsajátosságaitfelölelődefiníciómegalkotásaatárgy-
körben,legfeljebbolymódon,amelyszubszidiáriusanlennealkalmazandó.Hiszenazegyikágazat-
banfolyamatosellenőrzésifeladatnaktekintendőazonlinekapcsolattalmegvalósítottellenőrzés,de
aciklikusan–példáulhetente–tartottellenőrzésislehetfolyamatosellenőrzésitevékenység.Egy
eltéréstlehetővétévőmeghatározáséppenaszabályozásáltalánosságátrontanále.Azáltalánosság
igényeésaterjedelmikorlátokmiattsemlehetséges,hogyvalamennyi,ajelenlegijogszabályikör-
nyezetbenmegjelenőfolyamatosellenőrzésiformátatörvénytartalmazzon.Ezmindenesetbenaz
adottkülönöseljárásjoginormábanhatározhatómeg,ahogyazahatályosjoganyagbanmegisjele-
nik.”

Ahatóságiellenőrzéseredményekettős kimenetelűlehet:
• ahatóságmegállapítjaajogsértéshiányát,vagy
• ahatóságmegállapítjaajogsértést.

Haahatóságahatóságiellenőrzéssoránjogsértésttapasztal,
• megindítja a hatósági eljárást,vagy
• haafeltártjogsértésmiattazeljárásmásszervilletékességébetartozik,annakeljárását kez-

deményezi.745

Haahatóságazügyfélkérelmérelefolytatotthatóságiellenőrzéssoránjogsértéstnem tapasztal,
ennektényérőlhatósági bizonyítványtállítki,mígahivatalbólfolytatotthatóságiellenőrzésered-
ményérőlahatóságazügyfélkérelméreállítkihatóságibizonyítványt.746

NéholazÁkr.további,kifejezettenellenőrzésselösszefüggőrendelkezéseketismegállapítegyes
jogintézményekszabályozásasorán,ígypéldáulelőírja,hogy:

• Azügybeneljáróhatóságelnemjárótagja,valamint–haazatényállástisztázáshozelenged-
hetetlen–azellenőrzéshelyszínéntartózkodó,idegennyelvetbeszélőszemélytolmácsként
igénybevehető.747

• Ahatóságabiztosításiintézkedésalkalmazásasorán,szemlénél,lefoglalásnál,záralávétel-
néléshatóságiellenőrzésnélhatóságitanútvehetigénybe,akiazeljárásicselekménysorán
történteseményeketésazáltalatapasztalttényeketigazolja.748

743 Ld.Ákr.100.§(2)bek.
744 Ld.Ákr.102.§-a.
745 Ld.Ákr.101.§(1)bek.
746 Ld.Ákr.101.§(2)bek.
747 Ld.Ákr.73.§(2)bek.
748 Ld.Ákr.79.§(1)bek.
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A hatósági ellenőrzés szabályai igen színes képetmutatnak az ágazati jogszabályok szintjén.
Ezekközülmutatunkbenéhányatazalábbiakban:

Sajátoshatósági ellenőrzési szabályokat intézményesít aközbeszerzési eljárás eredményeként
megkötöttszerződésekteljesítésénekésmódosításánakKözbeszerzésiHatóságáltalvégzettellenőr-
zésérőlszólóa308/2015.(X.27.)Kormányrendelet.Ahivatkozottrendeletalapjánaszerződések
teljesítésénekésmódosításánakhatóságiellenőrzésétaKözbeszerzésiHatóság(atovábbiakbanezen
alfejezetvonatkozásában:Hatóság)végzi.

AHatóságeljárásáraazemlítettkormányrendeleteltérőrendelkezésehiányábanaközbeszerzé-
sekrőlszóló2015.éviCXLIII.törvény(atovábbiakban:Kbt.),valamintazÁkr.rendelkezéseitkell
alkalmazni.

AhivatkozottrendeletszerintaHatóságahatóságiellenőrzésitevékenységétaHatóságelnöke
általjóváhagyottévesellenőrzésitervalapjánvégzi.Azévesellenőrzésitervetésazelrendeltellenőr-
zésieljárásokataHatóságahonlapjánközzéteszi.749

AHatóságeljárásaazellenőrzésitervbennemszereplőszerződésekvonatkozásábanhivatalból
indul.IlyenkoraHatósághivatalbólindítotteljárását-ajogsértéstudomásrajutásátólszámítottki-
lencvennaponbelül-aKbt.152.§(1)bekezdésébenmeghatározottszervezetekvagyszemélyekerre
irányulókérelembenyújtásávalkezdeményezhetik.AkérelemkizárólagaHatóságnál terjeszthető
elő.AHatóságelnökeáltalkezdeményezetteljárásesetébenkérelembenyújtásáranincsszükség.750

Ahatóságiellenőrzéstadatbekérésútján,illetveszükségszerintahelyszínenkelllefolytatniazel-
lenőrzéshezszükségesbizonyításieszközöksegítségével.AHatóságazellenőrzésvégrehajtásasorán
azonbannemkérhetiazontények,adatokigazolását,amelyekellenőrzéséreaHatóságaKözbeszer-
zésiAdatbázisból,aMiniszterelnökségáltalüzemeltetettegységes,elektronikusközbeszerzésirend-
szerből,aHatóságáltalműködtetettszerződés-nyilvántartásirendszerből,valamintamagyarnyelven
rendelkezésreálló,elektronikus,hatóságinyilvántartásbólingyenesenjogosult,ilyennekminősülnek
aszolgáltatásitevékenységmegkezdésénekésfolytatásánakáltalánosszabályairólszólótörvénysze-
rintinyilvántartásokis.Építésiberuházástárgyúközbeszerzésiszerződésekteljesítésénekésmódo-
sításánakellenőrzésesoránazajánlatkérőbiztosítjaaKözbeszerzésiHatóságrészéreazelektronikus
építésinaplóadataihoztörténőhozzáférést.751

AzellenőrzéssoránaHatóságelnökemegkereséséreaközbeszerzésselkapcsolatosügybenaz
ellenőrzöttszervezetkötelestíznaponbelültájékoztatástadni,továbbáegyidejűlegaziratoknakaz
informatikaieszközalkalmazásávalmegszerkesztett,szerkeszthetőformátumúváltozatátismegkül-
deni,amennyibenazokilyenformátumbanrendelkezésreállnak.752

AHatóságelnökejogosultazellenőrzéssoránbenyújtottigazolások,nyilatkozatoktartalmának
ellenőrzéseérdekébenmásállamiszervtőlvagygazdaságiszereplőtőlinformációtkérni.Amegkere-
settszervezettíznaponbelülkötelesazinformációtmegadni.753

Azépítésiberuházástárgyúszerződésekellenőrzésetekintetébenarendeletszerintihatóságiel-
lenőrzéssorán:

• aMagyarKereskedelmiésIparkamaramellettműködőTeljesítésigazolásiSzakértőiSzerva
Hatóságfelkérésére;vagy

• azÉMIÉpítésügyiMinőségellenőrző InnovációsNonprofitKft. (a továbbiakban:ÉMI) a
Hatósággalkötöttegyüttműködésimegállapodásalapján

szakértőkéntműködikközre(a továbbiakbanegyütt:szakértőszervezet).Aszakértőszervezet
közreműködésérekülönösenakkorkerülhetsor,haaHatóságazerendeletszerintihatóságiellenőr-
zéssoránfelmerültműszakiszakkérdésmegítéléséhezmegfelelőszakértelemmelnemrendelkezik.754

749 Ld.ahivatkozottrendelet4.§-a.
750 Ld.ahivatkozottrendelet5.§(1)-(2)bek.
751 Ld.ahivatkozottrendelet8.§(1)-(2)bek.
752 Ld.ahivatkozottrendelet8.§(3)bek.
753 Ld.ahivatkozottrendelet8.§(4)bek.
754 Ld.ahivatkozottrendelet9.§(1)bek.
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Arendelet10.§(1)bekezdéseszerintaHatóságazellenőrzéseredményérőlazemlítettinfor-
mációk,iratokbeérkezésétkövetőharmincnaponbelül,delegfeljebbazellenőrzésmegindításától
számítottkilencvennaponbelüljegyzőkönyvetkészítésannakmegállapításaitólfüggően,aHató-
ságelnökekezdeményeziaKözbeszerzésiDöntőbizottsághivatalbólieljárását,illetvepertindíthat
aszerződésmódosításérvénytelenségénekkimondásaésazérvénytelenségjogkövetkezményeinek
alkalmazása iránt.

Nézzünkegymásikpéldátis:Amunkaügyiellenőrzésrőlszóló1996.éviLXXV.törvény4.§-a
szerintamunkaügyihatóságafoglalkoztatóvalamennyimunkahelyénkülönengedélyéselőzetes
értesítésikötelezettségnélkülhelyszínimunkaügyiellenőrzésttarthat.Ahelyszínimunkaügyielle-
nőrzésreazÁkr.szabályaita(2)-(6)bekezdésbenfoglaltakfigyelembevételévelkellalkalmazni.

Ahivatkozotttörvény4.§(2)-(6)bek.értelmében:„Ahelyszíniellenőrzéssoránamunkaügyi
hatóságjogosult:

• azellenőrzésealátartozóvalamennyimunkahelyrevalóbelépésre,akadályoztatásaeseténa
rendőrségigénybevételére;

• az ellenőrzéshez szükséges iratok, nyilvántartások megtekintésére, azokról másolat vagy
képfelvételkészítésére;

• azellenőrzéssoránazellenőrzésselösszefüggésbenhang-ésképfelvételkészítésére,amun-
kahelyentalálhatóbiztonságiberendezésekképfelvételénekmegtekintésére,amunkahelyre
valóbe-éskilépéströgzítőberendezésekadatainakmegtekintésére,ésazokrólmásolatké-
szítésére;

• amunkahelyentartózkodószemélyekszemélyazonosságánakigazoltatássaltörténőmegálla-
pítására,valaminteszemélyektőlazellenőrzéshezszükségesfelvilágosításkérésére,illetve
eszemélyektanúkénttörténőmeghallgatására;

• aTársadalombiztosításiAzonosítóJel(atovábbiakban:TAJ)használatára.
Ahelyszíniellenőrzéstamegfigyelnikívánttevékenységfolytatásaidején,nemszékhelykéntbe-

jelentettmagánlakásban–kivéve,haazellenőrzéssikereslefolytatásamásidőpontválasztásátteszi
szükségessé–munkanapon8és20óraközöttlehetvégezni.Azellenőrzéstúgykellvégezni,hogy
azamunkahelyendolgozókmunkáját,arendeltetésszerűtevékenységetlehetőlegneakadályozza.

Ha a foglalkoztató az iratot, nyilvántartást a hatóság felhívására– a jogkövetkezményrevaló
figyelmeztetés ellenére–nemmutatja fel, illetveannakhelyszíni átvizsgálását jogellenesenmeg-
akadályozza,ahatóságaziratot,nyilvántartástzáraláveheti.Ugyancsakzáralávehetőazirat,nyil-
vántartás,haazellenőrzéshelyszínénnincsmódarra,hogyamunkaügyihatóságazokrólmásolatot
készítsen,vagyegyébokbólszükségesnekmutatkozik.Amunkaügyihatóságaziratokat,nyilvántar-
tásokat–eljárásiérdekből–legfeljebbötmunkanapravehetizáralá.

Ahelyszíniellenőrzésmegtartásátvagyeredményes lefolytatásátakadályozószemélyeljárási
bírsággalsújtható.

Amunkaügyihatóságahatóságiellenőrzéssoránkészítettiratmásolatot,hang-ésképfelvételt
csakellenőrzésitevékenységévelösszefüggésbenhasználhatjafel,éskötelesazokatazeljárásvégle-
gesbefejezésétkövetőháromévelteltévelmegsemmisíteni.”

Azügyfélasajátmunkaügyiellenőrzésétnemkérheti.
Amunkaügyiellenőrzésrőlszóló1996.éviLXXV.törvény5.§-aszerint„(a)munkaügyiellenőr-

zésbefejezésérőlazügyfélkérelmérekiállítotthatóságibizonyítványtartalmazza,hogyamunkaügyi
hatóságazügyfélnél(…)melytárgykörökben,milyenidőszakravonatkozóanfolytatottmunkaügyi
ellenőrzést.”

Haamunkaügyihatóságamunkaügyiellenőrzéssoránjogsértéstnemtapasztalt,ésazügyfélaz
ellenőrzéseredményérőlhatóságibizonyítványkiállításátnemkérte,amunkaügyihatóságazügyfe-
letamunkaügyiellenőrzéslezárásárólírásbantájékoztatja.
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Azeljárástbefejező,végrehajthatódöntésbenfoglaltkötelezésteljesítésétamunkaügyihatóság
utóellenőrzéskeretébenellenőrizheti.”

Érdekesafogyasztóvédelemrőlszóló1997.éviCLV.törvény47.§-ais,amelyszerint,haafo-
gyasztóvédelmihatóságeljárásasoránmegállapítjaafogyasztóvédelmirendelkezésekmegsértését,
azesetlényegeskörülményeinek–ígykülönösenajogsértéssúlyának,ajogsértőállapotidőtarta-
mának,ajogsértőmagatartásismételttanúsításának,illetveajogsértésselelértelőny–figyelembe-
vételévelésazarányosságkövetelményénekszemelőtt tartásávalazalábbi jogkövetkezményeket
állapíthatjameg:

• elrendelhetiajogsértőállapotmegszüntetését;
• megtilthatjaajogsértőmagatartásfolytatását;
• határidőtűzésévelafeltárthibák,hiányosságokmegszüntetésérekötelezhetiavállalkozást;
• ajogszerűállapothelyreállításáigfeltételhezkötheti,vagymegtilthatjaazáruforgalmazását,

illetveértékesítését;
• ajogszerűállapothelyreállításáigterjedőidőtartamraelrendelhetiajogsértésselérintettüzlet

ideiglenesbezárását, ha az a fogyasztókéletének, testi épségének, egészségénekvédelme
vagyafogyasztókszéleskörétérintőkárralfenyegetőveszélyelhárításaérdekébenszüksé-
ges;

• bizonyosesetekbenegyévigmegtilthatja az alkoholtartalmú ital, adohánytermék, illetvea
szexuálistermékforgalmazását,erendelkezésekismételtmegsértéseeseténpedigelrendelheti
ajogsértésselérintettüzletlegfeljebbharmincnapidőtartamratörténőideiglenesbezárását;

• fogyasztóvédelmibírságotszabhatki.
Ajogkövetkezményekalkalmazásaeseténafogyasztóvédelmihatóság–amennyibenaztazeset

körülményeiretekintettelszükségesnektartja–határidőtűzésévelkötelezhetiajogsértővállalkozást
ahibák,hiányosságok,illetveajogsértésmegszüntetéseérdekében.

Afogyasztóvédelmihatóság–jegyzőkönyvfelvételemellett–jogosultmintaésellenmintavé-
teléreatermékminőségénekvagyösszetételénekvizsgálatacéljából.Amintaköltségétistartalmazó
mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi vagy az egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.
Emellettafogyasztóvédelmihatóságtermékvagyszolgáltatástekintetébenpróbavásárlástvégezhet.

3. A közigazgatási hatósági ellenőrzés és a szankciók kapcsolata

Jelenlegaközigazgatásiszabályszegésekszankcióinakátmenetiszabályairól,valamintaközigazga-
tásieljárásjogreformjávalösszefüggésbenegyestörvényekmódosításárólésegyesjogszabályokha-
tályonkívülhelyezésérőlszóló2017.éviCLXXIX.törvényhatározzamegazÁkr.hatályaalátartozó
közigazgatásihatóságieljárássoránmegállapítottjogszabálysértésekeseténaközigazgatásihatósági
ügybenérdemidöntésselkiszabhatójogkövetkezményeket.

Atörvényjavaslatáhozfűzöttindokolásszerint„AzÁkr.nemtartalmazanyagijogirendelkezé-
seket,hiszenazkizárólagegy»szabályozásimagot«alkot,amelyetazadottágazatieljárásokspe-
cialitásainakmegfelelőágazatieljárásijoganyagegészíthetki,sajátosszabályokkal.Eszabályozási
logikamenténújtörvényjavaslatkészültajelenlegaKet.szankciósrendelkezéseinekegységesés
koherensrendszerbefoglalásaérdekében.ASzankciótv.hatálybalépése–köszönhetőenaközigazga-
tásiszabályszegésekszankcióirólszólótörvényhatálybalépésévelösszefüggőegyestörvényekmó-
dosításárólszóló2018.éviCXXIII.törvénynek755–2020.január1-jéreváltozott,errevalótekintettel
szükségesazÁkr.hatálybalépéseésazújtörvényhatálybalépéseköztiidőintervallumra„átmeneti
jellegű”szabályozáskialakítása.”

755 Ld. a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények
módosításárólszóló2018.éviCXXIII.törvény13.§-át.
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Tekintsükátrövidenezeknekajogkövetkezményeknekaszabályait.
Ahivatkozotttörvényszerintijogkövetkezmények,vagymásnévenközigazgatásiszankció:
• a figyelmeztetés,
• a közigazgatási bírság, 
• az elkobzás, valamint 
• a jogszabályban meghatározott, egyéb szankció.756

a) A figyelmeztetés757 tekintetében számos korábbi Ket.-es szabály visszaköszön a Szankci-
ótv.-ben.

Haugyanisahatóságahatóságiellenőrzésbefejezésekéntmegállapítja,hogyazügyfélajogsza-
bályban,illetvehatóságidöntésbenfoglaltelőírásokatmegsértette,

• ésajogszabályvagyhatóságidöntésmegsértéseajogellenesmagatartásmegszüntetésével
vagyajogszerűállapothelyreállításávalorvosolható,ahatóságfigyelmeztetést tartalmazó
döntésbenfelhívjaazügyfélfigyelmétajogszabálysértésre,ésmegfelelőhatáridőmegálla-
pításával,valamintajogkövetkezményekretörténőfigyelmeztetéssel kötelezi annak meg-
szüntetésére;

• ha a felhívásbanmeghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy annak alkalmazása
kizárt,ahatósághivatalbólieljárásbanegyébszankciótalkalmaz;vagy

• ha az előbbiek azért nem alkalmazhatók,mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekin-
tetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv vagy
feljegyzésjogszabálysértésrevonatkozóinformációkattartalmazórészénekmegküldésével
kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysér-
tési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. 

Nemalkalmazhatóafigyelmeztetésjogintézménye,ha:
• ajogszabálybanvagyhatóságidöntésbenfoglaltelőírásokmegsértésekizárólagújabbható-

ságieljáráslefolytatásávalorvosolható;
• aztjogszabály–ajogszabálysértésésajogkövetkezményalkalmazásátmegalapozójogsza-

bályirendelkezéstételesmegjelölésével–azértzárjaki,mertajogszabálysértés,ahatósági
döntésmegsértésevagyaz (1)bekezdésa)pontja szerintihatáridőbiztosításaazéletet, a
testiépséget,anemzetbiztonságot,ahonvédelmiérdeket,avagyonbiztonságot,aközlekedés
biztonságát,akörnyezetvagyatermészetállapotánakfenntarthatóságát,közteherviselésikö-
telezettségteljesítését,azEurópaiUniópénzügyiérdekeit,vagyharmadikszemélyalapvető
jogátközvetlenülveszélyeztetivagyveszélyeztetné;

• ahatóságugyanazzalazügyféllelszembenafelhíváseredménytelenségemiattkétévenbelül
véglegesenjogkövetkezménytállapítottmeg;

• ahatóságugyanazonügyféllelszembenugyanazonjogszabályivagyhatóságihatározatban
megállapítottrendelkezésmegsértésemiattkétévenbelülmáralkalmazottegyfigyelmezte-
tést; 

• azadottügybenautonómállamigazgatásiszervvagyönállószabályozószervjárel;
• azállamháztartásjavárateljesítendő,törvénybenmeghatározott,illetveaKözösségekkölt-

ségvetésévelmegosztásrakerülőkötelezőbefizetésekkelésaközpontiköltségvetés,valamint
azelkülönítettállamipénzalapterhérejogszabályalapjánjuttatotttámogatássalösszefüggő
eljárásokravonatkozójogszabályirendelkezéstsértikmeg:

• az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezés meg-
sértését a termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, valamint az
ezekkelösszefüggőkereskedelmigyakorlatokravonatkozókövetelményekellenőrzésével,

756 Ld.a2017.éviCLXXIX.törvény1.§(2)bek.
757 Ld.a2017.éviCLXXIX.törvény2.§-át.
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illetveapiacszabályozássalkapcsolatoseljárásokban,ideértveagyógyszerek,gyógyászati
segédeszközökésegészségügyitechnológiáktársadalombiztosításitámogatásávalkapcsola-
toseljárástis,apénz-éstőkepiaci,abiztosítási,azönkénteskölcsönösbiztosítópénztáriés
amagánnyugdíjpénztáritevékenységfelügyeletévelkapcsolatoseljárásbanállapítjákmeg,

• azügyfélaközhiteleshatóságinyilvántartásbavaló,jogszabályáltalelőírtbejelentésiköte-
lezettségének nem tesz eleget. 

Ahatóságafentiekellenőrzésecéljábólnyilvántartástvezet,amelytartalmazza:
• azügyfélnevét;
• atermészetesszemélyügyfélszületésinevét,anyjanevét,születésihelyétésidejét,
• ajogiszemélyvagyjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetügyfélcégjegyzékszámát

vagynyilvántartásiszámát;
• ajogszabályvagyhatóságidöntésbenfoglaltrendelkezésmegsértésemiattifelhívástajog-

szabályirendelkezésvagyhatóságidöntésbenfoglaltrendelkezés,valamintfelhívásközlése
időpontjánakamegjelölésével;valamint

• afelhíváseredménytelenségetényét,valamintazemiattmegállapítottegyébszankcióttartal-
mazó döntés véglegessé válásának a napját. 

Ahatóságezeketazadatokatazokkeletkezésétőlszámítottkétévigkezeli.

b) A közigazgatási bírság:758hajogszabálybírságkiszabásátteszilehetővé–idenemértveaz
eljárásibírságot–ahatóságazesetösszeskörülményeiretekintetteldöntabírságkiszabásárólésa
bírságösszegénekmeghatározásáról.Ennekkeretében–jogszabályeltérőrendelkezésehiányában–
mérlegelikülönösen:

• ajogsértésselokozotthátrányt,ideértveahátránymegelőzésével,elhárításával,helyreállítá-
sávalkapcsolatbanfelmerültköltségeket,illetveajogsértésselelértelőnymértékét;

• ajogsértésselokozotthátrányvisszafordíthatóságát;
• ajogsértésselérintettekköréneknagyságát;
• ajogsértőállapotidőtartamát;
• ajogsértőmagatartásismétlődésétésgyakoriságát;
• ajogsértéstelkövetőeljárástsegítő,együttműködőmagatartását;valamint
• ajogsértéstelkövetőgazdaságisúlyát.

Ahelyiönkormányzatképviselő-testületénekrendeletealapjánmegállapíthatóközigazgatásibír-
ságfelsőhatára–ajogsértőszemélyétőlfüggően–természetesszemélyekeseténkétszázezerforint,
jogiszemélyekésjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetekeseténkétmillióforintlehet.A
közigazgatásibírságfelsőhatárátazönkormányzatirendeletbenajogsértésjellegévelaránybankell
megállapítani.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a jogsértésmegállapítására és bírság
kiszabásáraeljárás,haa jogsértőmagatartásnakabírságkiszabására jogosulthatóság tudomására
jutásátólszámítottegyév,vagyazelkövetéstőlszámítottötéveltelt.Azötéveshatáridőkezdőnapja

• azanap,amikorajogsértőmagatartásmegvalósul;
• jogellenesállapotfenntartásaeseténazanap,amikorezazállapotmegszűnik.

Hajogszabályeltérőennemrendelkezik,azemlítettegyéveshatáridőahatóságszámáraújra-
kezdődikazemlítettdöntésvéglegesséválásánaknapján,illetvehaaközigazgatásiügyekbeneljáró
bíróságahatóságotújeljáráslefolytatásárakötelezi.

758 Ld.a2017.éviCLXXIX.törvény3.§-át.
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Amennyibentörvényvagyönkormányzatirendeletlehetővéteszi,azoknálaközigazgatásisza-
bályszegéseknél,amelyekesetébenközigazgatásibírságkiszabásánakvanhelye,ahatósághelyszíni 
bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljesmértékben
elismeri. 

Ahelyszínibírságkiszabásátmegelőzőenazügyfelettájékoztatnikellabírságkiszabásemlített
körülményeiről,valamintszükségeseténahatóságáltalmegállapíthatóbizonyítékokköréről,továb-
báahelyszínibírságmegnemfizetéseeseténalkalmazandójogkövetkezményekről.Ajogsértésteljes
mértékbenvalóelismerésévelazügyféllemondahelyszínibírsággalszembenőtmegilletőjogorvos-
latijogról.Azügyfélelismeréseeseténahelyszínibírságkiszabásárólszólódöntéstahatóságahely-
színenközliazügyféllel.Adöntésindokolásábanelegendőazügyfélnekajogsértéselismeréséről
szólóírásbelinyilatkozatátrögzíteniazügyfélaláírásávalegyütt.

Haazügyfélajogsértéstnemismeriel,ahatóságköteleshivatalbólmegindítaniahatáskörébe
tartozóeljárástéserrőlazügyfeletahelyszínenértesítiarendelkezésreállóadatokközlésével.

c) Az elkobzás:759 
hatörvénylehetővéteszi,ahatóságelkobozzaaztadolgot:
• amelyetajogsértéselkövetéséhezeszközülhasználtakvagyarraszántak;
• amelynekbirtoklásajogszabálybaütközik,vagyamelyveszélyeztetiaközbiztonságot;
• amelyjogsértéselkövetéseútjánjöttlétre;
• amelyreajogsértéstelkövették,vagyamelyetajogsértésbefejezésétkövetőenedologel-

szállításacéljábólhasználtak;
• amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával

mástól kapott. 

Hatörvényeltérőennemrendelkezik,azelsőésutolsóelőttipontesetében:
• azelkobzástnemlehetelrendelni,haadolognemajogsértőtulajdona,kivéve,haatulajdo-

nosajogsértésrőlelőzetesentudottésadologilyencélúhasználatábabeleegyezett;
• azelkobzáskivételesenmellőzhető,haazajogsértőrevagyadologtulajdonosáraajogsértés

súlyávalaránybannemálló,méltánytalanhátránytjelentene.
• Hatörvényeltérőennemrendelkezik,azelkobzottdologtulajdonjogaazállamraszáll.

2020.január1.napjátólaSzankciótv.rendelkezéseiirányadókésazelőzőekbenemlítettszabá-
lyokatfelváltjákazalábbiak:

Ahivatkozotttörvényszerintijogkövetkezmények,vagymásnévenközigazgatásiszankció:
• afigyelmeztetés,
• aközigazgatásióvadék,
• közigazgatásibírság,
• tevékenységvégzésétőltörténőeltiltás,
• az elkobzás.

a) Figyelmeztetés760

Ennekkeretébenahatóságrosszallásátfejezikiazáltalamegállapítottközigazgatásiszabálysze-
géselkövetésemiatt,ésújabbszankciókilátásbahelyezésévelfelszólítjaazügyfelet,hogyajövőben
tartózkodjonaközigazgatásiszabályszegéselkövetésétől.

759 Ld.a2017.éviCLXXIX.törvény4.§-át.
760 Ld.Szankciótv.6.§
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Figyelmeztetésszankciótalkalmazhatahatóság,hatörvényvagytörvényfelhatalmazásaalapján
önkormányzatirendeletközigazgatásibírságkiszabásátteszilehetővé,haközigazgatásiszabálysze-
géselkövetésemiattmásszankciónemalkalmazható,vagyhaaközigazgatásiszabályszegésazel-
követéskörülményeiretekintettelcsekélysúlyúésafigyelmeztetéstőlkellővisszatartóhatásvárható.

Ahatóságfigyelmeztetésszankciótalkalmazaközigazgatásiszabályszegéstelkövetőügyféllel
szemben,haazügyfélszámárakötelezettségetállapítmeg,ésakötelezettségetmegállapítódöntés-
ben más szankciót nem alkalmaz.

b) Közigazgatási óvadék761

Eztaszankciótakkoralkalmazhatjaahatóság,ha
• törvényvagy törvény felhatalmazásaalapjánönkormányzati rendeletközigazgatásibírság

kiszabásátteszilehetővé,
• aKözigazgatásiSzankciókNyilvántartásábaahatóságieljárásmegindításánaknapjátmeg-

előzőegyévenbelülazügyfélvonatkozásábanközigazgatásiszankciótmegállapítódöntést
jegyeztekbe,feltéve,hogytörvényafigyelmeztetésszankcióalkalmazásátnemzárjaki,és

• azóvadékalkalmazásátólkellővisszatartóhatásvárható.
AközigazgatásióvadékösszegétaKormányáltalaközigazgatásióvadékkezelésérekijelöltszerv

azóvadékbefizetésétkövetőegyévelteltévelvisszafizetiazügyfélnekvagyjogutódjának,kivéve,
haazügyfélújabbjogellenesmagatartástkövetel,ilyenkorugyaniselvesztiajogátaközigazgatási
óvadék összegére.

AközigazgatásióvadékotazügyfélaKözigazgatásiSzankciókNyilvántartásábatörténőbejegy-
zéstkövetőharmincnaponbelülkötelesbefizetniaközigazgatásióvadékkezelésérekijelöltszervál-
talvezetettszámlára.Abefizetésrenyitvaállóhatáridőelmulasztásaeseténaközigazgatásióvadékot
közigazgatásibírságnakkelltekinteni.

c) Közigazgatási bírság762

Közigazgatásibírságminden,aközigazgatásihatóságáltalközigazgatásiszabályszegésértkisza-
bottbírság.

Közigazgatásibírságotszabkiaközigazgatásihatóságieljárássoránahatóság,hatörvényvagy
törvényfelhatalmazásaalapjánönkormányzatirendeletbírságkiszabásátírjaelő,

• aKözigazgatásiSzankciókNyilvántartásábaahatóságieljárásmegindításánaknapjátmeg-
előzőegyévenbelülazügyfélvonatkozásábanközigazgatásiszankciótmegállapítódöntést
jegyeztekbeés

• ahatóságnemfigyelmeztetésvagyközigazgatásióvadékalkalmazásáróldönt.
Emellettahatóságafigyelmeztetésvagyaközigazgatásióvadékszankcióalkalmazásafeltétele-

inekteljesüléseeseténisközigazgatásibírságszankciótalkalmaz,ha
• ajogsértésemberiéletet,testiépségetvagyegészségetsértvagyveszélyeztet,
• kiskorúszemélyekvédelmétcélzójogszabályirendelkezésmegsértésérekerültsor,
• ajogsértésre-kora,anyagiésszociálishelyzete,fogyatékossága,egészségiállapota,megvál-

tozottmunkaképessége,cselekvőképességénekkorlátozásamiatt-különösenkiszolgáltatott
személlyelszembenkerültsor,vagy

törvénymeghatározottügyekvonatkozásábanafigyelmeztetésésazóvadékalkalmazásánakki-
zárásáról rendelkezik.

Ahatóság ilyenkor az eset összes lényegeskörülményét, különösen az alábbiakatmérlegelve
döntabírságösszegéről:

• ajogsértésselokozotthátrányt,ideértveahátránymegelőzésével,elhárításával,helyreállítá-

761 Ld.Szankciótv.7-8.§
762 Ld.Szankciótv.9-12.§
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sávalkapcsolatbanfelmerültköltségeket,illetveajogsértésselelértelőnymértékét,
• ajogsértésselokozotthátrányvisszafordíthatóságát,
• ajogsértésselérintettekköréneknagyságát,
• ajogsértőállapotidőtartamát,
• ajogsértőmagatartásismétlődésétésgyakoriságát,
• ajogsértéstelkövetőeljárástsegítő,együttműködőmagatartását,valamint
• ajogsértéstelkövetőgazdaságisúlyát.

Törvényvagykormányrendeleteltérőrendelkezésehiányábanaközigazgatásibírságfelsőhatára
természetesszemélyekeseténegymillióforint,jogiszemélyekésjogiszemélyiséggelnemrendel-
kezőszervezetekeseténtízmillióforintlehet.Ugyanakkorazönkormányzatirendeletalapjánmeg-
állapíthatóközigazgatásibírság felsőhatára természetes személyekeseténkétszázezer forint, jogi
személyekésjogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetekeseténkétmillióforintlehet.

d) Tevékenység végzésétől történő eltiltás763

tevékenységvégzésétől történő eltiltásnakkell tekintenimindenolyanközigazgatási szankci-
ót,amellyelahatóságazügyfélvalamilyenjogosultságagyakorlásátmeghatározottidőremegvonja
vagykorlátozza.

e) Elkobzás764

hatörvénylehetővéteszi,ahatóságelkobozzaaztadolgot,
• amelyetajogsértéselkövetéséhezeszközülhasználtakvagyarraszántak,
• amelynekbirtoklásajogszabálybaütközik,vagyamelyveszélyeztetiaközbiztonságot,
• amelyjogsértéselkövetéseútjánjöttlétre,
• amelyreajogsértéstelkövették,vagyamelyetajogsértésbefejezésétkövetőenedologel-

szállításacéljábólhasználtak,
• amelyet a jogsértő a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával

mástól kapott.
Emellettágazatitörvényiszintűjogszabálytovábbiközigazgatásiszankciókatállapíthatmeg.
A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közigazgatási szankciók alkalmazásának fokoza-

tosságaérdekében-törvényeltérőrendelkezésénekhiányában-aKözigazgatásiSzankciókNyilván-
tartásábabejegyziazoknakaszankcióknakazadatait,amelyekellenkérelemreindulójogorvoslatnak
márnincshelye.

Atörvényértelmébenbizonyosidőntúlmárnemlehetilyenszankciókatalkalmazni:amennyiben
ugyaniságazatitörvénymáskéntnemrendelkezik,nemalkalmazhatóközigazgatásiszankció,haa
jogsértőmagatartásnakaszankcióalkalmazásárajogosulthatóságtudomásárajutásátólszámítotthat
hónap eltelt. Ezt nevezzük elévülésnek.

763 Ld.Szankciótv.13.§
764 Ld.Szankciótv.14.§



VII. FEJEZET 
BALLA ZOLTÁN – A HIVATALBÓLI ELJÁRÁS

1. A hivatalbóli eljárás alapelvi megközelítése

Ahogyanarrólazalapelvekrőlszólófejezetünkbenisszóltunk,aközigazgatásiszervekhatóságieljá-
rását–amitexofficioeljárásnakishívhatunk–ahivatalbóliság elveáltalánosérvényességgelhatja
át.AzÁkr.-ben„atörvénykereteiközöttahivatalbólvalóeljáráselveérvényesül.”765Ezaztjelenti,
hogyezazeljárásajellemző,vagyisahatóságieljárások általában hivatalból indulnak.

A hivatalbóliság alapelvi szintű szabály.A törvényességalaptörvényi szintűkövetelményével
szorosanösszefügg,amennyibenaközigazgatásihatóságokazAlaptörvényXXIV.ésXXVIII.cikke-
irefigyelemmelkötelesekérvényrejuttatniajogszabályokbanelőírtkötelezettségeiket,ennekkereté-
benazadottjogszabály(ok)alapjánhivatalbólindítjákeljárásaikat,hivatalbóljárnakel.

Agyülekezésijogrólszóló1989.éviIII.törvényalapjántudomásulvettbejelentésszerintfolyta-
tottgyülekezésenpéldául,haarendezvényrésztvevőifegyveresenjelennekmeg,akkorarendőrség
köteleshivatalbólfellépniésarendezvénytfeloszlatni.Ahivatalbólifellépéstmindigeljárásköveti.

Aközútiközlekedésrőlszóló1988.éviI.törvény48.§(3)bekezdésea.)pontjaésaközigazgatási
bírsággalsújtandóközlekedésiszabályszegésekkörérőlszóló410/2007.(XII.29.)Kormányrendelet
1.§(1)bekezdésealapjánagépjárműhasználójávalszembengyorshajtáseseténeljárástkellindítani
ésbírságotkellkiszabni.Ígyahatóságmeghatározottsebességtúllépéseseténexofficioeljárástkell
kezdeményezzen.

AzÁkr.3.§elsőmondataszerintaközigazgatásiszerv„akizárólagkérelemreindíthatóeljárások
kivételévelhivatalbóleljárástindíthat,akérelemreindulteljárástjogszabálybanmeghatározottfelté-
telekfennállásaeseténfolytathatja.”Ebbőlajogszabályimegfogalmazásbólmegállapítható,hogyaz
ügyféláltalkezdeményezetteljárásahivatalbóliságelvétmegelőzi,annálerősebb.Ilyenkorugyanis
közigazgatásihatóságsemmilyenkörülményekközöttnemindíthatsajátkezdeményezéséreeljárást.

Akülföldreutazásrólszóló1998.éviXII.törvény21/A§-aértelmébenpéldául„azútlevélhatóság
erreirányulókérelemreamagánútlevelet(…)sürgősségivagyazonnalieljáráskeretébenadjaki.”

Vagyisazútlevélhatóságügyfélikérelemhiányában,hivatalbólnemadkiútlevelet.

Azeljárásmegindításánaknegyedikeseteaz,amikoraz eljárás kérelemre vagy hivatalból is 
indítható,ilyenkorannakbefejezéseazügyfélakaratátólésazeljárástényeitőlfügg.Vagyis:

• azügyféláltalindítotteljárás–visszavonásahiányában–értelemszerűenavonatkozójog-
szabályalapjánhatóságidöntésselzárul;

• haviszontakérelemalapjánindulóeljárástazügyféladöntéselőttvisszavonja,akkoraha-
tóságvizsgálnikötelesahivatalbóltörténőfolytatástésjogszabályerrevonatkozóutasítása
alapján köteles azt befejezni;

• haazadottügyhivatalbólindult,akkorennekkereteiközöttszületikdöntés.766

765 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,25.p.
766 PatyiAndrásIm.Hatóságieljárásjogaközigazgatásban,111.p.
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2. A hivatalbóli eljárás részletes szabályozása

Az Ákr. a hivatalbóli eljárástafentkörülírtáltalános,alapelvimegközelítésmellettszűkebb érte-
lembenisszabályozza.Azalapelviáltalánosmegközelítésahivatalbóltörténőeljárásalapszabályait
adja meg.

Emlékeztetőül:
• ahatóságakizárólagkérelemreindíthatóeljárásokkivételévelhivatalbóleljárástindíthat;
• akérelemreindulteljárástjogszabályiesetbenfolytathatja;
• atényállásthivatalbólállapítjameg;
• hivatalbólállapítjamegabizonyításmódját,terjedelmét;
• felülvizsgálhatjaazÁkr.kereteiközöttasajátésafelügyeletealátartozóhatóságeljárását,

döntését.

Az Ákr. 103 – 105. §-aiaszűkebbértelembenvetthivatalbóliságotszabályozzák,egyértelműen
elkülönítveeztacsakkérelemreindíthatóeljárásoktól.Ebbenazesetbentehátaközigazgatásiható-
ság saját elhatározásából kezdeményezi az eljárást, vagy folytatja az ügyfél által indítottat az 
ügyre vonatkozó konkrét jogszabályi előírás alapján. 

Alapvetően jellemziahivatalbólieljárásokatazannakvégénhozottésazügyfélreinkábbhát-
rányos döntés. Ezek tartalmukszerintötféléklehetnek:

• jogmegvonása,korlátozása;
• kötelezettségelőírása;
• valamilyentilalomkimondása;
• valamelytevékenységabbahagyásárakötelezés;valamint
• egyébhátránykimondása.

Természetesenaz is jogábanállahatóságnak,hogyafentidöntésükkörülakár többet is ki-
mondjanak.Fontosrámutatniarra,hogyahatóságésazügyféljogviszonyátabszolútahatósági túl-
súlydeterminálja,vagyisahivatalbóliságcéljaajogszabályparancsánakrealizálása,amelycsakúgy
valósulhatmeg,haahatóságuraljaateljeseljárást.Ezazuralomazonbannemjelenthetiazt,hogyaz
ügyfélhibás,jogsértőhatóságidöntéseseténneélveznejogivédelmet.

Azügyféláltalindítotteljárástörvényilehetőségeakérelmezőjogilagvédettmagánérdekétvédi,
amiesetenkéntazalapjogokrendszerébeistartozhat(lásd:agyülekezésijoggyakorlásánakrendőr-
ségheztörténőbejelentését).Fontosrámutatniarra,hogyazügyfélimagánérdekcsakaközérdekre
figyelemmel,annakalárendeltenérvényesülhet,aminekösszehangolásaahatóságfeladata.

A hivatalból indított eljárás a közérdek védelméreésérvényesítéséreszolgál,többségébena
magánérdekkelszemben.Eztörténikpéldáulatúlépítettépületbontásánakelrendelésekor,ajogelle-
nesenhazánkbantartózkodókülföldikiutasításánál,agyorshajtótbírságolóhatóságieljárásoksorán.
Természetes, hogy ilyen esetekben aközérdekvédelmemegkívánja a közigazgatási hatóság saját
jogántörténőfellépését.

Fontosrámutatniarra,hogyahivatalbóliságotel kell különíteni az Ákr VIII. fejezetében sza-
bályozott hatósági intézkedésektől, amelyekre egyébként a hatóság szintén hivatalból jogosult és
köteles,deezeknemönállóeljárások,mobilizálásukraazügyfélistehetkezdeményezést,vagyisa
hatósági intézkedések kérelemre is alkalmazhatóak.
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A hivatalbóli eljárást megindítja a hatóság, amennyiben:
• erre okot adó információ, körülmény jut a tudomására;
• erre bírói döntés kötelezi;
• erre utasítja a felügyeleti szerv;
• életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást vagy
• ezt egyébként jogszabály előírja.767

Ahivatalbólieljáráslefolytatásáhozindítékotadhatazügyfélis,vagyisazeljárásmegindítására
okotadókörülménytbeislehetjelenteni.Ezazonbannemjelentiazt,hogyazeljárástkötelezőis
egybenkezdeményezni,vagyisahatóságraazügyfélibejelentésnemróautomatikuseljáráskezde-
ményezésikötelezettséget.

Azokban az eljárásokban is a hivatalból indított eljárás szabályait kell alkalmazni, amelyeket
azügyfélindítésaztahatósághivatalbólfolytatnirendeli.Hangsúlyozandó,hogyazÁkr.nemköti
jogszabályifeltételhezakérelemreindulteljáráshivatalbólifolytatását,következésképpenezmeg-
történhetahatóságtárgybelisajátdöntésealapjánis.768

Ahivatalbólindítotteljárás kezdetének azt a napot kell tekinteni, amelyen az első eljárási 
cselekménytörténik.Ilyenpéldáulegyhivatalosfeljegyzéselkészítéseazeljárásmegindításáraokot
adókörülmény,ténytudomásrajutásánakírásbafoglalásávalvagyazeljárásmegindításakötelező
bíróságihatározatiktatása.

AzÁkr.előírásaszerintahivatalbóieljárás„megindításárólaz ismert ügyfelet a hatóság ér-
tesíti.”Ezgaranciálisjelentőségűszabály,ígyszerezhettudomástazismertügyfélarról,hogyvele
szembeneljárásindult,amelynekeredményekéntélnitudügyfélijogaival.

Azértesítésakövetkezőtartalmikellékeketkell,hogytartalmazza:
• az eljáró szerv megnevezése;
• azügyintézőneve,hivatalielérhetősége;
• azügytárgya,száma;
• azeljárásmegindításánaknapja;
• azügyintézésihatáridő;
• azügyintézésihatáridőbenemszámítóidőtartamok;
• azügyfélijogokraéskötelezettségekrevonatkozótájékoztatás;
• dátum,aláírás,pecsét,azonalanyokmegnevezése,akikkapjákatájékoztatót.

Azértesítéskizárólagaz alábbi esetekben mellőzhető:
• haazeljárásmegindításautánahatóságnyolcnaponbelüldönt;
• haazeljárásmegszüntetendő;
• haazthonvédelmi,nemzetbiztonsági,közbiztonságiokbóltörvénykívánja;
• haaközlésazeljárássikerétmeghiúsítaná.769

767 Ld.Ákr.104.§(1)bek.
768 Ld.Ákr.104.§(2)bek.
769 Ld.Ákr.104.§(3)-(4)bek.
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Azelsőkétesetkülönösebbmagyarázatotnemigényel,anyolcnaponbelülidöntéspraktikusan
kizárjaazügyfélértesítésénekkötelezettségét,hiszenmireazértesítéskézbesítésrekerülne,addigra
azérdemidöntésismegszületik.Hasonlóanértelmetlenértesítéstküldeniakkor,amikorazeljárás
közléséneknapjánegyértelmű,hogyafolytatásmárokafogyottávált,vagymárítéltügybenkellene
eljárni. Ilyenkor,mintmindenmáseljárástmegszüntetőoknál,végzésbenkellazügyfeletameg-
szüntetésrőlértesíteni.Ezekazeseteknemmérlegelésseldöntendőekel,ahatóságszámáraatörvény
pontosan meghatározza a jogalkalmazói magatartást.

Afentiekkelellentétbenaharmadikésnegyedikértesítéstmellőzhetőtevőokoktipikusmérleg-
elésijogkörbeneldöntendőelemek.Aztugyanis,hogymitekintendő„honvédelmi,nemzetbiztonsá-
gi,közbiztonsági”oknak,aztezenokokegzakt,vagylegalábbisrelatívepontosmeghatározásának
hiányábancsakazesetösszeskörülményeinekfeltárásaésértelmezésetükrébenlehetmérlegeléssel
meghatározni.Avonatkozótárgybelitörvényekisadósakmaradtakakonkrétésjogalkalmazóiszinten
pontosalkalmazhatóságotjelentőfogalmaival,illetveanemzetbiztonságiszolgálatokrólszóló1995.
éviCXXV.törvényegymeglehetősenáltalánosértelmezésétadjaanemzetbiztonságiérdeknek.Ne-
vezetesen:„Magyarországfüggetlenségénekbiztosításaéstörvényesrendjénekvédelme.”Eztaztán
ugyanvalamelyestkibontjaatörvény(ígyanemzetbiztonságiérdekvédelméheztartozikhazánkel-
lenitámadótörekvésekfelderítése,akormányzatidöntésekhezszükségesinformációkmegszerzése,
azemberijogokbiztosítása,egyesbűncselekményekfelderítése),770deezekismeglehetősentágteret
hagynakahatóságimérlegelésre.Ugyanígyaz,hogymiminősülazértesítéskibocsátásaszempontjá-
bólolyanaktusnak,amelyazeljárássikerétmeghiúsítaná,azmindigazeljáróhatóságmérlegelésén
múlik.

Azértesítésmellőzésenemjelentiazt,hogyazügyfélneismerhessemegaveleszembenibizo-
nyítékokat,ésneélhessenanyilatkozattételijogával.Ahatóságnakadöntéselőttalapvetőkötelezett-
ségeabizonyítékokismertetése.

Ahivatalbólieljárás–amintazazelőzőpontbantárgyalásrakerült–indulhat hatósági ellenőr-
zés után is, amennyiben ott jogsértést tár fel a hatóság.Ilyenkor–haadöntésfeltételeifennállnak
–akkorottahelyszínenérdembendöntésajelenlevőügyféllelnyombanéshelybenközli.771 Ezzel 
atechnikávallehetővéválik,„hogyadogmatikailagugyanelkülönülő,deavalóságbannemfeltét-
lenülmegjelenő,ahatóságiellenőrzéstkövetőhivatalbólieljárásbanadöntésazonnalmeghozható
legyen.”772

Megjegyzendő,hogyamennyibenadöntésmérlegeléstnemigényel,ahatóságahivatalbólieljá-
rástautomatikusdöntéshozatalieljárásbanislefolytathatja.773

Azeljárásmegindulhatmásszerv,hatósághivatalbóltörténőmegkereséséreis.Ígypéldáulköz-
útiellenőrzésttartarendőrhatóság,melyneksorán,haaztállapítjameg,hogyazellenőrzöttgépko-
csivezetővezetőiengedélyelejárt,akkoreljárástkezdeményezazokmányirodánál,amelyeljárásta
megkeresettszervhivatalbólfolytatjale.

Ahivatalbólieljárásbanfőszabály,hogyaz ügyfél adatszolgáltatásra kötelezhető az erre irá-
nyuló felhívásra. Ilyenkor az érdemidöntéshez szükséges adatok szolgáltatásárakaphat felhívást,
amitakkortagadhatmeg,haatanúvallomásmegtagadásánakeseteifennállnak.774

770 Ld.anemzetbiztonságiszolgálatokrólszóló1995.éviCXXV.törvény74.§a)pont.
771 Ld.Ákr.104.§(5)bek.
772 Juhász Zoltán:Az általános közigazgatási rendtartás. Ákr. 2016. –Ket. 2004. Budapest,Wolters Kluwer, 2017. 

272. p.
773 Ld.Ákr.104.§(6)bek.
774 Ld.Ákr.105.§(1)-(2)bek.
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Fontosszabálymég,hogya hivatalbóli eljárásokban:
• szünetelésneknincshelye;
• ahatóságfelfüggesztéseseténsemdöntérdembenazügyfél(ügyfelek)együtteskérelmére;
• nincshelyeazeljárásmegszüntetésének,haazügyféleljárásiköltségelőlegezésikötelezett-

ségének nem tesz eleget;
• azügyintézésihatáridőbecsakazeljárásfelfüggesztésénekidőtartamanemszámítbe.775
Haahatóságahivatalbólieljárásbanazügyintézésihatáridőkétszereséttúllépi,ajogsértésté-

nyénekmegállapításánésajogellenesmagatartásmegszüntetésérevagyajogszerűállapothelyreál-
lításárakötelezésentúlegyébjogkövetkezménytnemalkalmazhat.Ezesetbenugyanazonügyféllel
szemben,ugyanazonténybeliésjogialaponnemindíthatóújeljárás.776

775 Ld.Ákr.103.§(2)-(3)bek.
776 Ld.Ákr.103.§(4)bek.



VIII. FEJEZET 
PFEIFER-TÓTH TAMARA – IVÁN DÁNIEL – AZ EGYES 
HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

AzÁkr.egyikfontosújítása,hogyahatóságiintézkedéseketegyfejezetbeösszegyűjtveszabályoz-
za.777SzinténújdonságaKet.,eddigiszabályihozképest,hogyatörvénybevezetiésrészletesensza-
bályozzaazáralávételt,mintaközigazgatásihatóságieljárásbanalkalmazhatóhatóságiintézkedést.

Ahatóságiintézkedésekáltalános,úgymondegyüttesjellemzője,hogyazintézkedésekazonnal
hatósági jogviszonyteredményeznek,ésazérintettekéletébevalóközvetlenbeavatkozást tesznek
lehetővé,olymódon,hogyaváltozás,azintézkedéshatásasokszormégahatóságiérdemidöntés
meghozatalaelőttmegvalósul(EzalólkivételazÁkr.107.§(1)-(3)bek.szerintibiztosításiintézke-
dés,hiszazemlítettbekezdésekszerintibiztosításiintézkedéstahatóságazérdemidöntésmegho-
zatalátkövetőenalkalmazza.Megjegyzendőugyanakkor,hogyazideiglenesbiztosítási intézkedés
alkalmazására–melyrőlazÁkr.a107.§ (4)-(5)bek. rendelkeznek–ezzelellentétbenazérdemi
döntésmeghozatalaelőttkerülhetsor).Ennekoka–sokszor–azidőveszteségelkerülése,amelyaz
eljárássikerénekmeghiúsulásáteredményezheti.Tekintettelarra,hogyahatóságiintézkedéshatósági
jogalkalmazóaktus,végrehajtásavégsősoronkikényszeríthető.

Közlése tipikusan szóban történik (a szóbeli közléssel kapcsolatos szabályokat korábbanmár
ismertettük. Ismétlésképpenmegemlítendő,hogyadöntés előzetes írásba foglalásamellőzhetőés
azügyféllel szóban isközölhető,amennyibenazügyazonnalieljárásicselekményt igényel. Ilyen
esetbenadöntéstutólagfoglaljaírásbaahatóságésadöntésközléseisutólagtörténik.)778Hangsú-
lyozandóugyanakkor,hogyaszóbeliközléstipikusvoltanemjelentkizárólagosságot,annakmódját
alapvetően,ahatóságiintézkedésbeavatkozásánakszükségességeésazadottügybenalkalmazandó
intézkedésjellegedetermináljalegfőképp.Ugyanis,mígpéldáulegyépítkezésvagyásatássoránta-
láltvilágháborúsbombaeseténabeavatkozásszükségességeésjellegeazazonnaliszóbeliközléstés
intézkedéstkívánjameg(munkaleállítása,területbiztosítása,környékkiürítésestb.),addigpénzkö-
vetelésbiztosításaérdekébenaszóbeliközlésrecsupánkivételesesetbenvanlehetőség,ésadöntést

777 Ezzelösszefüggésbenmegjegyzendő,hogyaKet.korábbiszabályozásirendszereahatóságiintézkedésekvonatkozá-
sábanmeglehetősenfragmentáltésstruktúrálatlanvolt,azazazegyesjogintézményeketnemegységesenegyfejezet
alattszabályozta,hanemazokatörvénybenelszórtanhelyezkedtekel.(azideiglenesintézkedéstaKet.példáula22.
§(3)-(5)bekezdésekközötttaglalta,azideiglenesbiztosításiintézkedés,valamintalefoglalásjogintézményeket–a
2008.éviCXI.Ket.novellanyomán–a29/A.§-ban,illetőlegaz50/A-50/D.§-okbanhelyezteelajogalkotó(tehát
azeredeti2004-benelfogadotttörvénymégcsaknemisrendelkezettróluk),abiztosításiintézkedéstpediga143.
§-banszabályoztaaKet.)EzenillogikátlanésaszéttöredezettszabályozásirendszerenváltoztatottazÁkr.,mintegy
egységesítvénaszabályozásikörnyezetetakönnyebbátláthatóságésmegérthetőségérdekében.Ezthangsúlyozza
LapsánszkyAndrásis.Ld.:LapsánszkyAndrás:Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.In:Aközigazga-
tásieljárásszabályai.Kommentáragyakorlatszámára.4.kiadás(szerk.PetrikFerenc)Budapest,HvgOrac,2017.
244.p.AzÁkr.ésKet.hatóságiintézkedésekrevonatkozószabályainakösszehasonlításárald.:JuhászZoltán:Im.Az
általánosközigazgatásirendtartás.Ákr.2016.–Ket.2004.149-154.p.(részletesebben:ideiglenesintézkedések149.
p.;biztosításiintézkedések150-151.p.;záralávételéslefoglalás151-154.p.).

778 Ld.Ákr.81.§(5)bek.
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jellemzőenírásbafoglaljaahatóság.779

Ahatósági intézkedések gyakorta kerülnek alkalmazásra egyes szakigazgatási ügyekben úgy,
mintrendőriintézkedések,katasztrófavédelemiintézkedések,rádiófrekvenciaáltalokozottzavarok-
kalkapcsolatosintézkedések,járványügyiintézkedésekvagyéppenközegészségügyiintézkedések
során.Emellettkiemelendőugyanakkor,hogyahatóságiintézkedésekegyesszakigazgatásiágaza-
tokbantörténőalkalmazásasokesetbenjelentősbeavatkozástjelentenekazegyesjogalanyokmind
gazdasági,mindtársadalmijogviszonyaiba,illetveaközigazgatásiközérdek-ésjogérvényesítésvo-
natkozásábankiemeltenjelentősek.780

Nagyonfontos,hogypontemiattaközvetlen–általábanszóbeliésazonnalivégrehajthatóságra
irányuló – beavatkozási lehetőségmiatt, illetvemagának a beavatkozásnak a jelentőségteljessége
okán,ahatóságiintézkedéseksoránfeltétlenülérvényesülniükkellmegfelelőeljárásigaranciáknak
azérintettekjogainakvédelmeérdekében.ÉppenezértazÁkr.kétségetkizáróanegyértelműsíti,hogy
ahatóságiintézkedésahatóságazonnalvégrehajthatóeljárásicselekménye(melyeljárásicselekmé-
nyekesetköreitésfeltételeitazegyeságazatijogszabályokdeterminálják),nempedigönállóhatósági
ügy.781

Az Indokolás hangsúlyozza, hogy a hatósági intézkedések nem kizárólag a hivatalból induló
eljárásokvonatkozásában,hanemegykérelemreindulóeljárásesetébeniséppúgyalkalmazandók.782

Ilyenintézkedésicsoportosítás,amelykülönfejezetbenszóltvolnahatóságiintézkedésekrőlko-
rábbannemvolt,ígyezaváltozásmindenképpenjelentősújításaazújtörvénynek.

1. Az ideiglenes intézkedés783 

Azelsőhatóságiintézkedés,amelyetvizsgálnunkkellazideiglenes intézkedés.
Intézkedésalatt alapvetőenaközhatalmi jogosítványokbirtokábanvégzetthatósági cselekvés

értendő,amelyetaszervnormatívvagyegyediaktusalapjánbizonyoscéleléréseérdekébenköz-
vetlenülsajátaktusávalfoganatosít,melyneksoránarendelkezésésannakmateriálisvégrehajtása
egybeesik.784

Azideiglenesintézkedésjogintézményenemújkeletű,korábbanaKet.atörvényelején,ahatás-
körésilletékességvizsgálatamellett,a22.§(2)-(5)bekezdésekbenrendelkezettróla.

Tartalmaakorábbiszabályozássalazonosmódonkerültmeghatározásra,atörvényalkotócsupán
ajogintézményelhelyezésén változtatott.

779 LapsánszkyIm.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai244.p.
780 Indokolás.
781 Uo.
782 Uo.
783 Ákr.106.§.
784 BorosAnita–PatyiAndrás:Ahatóságésaszakhatóságazeljárásban.In:Im.Hatóságieljárásjogaközigazgatásban

(szerk.:Boros–Gerencsér–Gyurita–Lapsánszky–Patyi–VargaZs.)DialogCampus,Budapest,2012.158.A
hatóságiintézkedésekrőlrészletesenld.:BerényiSándor–MadarászTibor–ToldiFerenc:Im.Államigazgatásijog.
Általánosrész.BMKönyvkiadó,1975.324.,illetveBerényiSándor–SzamelLajos–BarackaRóbertné–Iváncsics
Imre:Im.Magyarállamigazgatásijog.Budapest,BMKönyvkiadó,1984.590.p.
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Az ideiglenes intézkedés alkalmazásának sajátosságaésfőjellemzőjeabbanáll,hogyaztbár-
melyhatóság,tekintetnélkülahatáskörreésazilletékességre,785köteleselrendelni,–atörvényúgy
fogalmaz,hogyhivatalbólköteleselrendelni–amennyibenazalkalmazhatóságfeltételeifennállnak.

AzÁkr.Alapvető rendelkezésekcímű II. fejezeteértelmébenahatóságahatáskörébe tartozó
ügybenazilletékességiterületén,vagykijelölésalapjánköteleseljárni,786 továbbá köteles – az eljárás 
mindenszakaszában–hivatalbólvizsgálnihatáskörénekésilletékességénekmeglétét,shogyhava-
lamelyikhiányátészleli,éskétségetkizáróanmegállapíthatóazügybenhatáskörrelésilletékességgel
rendelkezőhatóság,azügyetáttesziahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatósághoz,vagyen-
nekhiányábanakérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti.787 Mindemellett meghatározza 
ahatásköriésilletékességivitarendezésénekgaranciálisszabályaitis.788 Az Ákr. hatáskörre és illeté-
kességrevonatkozórendelkezéseiajogállamiműködésnélkülözhetetlenfeltételei,ugyanisenormák
biztosítják a kiszámítható jogalkalmazás követelményének valómaradéktalanmegfelelést, annak
érdekében,hogyazügyféljogérvényesítéseajogállamikövetelményeknekmegfelelőenbiztosított
legyen.789Azideiglenesintézkedésintézményénekalkalmazásaugyanakkoráttöriahatáskörelvonás
tilalmát,tekintettelarra,hogyazideiglenesintézkedéstnemahatáskörrelésilletékességgelrendel-
kezőhatóságteszimeg,hanemegymásik»intézkedésihelyzetben«lévőhatóság.Ahatásköri-ésil-
letékességiszabályokszigorúérvényesülésénekideiglenesintézkedésalapjántörténő„felülírásának”
indokaazegyes rendkívülihelyzetekbenazazonnalivagygyors intézkedéshez fűződőköz-vagy
magánérdek.790

Az intézkedés alkalmazásának feltételeit „negatív” oldalról tudjuk megközelíteni, mikor azt
mondjuk,hogyazideiglenesintézkedéstakkorkellalkalmazni,amikorannakelmaradása,akése-
delem elháríthatatlan kárral, veszéllyel vagy a személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével 
járna. Akár–ahogyarrólmárkorábbanszóltunk–Ptk.szerintiértelmealapjánlehetvagyoniésnem
vagyonieredetű(anemvagyonikártérítésszabályaitfelváltottaasérelemdíj,melyetnemvagyoni
sérelemeseténazkövetelhet,akitszemélyiségijogábanmegsértenek).791 A kárnak három elemét is-
merjük:felmerültkár(damnumemergens),elmaradtvagyonielőny(lucrumcessans),ésazindokolt
költségek.

A veszély fogalmiságakapcsánkiemelendő,hogynincs egyegységesveszélyfogalomaköz-
igazgatásban,azokatazegyeságazatijogszabályoktartalmazzák.Következésképpenmindenegyes
szakigazgatásmáshogyértelmezhetia»sajátveszélyét«.792Akatasztrófákellenivédekezésirányítá-
sáról,szervezetérőlésaveszélyesanyagokkalkapcsolatossúlyosbalesetekellenivédekezésrőlszóló
1999.éviLXXIV.törvényértelmébenveszélyavalamelyveszélyesanyagtermészetestulajdonsága
vagyolyankörülmény,amelykároshatássallehetazemberiegészségrevagyakörnyezetre.793

A személyiségi jogoksérelmekapcsánaPtk.2:43.§-airányadó:aszemélyiségijogoksérelmét
jelentikülönösen:azélet,atestiépségésazegészségmegsértése;aszemélyesszabadság,amagá-
nélet,amagánlakásmegsértése;aszemélyhátrányosmegkülönböztetése;abecsületésa jóhírnév
megsértése;amagántitokhozésaszemélyesadatokvédelméhezvalójogmegsértése;anévviseléshez

785 Megjegyzendő,hogyazÁkr.aKet.-hezképestnememlítia joghatósághiányában történőkötelezőeljárást,hisz
magaazÁkr.semtartalmazjoghatóságravonatkozókérdésekethisz,ahogyaztkorábbankifejtettükértelmetlenis
volna.

786 Ákr.15.§(1)bek.
787 Ákr.17.§.
788 Ákr.18.§.
789 Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.245.p.
790 Uo.
791 Ld.Ptk.2:52.§.
792 ErrelásdrészletesenFábiánAdrián:Im.Gondolatoka„közigazgatásijogi”veszélyről.In:GaálGyula-Hautzinger

Zoltán(szerk.)Arendészettudományhatárkövei:tanulmányokaPécsiHatárőrTudományosKözleményekelsőévti-
zedéből.MagyarHadtudományiTársaságHatárőrSzakosztályPécsiSzakcsoport,Pécs,2012.279-286.p.

793 ahivatkozotttörvény3.§t)pontja.
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valójogmegsértése;aképmáshozésahangfelvételhezvalójogmegsértése.Atörvényhelykülönös
megfogalmazásábóllátható,hogycsupánpéldálodzójelleggelsoroljafelaPtk.aszemélyiségijogok
megsértésénekegyeseseteit,deegyébesetkörökiselőfordulhatnakagyakorlatban.

Az ideiglenes intézkedések feltételei:
• a sürgősség;
• a szükségesség; illetve 
• az arányosság.

Az intézkedési helyzetben lévő hatóságnak időveszteség nélkül és mindenféle alakszerűség 
nélkül kellmegtennieaztazintézkedést,amelynekszükségessége nem vitatható,hiszenazintéz-
kedéselmaradása,kárral,veszéllyelvagyaszemélyiségijogokelháríthatatlansérelméveljárna.Az
arányosságpedigarrautal,hogyahatóságáltalmegtettközhatalmiintézkedésnekazügyféljogátés
jogosérdekétcsakaközérdekésazellenérdekűügyféljogának,jogosérdekénekvédelméhezszük-
séges mértékben korlátozhatja.

Az ideiglenes intézkedést főszabály szerint hivatalbólkellmegtennieahatóságnak,deelőfor-
dulhatolyanesetis,amikorbármelyérintettkérelmealapjánrendelikelazideiglenesintézkedést.
Ebbenazesetbena„másszemély”kezdeményezésenemkötiaközigazgatásihatóságotazelrende-
lésben és az intézkedés tartalmában sem.

Azideiglenesintézkedés–ahogyanazanevébenisbennefoglaltatik,valamintaztatörvényis
külön hangsúlyozza –konkrét intézkedési kötelezettséggel jár, tényleges és azonnali cselekvést
kívánaz»intézkedésihelyzetben«lévőhatóságtól.Ezzelegyüttpedigtovábbisajátosságaenneka
jogintézménynek,hogyahatósági eljárás szabályaitól eltérőmódonaz ideiglenes intézkedésese-
tébenazeljárásisorrendmegfordul,azazelőszörakonkrétcselekvést, intézkedéstkellmegtennie
ahatóságnak,majdeztkövetően–kváziaveszélyelhárításátkövetően–kelladöntéstformálisan
meghozni.

Hangsúlyozandóugyanakkor,hogy–annakellenére,hogyadottesetbenahatóságazideigle-
nes intézkedés megtételére vonatkozó döntés mellett e döntés azonnali végrehajtását is elrendeli – 
ahatóságnembárminekamegtételére jogosult ideiglenes intézkedése során, hanemcsupánarra,
amelyreegyébkéntaközigazgatásiszervnekjogszerűhatáskörgyakorlássalegyébkéntislehetősége
lenne(példánakokáértgázrobbanáseseténahelyszínenlévőhatóságiszervideiglenesintézkedése
soránbiztosíthatjaahelyszínt, illetőleg intézkedhetaveszélyesséváltépületkiürítéséről, továbbá
megkezdhetiannakvégrehajtásátis).Ennekértelmébenbíróságivagyügyészségijogkörbetartozó
intézkedést a hatóság nem rendelhet el.794

Mivelahatóságkötelesmegtenniaz ideiglenes intézkedést–amennyibenannak fentebb tag-
laltkonjunktívfeltételeifennállnak–felmerülakérdésazegyesesetlegesenelmulasztottvagymeg
nemtett,ugyanakkorintézkedésikötelezettségetigénylőhelyzetesetén,ahatóságnakazideiglenes
intézkedésmegtételénekelmulasztásávalokozottkárértvalófelelősségénekkérdése.APtk.delik-
tuálisfelelősség(azazszerződésenkívülokozottkárértvalófelelősség)kapcsánrögzíti,hogyköz-
igazgatási jogkörbenokozott kárért a közigazgatási szerv felelőssége akkor állapíthatómeg, ha a
kártközhatalomgyakorlásávalvagyannakelmulasztásávalokozták,haésamennyibenakárrendes
jogorvoslattal,valamintaközigazgatásihatározatbíróságifelülvizsgálatairántieljárásbannemvolt

794 Boros–Patyi:Im.Ahatóságésaszakhatóságazeljárásban.158.p.
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elhárítható.795 Ennek értelmében a hatóság helytállási kötelezettséggel tartozik mindazon esetek-
ben, amikor az ideiglenes intézkedés megtételét elmulasztja(azazpasszívmagatartásttanúsított), 
bár–atényállásielemekmegléteokán–az adott helyzetben cselekednie kellett volna.

Az Ákr. értelmében a hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell az illetékes hatóságot a 
megtett intézkedésről.Afentipéldánálmaradva,agázrobbanáshelyszínéneljáróhatóságköteles–
azintézkedésmegtételétkövetőenhaladéktalanul–értesíteniazilletékeskatasztrófavédelmiszervet.
Ahaladéktalanszóagyakorlatbanalehetőleggyorsabbértesítésimódotkívánjamegahatóságtól,
melyadottesetbenatelefontisjelentheti.

Azideiglenesintézkedéstárgyában„intézkedő”hatóságvégzést hoz. 

Az„intézkedő”hatóság a hivatalbólmegtett ideiglenes intézkedésről szólóvégzésétközli az 
ügyféllel és az illetékességgel rendelkező hatósággal. Az illetékességgel rendelkező hatóság kö-
teles az ideiglenes intézkedés megtételének szükségességét felülvizsgálni és szükség esetén intéz-
kedni. Ennek értelmében az illetékes hatóságot nem köti az ideiglenes intézkedést hozó hatóság dön-
tése,attólelistérhetindokoltesetben.Ezesetbenazilletékeshatóságnakvizsgálniakellazideiglenes
intézkedéskonjunktívalkalmazásifeltételeinekfennálltát.Azilletékeshatóságdöntésfelülvizsgálati
jogaéskötelezettségenyománháromirányúlehet:

• amennyibenazintézkedésselegyetért,fenntartjaazt;
• hacsupánrészbentartjaindokoltanazintézkedést,akkorazelrendelővégzéstmegváltoztatja

(reformációs jogkör); 
• azideiglenesintézkedésalkalmazásifeltételeinekhiányaeseténpedigazelrendelővégzést

megsemmisíti(kasszációsjogkör).
Az illetékes hatóságmindhárom esetben végzéssel határoz,melyetmind az ügyfélnek,mind

pedigazideiglenesintézkedésrőldöntőhatóságnakmegküld.Evégzésellenönállófellebbezésnek
nincshelye,valamintközigazgatásiperbeniscsupánazérdemidöntésvagyazeljárástmegszüntető
végzés elleni fellebbezés során támadható.796

Azaz,azt követően, amikor az ideiglenes intézkedést elrendelte a hatóság,kötelezettsége er-
ről az illetékes hatóságot és az ügyfelet értesíteni.Azértesítésrenemállapítmegkonkréthatáridőt
atörvény,ezértilyenkorazaszabály,hogyazértesítésthaladéktalanul,azazalehetőleggyorsabban,
meg kell tennie. 

Ahatáskörrelésilletékességgelrendelkezőhatóságavégzés felülvizsgálatárajogosult.Ennek
alapjánhatóságdönthet:

• újintézkedésmegtételéről;
• adöntésmegsemmisítéséről;vagy
• a döntés megváltoztatásáról.
Atörvényegynagyonfontosrendelkezésselzárjaleazideiglenesintézkedésszabályait.Eszerint

az ideiglenes intézkedés felülvizsgálatakor nem érvényesül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt 
jogok védelme.Ennekoka,hogyazideiglenesintézkedésokakéntmegjelöltveszélyhelyzetelhárítá-
savoltalegfontosabbérdek,amelyamégegyébesetbenszigorúvédelembenrészesültjóhiszeműen
szerzettjogokvédelmétisfelülírta.Nemlehettehátarrahivatkozniavégzésfelülvizsgálatakor,hogy
azideiglenesintézkedéselrendeléseazértnemvoltszabályos,mertaz„intézkedő”hatóságnemvette
figyelembeajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogokat.

Ajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogokalapelveaztjelenti,hogyahatóságieljárásközhatalmi
jellegébőladódóanahatóságidöntésalapjánszerzettjogokgyakorlásábameghatározottidőtkövető-
enközhatalmiútonsemlehetbeavatkozni.

795 Ptk.6:548.§.
796 Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.246.p.
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2. Biztosítási intézkedések797 

AkövetkezőkbenazÁkr.általmeghatározottbiztosításiintézkedésekszabályaitvizsgáljukmeg.798

A biztosítási intézkedés célja az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesülésé-
nek biztosítása. 

Másmegfogalmazásban: a biztosítási intézkedéseknekgarantálniukkell a végrehajtástmég a
kielégítésicélúvégrehajtásmegkezdéseelőttazzal,hogyakötelezettségfedezetéülszolgálómeglévő
pénzösszeget,vagyontárgyat,vagymeghatározottdologvégrehajtásalólielvonásátmegakadályoz-
zák.Azaznemegyvégrehajthatóközigazgatásidöntésmeghatározottkötelezettségvégrehajtásaa
biztosításiintézkedésfőcélja,hiszazalapulszolgálóügybenmégnemszületetteffajtavégrehajtható
hatóságiaktus,ígyavégrehajthatóságfeltételei–részbenvagyegészben–nemállnakfenn.Abizto-
sításiintézkedéseseténarrólvanszó,hogyegykötelezettségkésőbbikikényszerítésénekalehetősé-
gétteremtsemegahatóságazáltal,hogyegyelőzeteseljáráslefolytatásávaltulajdonképpenbiztosítsa
ahatóságiaktuskésőbbi,eredményesvégrehajthatóságánakfeltételeit.Hangsúlyozandóugyanakkor,
hogy–mintazakésőbbiekbenlátnifogjuk–biztosításiintézkedéselrendelésérecsakakkorvanlehe-
tőség,hamárszületetthatóságidöntés,deazabbanmegjelöltteljesítésihatáridőmégnemteltel(azaz
nemisvégrehajtható)ésveszélybenvanazeljárástárgyátképzőkötelezettségkésőbbiteljesítése.799 
Atörvényrögzíti,hogya hatóságnak a biztosítási intézkedés elrendelésére okot adó körülmény 
felmerülésétől számított öt napon belül kell megtennie a szükséges biztosítási intézkedést (példá-
ulpénzkövetelésbiztosítása,meghatározottdologzáralávétele,meghatározottdologlefoglalása).800 
Ahatóságrendelkezéséreállóötnapelméletbenelégségeslehetbizonyításieljáráslefolytatására,bár
tényhogyahatóságnakgyorsankellcselekednieannakérdekében,hogysikerreljárjon.

Abiztosításiintézkedésekközpontjábanegykötelezettségáll,amelyazeljárástárgya,ésamely-
nekazeljárássoránvalókésőbbiteljesítéseveszélybenvan.Aveszélyfennállásátvélelmeziaható-
ság.Olyanesetektartozhatnakide,amikorjoggalfeltételezhető,hogyazeljárástárgyamegsemmisül,
olyanmértékbenkárosodik,hogyazeljárásokafogyottáválik.

A biztosítási intézkedéseknek az Ákr. alapján három fajtája van:
• pénzkövetelés biztosítása;
• meghatározott dolog zár alá vétele;
• lefoglalás.

Megjegyzendő a biztosítási intézkedések fajtáival kapcsolatban, hogy korábban aKet. csupán az
elsőkétesettelfoglalkozott;alefoglalást,bárszabályozta,denemsoroltaabiztosításiintézkedések
fajtáihoz.

Atörvényakképpfogalmaz,hogy:„(h)aazeljárástárgyátképezőkötelezettségkésőbbi,telje-
sítéseveszélybenvan,ateljesítésihatáridőlejártaelőtt,azerreokotadókörülményfelmerülésétől

797 Ákr.107.§.
798 Ezzelösszefüggésbenkiemelendő,hogyazÁkr.107.§(1)-(3)bekezdésekabiztosításiintézkedésekközösszabálya-

irólrendelkezik(azazazabbanfoglaltakrendelkezéseketmindapénzkövetelésbiztosítására,mindameghatározott
dologzáralávételére,mindpediga lefoglalás szabályairaalkalmaznikell), a (4)-(5)bekezdésekviszontmáraz
ideiglenesbiztosításiintézkedésszabályaittaglalják.

799 ErreutalLapsánszkyis.Ld.:Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.247.p.
800 Ákr.107.§(1)bek.
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számítottötnaponbelülahatóságbiztosítási intézkedéskéntpénzkövetelésbiztosítását rendeliel,
vagymeghatározottdolgotzáraláveszi,vagylefoglalja.”801

Ebbőlatörvényimeghatározásbólazalábbikövetkeztetésekettudjuklevonni:
• Azeljárástárgyábanmár született egy döntés, amely kötelezettséget határozott meg. 
• A kötelezettség kielégítési célú végrehajtása még nem kezdődhet meg. 
• A döntésben meghatározott teljesítési határidő nem telt le. 

Ahogyakötelezettségveszélybenléténeklehetőségefelmerül,ötnaponbelülelkellrendelnia
biztosításiintézkedést.Annakelrendelésetörténhethivatalbólésazügyfélkérelméreis,aztazelső-
fokúhatóságvégzésformájábanrendeliel.

Abiztosításiintézkedéstavégrehajtást foganatosító szerv hajtja végre.802 Ennek értelmében 
elválikegymástólavégrehajtástelrendelőhatóságésavégrehajtást foganatosítóhatóság,ugyanis
avégrehajtáselrendelésérőlazelsőfokúhatóságfogdönteni,mígannakténylegesvégrehajtásátaz
államiadóhatóságfoganatosítja.803

Tekintettel arra, hogyabiztosítási intézkedés egygarancia arra, hogyakötelezett teljesítse a
kötelezettségét–amennyibenannakfeltételeinemállnakfenn–ígyabbanazesetben,haafeltételek
időközbenmégisadottaklesznek,akkorahatóságnakabiztosításiintézkedéstvisszakellvonnia.

Ennekmegfelelőenabiztosításiintézkedéstvissza kell vonni, azaz a hatóságnak nincs mér-
legelési joga a visszavonás kérdésében, hanem valamelyik feltétel fennállta esetén cselekednie 
kell a visszavonás érdekében:

• Haaztpénzfizetésikötelezettségbiztosításárarendeltékelésaz összeget a döntést hozó ha-
tóságnálvagyavégrehajtástfoganatosítószervnélletétbe helyezték. 

• Hameghatározott cselekmény biztosítása érdekében rendelték el,ésakötelezettkétséget
kizáróanigazolja,hogyazönkéntesteljesítésénekcsakabiztosításiintézkedésazakadálya,
mertannakérdekébenmindenszükségeselőkészületetmegtett.

• Az elrendelésének oka egyébként megszűnt.Ebbeakategóriábaazokazesetektartoznak,
amikorazintézkedéselrendelésénekokaidőközbenmegszűnt.Ilyenesetpéldáulaz,amikor
megszűntazeljárástárgyátképezőkötelezettségteljesítésénekveszélyeztetettségeazértmert
akötelezettönkéntteljesített.804

Kiemelendő,hogyabiztosításiintézkedésjogintézményénekalkalmazásikörétazegyeságazati
jogszabályokrészletezik.EzenágazatiszabályokugyanakkorazÁkr.szabályozásáhozképestnem
eltérő,hanemcsupánkiegészítő,konkretizálórendelkezésekettartalmaznak.805Példakéntemlítendő
aMagyarNemzetiBankpiacfelügyeletieljárásábanabiztosításiintézkedésalkalmazásikörénekeg-
zaktmódonnevesítettesetkörei.806

801 Ákr.107.§(1)bek.
802 Ákr.107.§(2)bek.
803 Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.247.p.
804 Ákr.107.§(3)bek.
805 Vö. Indokolás.
806 AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény93.§(4)bek.értelmében:„AzMNBpiacfelügyeleti

eljárásbanhozottdöntésénekvégrehajtásaérdekébenbiztosításiintézkedéstrendelelazÁkr.-benmeghatározotton
túlabbanazesetbenis,haúgyítélimeg,hogyapiacfelügyeletibírságbehajthatóságánakbiztosításavagyazenge-
délynélkülvagybejelentéshiányábantevékenységetvégzőszemélyvagyszervezetügyfeleiérdekeinekmegóvása
eztindokolja.AzMNBapiacfelügyeletieljárásbanelrendelt(…)biztosításiintézkedését-ahaladéktalanfoganato-
sításérdekében-közvetlenülközliazérintettpénzügyiszervezetekkel.”



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

212

a)Azideiglenesbiztosításiintézkedés

Amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy az érdemi döntésben elrendelhető köte-
lezettség teljesítése elmaradhat, a hatóság a biztosítási intézkedéseket – ideiglenes biztosítási 
intézkedésként – három napon belül megteszi.807 

Abiztosítási intézkedésekújabbfelsorolásátésazok jellemzését fentebbelvégeztük, ígyazok
ismertetésétittmellőzzük.

Az ideiglenes biztosítási intézkedés és a biztosítási intézkedés elhatárolása nem egyszerű
feladat.Biztosításiintézkedésamárkifejtettekszerintahatóságidöntésmeghozatalaután,deavég-
rehajtásmegkezdhetőségeelőttrendelhetőelateljesítéskésőbbibiztosításaérdekében.Azideigle-
nesbiztosításiintézkedéselrendeléséreésalkalmazásáraatörvényvizsgálataalapján,abiztosítási
intézkedésfeltételeinekfennállásaesetén,még az érdemi döntés meghozatala előtt van lehetőség. 
Atörvényúgyfogalmaz,hogyaz„(…)érdemidöntésbenelrendelhetőkötelezettségteljesítéseelma-
radásánakveszélyeállfenn(…).”Eszerintazelrendelésmégnemtörténtmeg,azazazérdemidöntés
nemszületettmeg,deannakfeltételeifennállnak,adöntéstartalmaegyértelmű.

Megjegyzendő,hogyazÁkr.azügyéntézésihatáridőésahatáridőszámításaalcímeértelmében
ideiglenesbiztosításiintézkedéseseténahatóságazügyetsoronkívülkötelesintézni.808

Azideiglenesbiztosításiintézkedéstahatósághárom napon belül teszi meg az erre okot adó 
körülményfelmerülésétől.Ahatáridő rövidségeszintekizárjaabizonyításieljárás lefolytatásának
lehetőségét,azazteljesmértékbensajátészleléseireésazügyfélvagyazeljárásegyébrésztvevőinek
bejelentéseire hagyatkozhat döntésénekmeghozatala során. Ehhez képest a biztosítási intézkedés
eseténazelrendelésidőtartamaötnap–smintfentebbemlítettük–elméletbenvanlehetőségabizo-
nyításieljáráslefolytatására(bárahatóságnakmeglehetősengyorsankellcselekednie).

AzIndokoláskiemeli,hogyazideiglenesbiztosításiintézkedésalkalmazásanemfügghetaható-
ságszabadmérlegelésétől,arracsupánakkorvanmód,hamegalapozottanfeltehető,hogyazérdemi
döntésbenelrendelhetőkötelezettségteljesítésénekveszélyeállfenn.809

Abiztosításiintézkedéssoránírtakhozhasonlatosanazideiglenesbiztosításiintézkedésekkap-
csán ishangsúlyozandó,hogyannakalkalmazásikörét azegyeságazati jogszabályok részletezik.
Maradvánakorábbiágazatipéldánál,ittisemlíthetőaMagyarNemzetiBankpiacfelügyeletieljá-
rása,810aholaMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvényazÁkr.-hezképest–de
annakszabályaivalösszhangban–kiegészítőeljárásjogiszabálytnevesít.811

Azideiglenesbiztosításiintézkedéshatályátvesztiazeljárástbefejeződöntésvéglegesséválá-
sával.812 

807 Ákr.107.§.(4)bek.
808 Ákr.50.§(8)bek.
809 Indokolás.
810 AMagyarNemzetiBankrólszóló2013.éviCXXXIX.törvény93.§(4)bek.értelmében:„AzMNBpiacfelügyeleti

eljárásban ideiglenesbiztosítási intézkedést rendelhetel azÁkr.-benmeghatározotton túlabbanazesetben is,ha
úgyítélimeg,hogyapiacfelügyeletibírságbehajthatóságánakbiztosításavagyazengedélynélkülvagybejelentés
hiányában tevékenységetvégzőszemélyvagyszervezetügyfelei érdekeinekmegóvásaezt indokolja.AzMNBa
piacfelügyeletieljárásbanelrendeltideiglenesbiztosításiintézkedését(…)-ahaladéktalanfoganatosításérdekében
-közvetlenülközliazérintettpénzügyiszervezetekkel.”

811 Ákr.8.§.(3)bek.
812 Ákr.107.§.(5)bek.
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Az ideiglenesbiztosítási intézkedésvonatkozásábangaranciális szabályként rögzíti a törvény,
hogyaz ideiglenes biztosítási intézkedést elrendelő elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek 
van helye, és a fellebbezésnek a döntés végrehajtása tekintetében nincs halasztó hatálya.813

Biztosítási intézkedés Ideiglenes biztosítási intézkedés

Mikor? Azügybenhozotthatóságidöntésután,
de még a hatósági döntés végrehajtásának 
megkezdhetőségétmegelőzően.

Azügybenhozandóhatóságidöntéstmeg-
előzően,azazazérdemidöntésmeghozata-
laelőtt.

Mennyi időn belül? Azokotadókörülményfelmerülésétől
számítottötnaponbelül.

Azokotadókörülményfelmerülésétől
számítottháromnaponbelül.

b) A zár alá vétel és a lefoglalás814
AkövetkezőkbenazÁkr.általszabályozottzáralávételtésalefoglalásszabályaitismertetjük.
AzÁkr.szabályaiszerint:„(h)aatényállásmáskéntnemtisztázhatóvagyazjelentőskésedelem-

meljárna,vagyazáralávételmellőzéseatényállástisztázásánaksikerétegyébkéntveszélyeztetné,a
hatóságjogosultvalamelydologbirtokánakabirtokosrendelkezésealólielvonására(atovábbiakban:
zár alá vétel).”815

ApénzkövetelésbiztosításésalefoglalásmellettazÁkr.szabályozzaazáralávételt,mintabiz-
tosításiintézkedésekegyikét.

A zár alá vétel elrendelésére az alábbi esetek legalább egyikének érvényesülése esetén van 
lehetőség:

• atényállásmáskéntnem tisztázható;
• atényállástisztázásaazáralávételnélküljelentős késedelemmel járna;
• vagyazáralávételmellőzése a tényállás tisztázásának sikerét egyébként veszélyeztet-

né.

Aháromfelsoroltesetközülbármelyikmegalapozzaazáralávételalkalmazhatóságát(tehátez
esetbennemkonjunktívrendelkezésekrőlvanszó,azaznemkellmindegyikfeltételegyidejűteljesü-
léseazáralávételalkalmazásához,elégcsupánazegyikfennállása).

Azáralávétellényege,hogyafentebbemlítettesetekvalamelyikénekfennálltaeseténahatóság 
jogosult a dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására.816

A zár alá vétel elrendelésére az ügyben eljáróhatóságjogosult,sdöntéseellenönállófelleb-
bezésnekvanhelye.Megjegyzendő,hogyazáralávételt elrendelővégzésmellett azáralávétel
megszüntetéséreirányulókérelmetelutasítóvégzésellenisönállófellebbezésijogotbiztosítazÁkr.
azügyfélszámára.817

813 Ákr.116.§(3)bek.a)pont.és117.§(2)bek.
814 Ákr.108-110.§.
815 Ákr.108.§(1)bek.
816 Apolgárijogiszabályokismeretébenhangsúlyozandó,hogyazÁkr.szóhasználataértelmébenahatóságcsupánado-

logbirtokátvonhatjaelabirtokosrendelkezésealól,azazmagaahatóságnemszerezjogotsemadologhasználatára,
semannakhasznosítására,semadologgalvalórendelkezésre.

817 Ákr.116.§(3)bek.h)pont.
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Abiztosításiintézkedésekközöttharmadikkéntfelsoroltintézkedésalefoglalás,amelyintézke-
désselazonbanazÁkr.nemsokatfoglalkozik.Szabályaiszinte„összeépültek”azáralávételszabá-
lyaival,illetvekisegítőjellegűekazáralávételhezképest.

Az Ákr. úgy fogalmaz, hogy abban az esetben, ha nem vehető zár alá a dolog, akkor a le-
foglalást, mint biztosítási intézkedést kell alkalmazni. 

Atörvényszabályaiszerintnem vehető zár alá olyan dolog,amely
• abirtokosánakélete,egészsége fenntartásához;
• illetve az életfeltételei fenntartásához egyébként nélkülözhetetlen jövedelemszerzéséhez 

szükséges. 
Az ilyen dolgot a hatóság lefoglalja és a birtokos őrizetében hagyja, aki azt rendeltetészsze-

rűen használhatja.818 
Ilyeneset lehet,hapéldáuladologbirtokosakerekesszékhezvankötveésazáralávétel tár-

gyátképeződologmagaakerekesszék,vagyhavalakiazalapvetőéletfeltételeinekfenntartásához,
a jövedelemszerzéshez kapcsolódóan használja az autóját, azaz nélkülözhetetlenmunkaeszköze a
gépjármű.

Azáralávételhezhasonlatosanalefoglalástelrendelővégzés,valamintalefoglalásmegszünte-
téseirántikérelmetelutasítóvégzésellenisvanhelyeönállófellebbezésnek.819

Hangsúlyozandó,hogymindazáralávétel,mindpedigalefoglalásvonatkozásábanazÁkr.a
birtokosszóthasználja,azaze két intézkedés elszenvedője nem csupán az ügyfél lehet, hisz ezen 
esetekben nem az ügyféli minőség, hanem az intézkedéssel érintett dolog birtokának kérdése 
bír jelentőséggel.Mindemellettfontosmegjegyezniaztis,hogyabirtokos–apolgárijogiszabályok
ismeretealapján–nemfeltétlenülesikegybeatulajdonosszemélyével,ígyatulajdoniviszonyoksem
értékelendőkegyikesetbensem.Ahatóságabirtoklásjogszerűségétnemkötelesvizsgálniazáralá
vételsorán,viszontajogszerűbirtoklásadologkiadásánálmárjelentőséggelbír,ugyanisahatósága
jogosigénytbejelentőjogalanynakköteleskiadniadolgot,nempedigajogalapnélkülibirtokosnak.

A zár alá vétel és a lefoglalás közötti legfőbb különbségabbanragadhatómeg,hogymígazár 
alá vétel esetén a hatóság a birtokostól elvonja a dolog birtokát,addigalefoglalásnál a dolog 
birtoka a birtokos őrzésében marad,akiazígylefoglaltdologgalnemrendelkezhet,csupánadolog
rendeltetésszerűhasználatávalélhet.820

Lefoglalás Zár alá vétel
Kinek a birtokában marad? Adologbirtokaabirtokosőrzésé-

benmarad,ésaztrendeltetéssze-
rűenhasználhatja,ugyanakkor
rendelkezésijogátnemgyakorol-
hatja a dolog felett.

A dolog birtokát a hatóság elvonja a 
birtokostól.

818 Ákr.108.§(1)bekezdés.Megjegyzendő,hogyaKet.50/B.§-aértelmében„Ahatóságalefoglaltdolgotelszállítja
ésmegőrzi,vagyhaazelszállításlehetetlenvagyaránytalanulmagasköltséggeljárna,adolgotabirtokosőrizeté-
benhagyjaahasználatésazelidegenítésjogánakmegtiltásával.”AzazazÁkr.azügyfélszámárakedvez,amikora
lefoglalásalkalmazásasoránadologbirtokátabirtokosőrzésébenhagyja,akiaztrendeltetésszerűenhasználhatjais.
AKet.ugyanis–afentihivatkozotttörvényhelyértelmében–úgyrendelkezettik,hogyahatóságalefoglaltdolog
birtokátcsakabbanazesetbenhagyhattaabirtokosőrzésében,haannakelszállítása lehetetlenvagyaránytalanul
magasköltséggeljártvolna,deezesetbensembiztosítottaadologrendeltetésszerűtovábbhasználatánaklehetőséget
azügyfélszámára.

819 Ákr.116.§(3)bek.h)pont.
820 EkülönbségethangsúlyozzaJuhászZoltánis.Ld.:JuhászZoltán:Im.Azáltalánosközigazgatásirendtartás.149.p.
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Előszörisazáralávételérdekébenadologbirtokosátfelkellszólítani,hogyadolgotadjaát.821

Amennyibenazáralávettdologbirtokosaadolgotfelszólításellenérenemadjaát,akkoraható-
ság a zár alá vételt a rendőrség közreműködésével foganatosítjaésezzelegyidejűlegazáralávett
dolog birtokosát eljárási bírsággalsújtja.Megjegyzendő,hogyahatóságnakeffajtaszankcióalkal-
mazásitevékenységeesetén–tekintettelaszabályokkógensvoltára–nincsmérlegelésijogosultsága.
Kivételezalólazeljárásibírságösszegénekmeghatározása,mertarrólbelátásaszerinthatározhat.

Arendőrségközreműködésénekigénybevételeésazeljárásibírságkiszabásakötelező.822

Nem kötelezhető a dolog átadására az,akiamegtagadásiokkalösszefüggésben:
• atanúvallomástmegtagadhatja,823vagy
• a védett adat tekintetében nem kapott felmentést a titoktartás alól.
Azezekreaszemélyekrevonatkozó,vagyazeszemélyeketvédőszabályozás„kioltja”abiztosí-

tási intézkedés alkalmazásának kötelezettségét.

A zár alá vételre824 a szemle szabályai alkalmazandók.825Ennekalapjánnéhánykiemelendő
szabály:

• Azáralávettdologbirtokosátelőzetesenértesítenikellazáralávételről,decsakakkor,ha
azazáralávételeredményességétnemveszélyezteti.

• Amennyibena zár alávettdologbirtokosának jelenlétenemszükségszerűa zár alávétel
során,akkorazáralávettdologbirtokosánaktávollétenemakadályaazáralávételmegtar-
tásának. 

• Azáralávételsoránazáralávettdologbirtokosakötelezhetőarra,hogyadolgotfelmutassa,
valamint,hogyazügyfeletbeengedjeahelyszínre.

Kiemelendő,hogyazáralávételreésalefoglalásraegyebekbenaVht.rendelkezéseitkellalkal-
mazni.826Fontoshangsúlyozni,hogyazÁkr.ésaVht.szabályozásikörnyezete–amásjogágiszabá-
lyozottságukspecifikumaiokán–meglehetőseneltérő,ígyaVht.rendelkezéseicsupánazáralávétel
ésalefoglalásjogintézményekcéljánakésjellegénekmegfelelőmódonalkalmazandók.Hiszmíga
záralávételreazÁkr.szerintatényállásmegfelelőéskésedelemnélkülitisztázásavégettvanszük-
ség,827addigaVht.szerintibiztosításiintézkedésreakkorkerülhetsor,828haakövetelésteljesítéseér-
dekébenavégrehajthatóokiratmégnemállíthatóki,ugyanakkoravégrehajtástkérővalószínűsítette,
hogyaköveteléskésőbbikielégítéseveszélybenvan.829

821 Ákr.108.§(2)bek.
822 Ákr.108.§(2)-(3)bek.
823 AzÁkr.66.§(3)bekezdéseértelmébenatanúvallomástmegtagadhatja:a)bármelyikügyfélPtk.szerintihozzátarto-

zója;b)akivallomásávalsajátmagátvagyhozzátartozójátbűncselekményelkövetésévelvádolná;c)asajtószabad-
ságrólésamédiatartalmakalapvetőszabályairólszólótörvényszerintimédiatartalom-szolgáltató,vagyvelemun-
kaviszonybanvagymunkavégzésreirányulóegyébjogviszonybanállószemély–ajogviszonyamegszűnéseutánis
-,ésatanúvallomásávalaszámáraamédiatartalom-szolgáltatóitevékenységgelösszefüggésbeninformációtátadó
személykilététfelfedné;d)adiplomáciaimentességbenrészesülőszemély.

824 Ákr.108.§(2)-(4)bek.
825 AszemlérevonatkozórendelkezéseketazÁkr.68-70.§-aihatározzákmeg.
826 AVht.VI.fejezetének(ingóvégrehajtás)105-106.§-airendelkeznekazáralávételről,mígabiztosításiintézkedések-

revonatkozószabályokataX.fejezet(biztosításiintézkedésvégrehajtása)szabályozza.
827 Ákr.108.§(1)bek.
828 Vht.185.§.
829 Akérdésrőlrészletesebbenld.:Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.253.p.
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A zár alá vételt meg kell szüntetni az alábbi esetekben:
• Ha az elrendelésének oka megszűnt: Ezazesetakkorfordulhatelőpéldául,haabiztosítás

céljábólelrendeltzáralávételremárazértnincsenszükség,mertatényállástisztázásáhoza
dologra többé nincsen szükség. 

• A hatóság az eljárást megszüntette: Azáralávételtmegkellszüntetniakkoris,haidőköz-
benahatóságazegészeljárásmegszüntetésérőldönt.830 Ebben az esetben az eljárás meg-
szüntetése természetesen a zár alá vételmegszüntetését is jelenti, tekintettel arra, hogy a
tényállás tisztázása, amelyhez a zár alá vétel szükséges, a hatósági eljárásmegszüntetése
következtébenbefejeződik.

• Az ügy érdemében döntés születik: Ahatósága tényállás tisztázásautánegyvélhetően
megalapozott,érdemidöntésthoz.Atényállástisztázásaésezzelegyüttazáralávétel,mint
biztosításiintézkedésisazérdemidöntéshozatalhozszükséges,emiattadöntéshozataltkö-
vetőenazáralávételtmegkellszüntetni,hiszenabiztosításiintézkedéskvázielérteacélját.

Azáralávételvagylefoglalásmegszüntetéséről az eljáró közigazgatási hatóság dönt végzés-
sel,sdöntéseellenönállófellebbezésneknincshelye.Ugyanakkor–mintaztfentebbmáremlítettük
–azáralávételtvagylefoglalástelrendelő, illetve ezek megszüntetése iránti kérelem elutasítása 
ellen van helye önálló fellebbezésnek.831

Báralefoglalásmegszüntetésérőlegzaktmódnemrendelkezikatörvény,véleményünkszerinta
záralávételmegszüntetésénekszabályaianalógmódonalefoglalásraisalkalmazandók.832

Atörvényrendelkezéseiszerint, 833amennyibenahatóságafentebbfelsoroltokokvalamelyike
miattazáralávételtmegszüntette,akkorazáralávettdologrólrendelkeznikell.

A főszabály,hogyazáralávételmegszüntetésétkövetőenadolgotannakkellkiadni,akitőlazt
atényállástisztázásaérdekébenzáralávették.Ezalólazonbanszámoskivételismeretes.

Amennyibena hatóság más szerv hatáskörébe tartozó eljárás megindítását kezdeményezi, 
akkorazeljáráslefolytatásáhozszükségeszáralávettiratokatéstárgyibizonyítékokatátadjaameg-
keresett szervnek. 

Amennyibennyilvánvaló,hogyakitől a dolgot zár alá vették, nem jogosult annak birtoklására 
(mertpéldáuljogalapnélkültartottabirtokábanadolgot)akkorahatóságadolgotazarrajogosigényt
bejelentőszemélynekadjaki.Ezesetbenahatóságotnemterhelibizonyításikötelezettség,csupán
arrólkelldöntenie,hogyazigénytbejelentőszemély-evalóbanajogosbirtokos.Következésképpen
azigénytbejelentőszemélynekkelligazolniaazt–példáulokirattal–hogyőadologkiadásárajo-
gosultszemély.834

Előfordulhatolyaneset,amikorahatóságnem tudja már a zár alá vett dolgot természetben 
kiadni.Ebbenazesetbenazáralávettdolgotértékesítenikellésazértékesítésbőlbefolytellenértéket
kelladologbirtokosánakmegfizetnieakövetkezőkszerint:

• Amennyibenazár alá vétel jogszerű volt,akkorahatóságadologelőzetesértékesítésé-
ből befolyt ellenértéket veszi alapul, amelyből levonja a kezelésből és a tárolásból eredő
költséget,ésnöveliamegtérítésidőpontjáigeltelt időreszámolt,aPtk.szerintikésedelmi

830 AzeljárásmegszüntetésénekeseteitazÁkr.47.§-asoroljafel.
831 Ákr.116.§(3)bekezdésh)pont.
832 EzenálláspontnakadhangotLapsánszkyis.Ld.:Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.

251.p.
833 Ákr.109.§(2)-(4)bek.
834 Lapsánszky:Im.Azegyeshatóságiintézkedésekkülönösszabályai.253.p.
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kamattal.835A jogosultazeztmeghaladó igényétapolgári jogiszabályoknakmegfelelően
érvényesítheti.

• Amennyibenazár alá vétel alaptalan volt,akkorahatóságadologértékesítésébőlbefolyt
ellenértéketnemcsökkenthetiadologkezelésébőlésatárolásbóleredőköltségekkel.

Haazígykifizetettellenértékenkívülmeghaladóanajogosultigénytjelentbe,akkoraztaPtk.
vonatkozórendelkezéseialapjánérvényesítheti.

Végezetülszólnunkkellazáralávettdologértékesítésérőlis.Afőszabály,hogyazáralávett
dolgot nem lehet előzetesen értékesíteni. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek.

Azértékesítésmegengedhetőségénekelsőesete,haadologromlandó.Azazamennyibenazáralá
vettdologromlandóságaokánértékesíthető.

Azértékesítésmásikesete,amikorahatóságazáralávettdolgotkiadná.Amennyibenafelhí-
vástólszámítottháromhónaponbelülsenkinemjelentbeazáralávettdologértjogosigényt,akkor
ahatóságnaklehetőségevanadolgotértékesíteni.

Ilyenkoraz értékesítésből befolyt ellenérték a dolog helyébe lép.836

Haazáralávettdologértéktelen,vagyaztnem lehet értékesíteni,akkoradologgalkapcsolatos
harmadikeljárásilehetőségannakmegsemmisítése. 837 

Amegsemmisítésreakkorvanlehetőség,haadologértéktelenvagyazértékesítéssikertelenvolt.
Ilyenesetekbenazáralávételmegszüntetéseutánkelladolgotmegsemmisíteni.

Amegsemmisítésbőladódóköltségekazáralávettdologbirtokosátésatulajdonosátegyetem-
legesen terhelik.838

835 Ákr.109.§(2)-(4)bek:Akésedelmikamattermészetesszemélyekesetébenalkalmazandórendelkezéseitld.:Ptk.
6:48.§.Ennekértelmében: „Pénztartozáseseténakötelezett akésedelembeesés időpontjátólkezdődőenakése-
delemmelérintettnaptári félévelsőnapjánérvényes jegybankialapkamattal - idegenpénznembenmeghatározott
pénztartozáseseténazadottpénznemreakibocsátójegybankáltalmeghatározottalapkamattal,ennekhiányábana
pénzpiacikamattal-megegyezőmértékűkésedelmikamatotkötelesfizetni,akkoris,haapénztartozásegyébként
kamatmentesvolt.Haajogosultnakakésedelembeesésidőpontjáigkamatjár,akötelezettakésedelembeesésidő-
pontjátólekamatonfelülakésedelemmelérintettnaptárifélévelsőnapjánérvényesjegybankialapkamat-idegen
pénznembenmeghatározottpénztartozáseseténazadottpénznemreakibocsátójegybankáltalmeghatározottalap-
kamat,ennekhiányábanapénzpiacikamat-egyharmadávalmegegyezőkésedelmikamatot,deösszesenlegalábbaz
(1)bekezdésbenmeghatározottkamatotkötelesfizetni.Akamatszámításakorakésedelemmelérintettnaptárifélév
elsőnapjánérvényesjegybankialapkamatirányadóazadottnaptárifélévteljesidejére.Akamatfizetésikötelezettség
akkorisbeáll,haakötelezettkésedelmétkimenti.”

836 Ákr.110.§(1)-(3)bek.
837 Ákr.110.§(4)bek
838 Azegyetemlegességaztjelenti,hogyafeleket,jelenesetbenazáralávettdologbirtokosátéstulajdonosátaköltségek

együttesenterhelik,azazmindegyikféltőllehetkövetelniazösszesköltséget.Amennyibenvalamelyikfélkiegyenlí-
tetteaköltségeket,akkoramásiktólmárnemkövetelhetőekaköltségek.Akifizetésutánafelekegymásközötti.



IX. FEJEZET 
BALOGH-BÉKESI NÓRA – POLLÁK KITTI – VÉRTESY 
LÁSZLÓ – NASZLADI GEORGINA – ROTHERMEL 
ERIKA: A JOGORVOSLAT839

1. A jogorvoslatok rendszertani szerepe840

Ajogorvoslatokravonatkozószabályokismertetésénélérdemesfelidéznünkahatóságieljárássza-
kaszaiközülajogorvoslatiszakaszmegismertjellemzőit.Aközigazgatásihatóságialapeljárást,azon
belül a közigazgatási hatósági döntés meghozatalát követheti a jogorvoslati szakasz. A hibás köz-
igazgatási hatósági döntés orvoslását szolgáló jogorvoslati szakasz az alapeljárástól eltérően nem
szükségképpeni,hanemeshetőleges szakasza a közigazgatási hatósági eljárásnak. Akkor kerül e 
szakaszrasor,haahatóságidöntéstazügyféljogorvoslatikérelemmelmegtámadja,vagyazthivatal-
bólfelülvizsgálják.Ajogorvoslatokravonatkozószabályok841azeljárásijogalkotmányosmegalapo-
zottságú,garanciálisjelentőséggelbírószabályai,amelyekegyrésztaz ügyfelek védelmét szolgálják, 
másrészt a döntések törvényességét biztosítják. 

Ajogorvoslataközigazgatásjogiszempontúkontrolljánakazazeszköze,amelyahatóságieljá-
rásésazannaksoránmeghozottdöntésmeghatározotteljárásalapjántörténőfelülvizsgálatátjelenti
afeltárthibaorvoslásaérdekébenadöntésfelülbírálatának,azazmegváltoztatásnakvagymegsem-
misítésnekajogával.842

Aközigazgatásidöntésekhezkapcsolódóáltalánosszabályokszerinti jogorvoslatirendszertaz
Ákr.-benszabályozottjogorvoslatieszközökösszességejelenti.843 

AzÁkr.szerintajogorvoslatoknakkétnagycsoportjátkülönböztetjükmeg:akérelemreinduló
jogorvoslatieljárásokatésahivatalbólindulójogorvoslatieljárásokat.844

839 Ezenalfejezetmegírásáhozfelhasználtuktöbbekközt:PatyiAndrás(szerk.):Ahatóságieljárásjogaközigazgatásban,
DialógCampusKiadó,Budapest–Pécs,2012.,BarabásGergely–BaranyiBertold–KovácsAndrásGyörgy(szerk.):
Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvényhez,ComplexKiadó.Budapest,2013.,HajasBarnabás:Újrago(mb/
nd)olthatóságieljárásjog:azáltalánosközigazgatásirendtartás,JogtudományiKözlöny,LXXII.évf.(6),2017.júni-
us,292.-302.munkáit,ésazIndokolást.

840 AzalfejezetPollákKittiírása.
841 Ákr. IX. fejezet.
842 VargaZs.András:Im.Azalkotmányosságkövetelményeésazeljárásalapelvei.In.Patyi135.p.
843 Utalunkarra,hogyazÁkr.indokolásaszerintkiegészítőrendelkezéskéntágazatitörvényszabályozhattovábbijog-

orvoslatiformát,haszükséges,példakéntemlítveazújrafelvételieljárást.Azilyenágazatiszabályozásazáltalános
eljárási kódex jogorvoslati rendjének kötöttségét oldja.

844 Megjegyezzük,hogyjogorvoslatnaktekinteniegyarántakérelemreésahivatalbólindulójogorvoslásieszközöket
nemszerencsés.Ajogorvoslathozvalójogajogábansértettféljogosultságaahatósággalszemben.

Egyértelműbbvoltakorábbitörvényiszabályozás,amelyjogorvoslatnakakérelemreindulóeljárásokatnevezte,míga
hivatalbólindulóeljárásokatdöntés-felülvizsgálatnak.
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Kérelemre induló jogorvoslati eljárások:
• a közigazgatási per;
• a fellebbezési eljárás.

Hivatalból induló jogorvoslati eljárások:845
• a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság saját hatáskörében;
• a felügyeleti eljárás; illetve
• ügyészifelhívásésfellépésnyománindítotteljárás.

Mindkétcsoportbanmeghatározotteszközeseténazonosacél,vagyisahibásközigazgatásiha-
tóságidöntésorvoslása.Ugyanakkorakétcsoportközöttalapvetőkülönbségekvannak.

A kérelemre induló jogorvoslatok ügyféliaktivitástfeltételeznek,kérelemretörténikazeljárás,
azügyfélalanyijoggalrendelkezikazeljárásmegindítására.Akérelemreindulójogorvoslatieljárá-
sokalapvetőenazügyfeleket(meghatározottesetbenazeljárásegyébrésztvevőit)védik,ajogaikat,
jogosérdekeiketcsorbítóhatóságidöntésekellen.Másképpenfogalmazvaejogvédelmetszubjektív,
alanyi jogvédelemnek is nevezzük.A kérelemre induló jogorvoslatoknál hangsúlyozni kell, hogy
azokazAlaptörvénybenmeghatározottjogorvoslathozvalójogérvényesítésétbiztosítják.Ahogyan
aztazalapelvekrőlszólófejezetbenmáremlítettük,azAlaptörvényXXVIII.cikk(7)bekezdésesze-
rint:„(m)indenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és 
más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.” A fentiek szerint a ké-
relemreindulójogorvoslatieszközöketajogorvoslathozvalójogérvényesítésérerendelkezésreálló
eszközökneknevezhetjük.Ajogorvoslathozvalójognemkorlátlan,a jogorvoslatikérelembeadá-
sánakhatárideje,akérelemtárgya,azelbírálásrajogosultszervekköretörvénybenmeghatározott,
jogilag kötött. 

AzAlkotmánybíróság–Alaptörvényreisirányadógyakorlataszerintajogorvoslathozvalójog
lényegitartalmaaz„érdemihatározatoktekintetébenamásszervhez,vagyugyanazonszervezeten
belülimagasabbfórumhozforduláslehetősége”.846Ajogorvoslathozvalójogkövetelményétazegy-
fokú fellebbezési rendszer is kielégíti, de a törvényhozó ezen túlmenő jogorvoslati lehetőséget is
adhat.847Ajogorvoslathozvalóalapjogbiztosításátjelenti,haazeljárásbanatörvénygarantáljaaz
érintettszámára,hogyügyétazalapügybeneljárószervtőlkülönbözőszervbíráljael.848 A jogorvos-
latijoglényegilegazérdekeltnekazajoga,amelynekgyakorlásávalazáltalahibásnak,sérelmesnek
tartottállamigazgatásiaktusorvoslását,vagyisazáltalavélt,vagyvalósérdeksérelménekelhárítását
érheti el.849Mindenjogorvoslatlényegielemea„jogorvoslás”lehetősége,vagyisajogorvoslatfo-
galmilagésszubsztanciálisantartalmazzaajogsérelemorvosolhatóságát.850Fontoselemtehátahaté-
konyjogvédelem,azazhogyafelülbírálatrajogosultmegváltoztathassa(reformatóriusjogkör)vagy
hatályonkívülhelyezhesse(kasszációsjogkör)akorábbidöntést,egyszóvalérdemifelülvizsgálatot
gyakorolhasson.

Aközigazgatásihatározatoktekintetébenafentiekbőlegyrésztazkövetkezik,hogyönmagábana
kétfokúközigazgatásieljárásnemkövetelmény,haazegyfokúeljárásbanmeghozottdöntésta„más
szervhez”jellemzőenabírósághozforduláslehetőségeköveti.Ugyanakkorabírósághozfordulásés

845 AzÁkr.akorábbiterminológiátmódosítja:mindkétjogorvoslásiformátjogorvoslatnaktekinti,csupánakezdemé-
nyezésükmikéntjemás,ígykérelemreindulójogorvoslatieljárásokatéshivatalbólindulójogorvoslatieljárásokat
különböztet meg.

846 Ld.:5/1992.(I.30.)ABhat.ABH1992,27,31.
847 9/1992.(I.30.)ABhat.ABH1992,59,68.
848 513/B/1994.ABhat.ABH1994,734.
849 513/B/1994.ABhat.ABH1994,734.
850 49/1998.(XI.27.)ABhat.ABH1998,372,382.
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ajogorvoslathozvalójogtartalmaközigazgatásiperekbensajátosanérvényesül,mivelitt(nemcsak
azalapjog,hanem)aközigazgatásihatározatokbíróságifelülvizsgálatáravonatkozóalkotmányitétel
isfigyelembeveendő.Ajogorvoslathozvalójogszempontjábólaközigazgatásipertajogorvoslathoz
valóalapjogérvényesülésekörébekellsorolniakkor,haamegelőzőközigazgatásieljárásegyfokú.
Kétfokúközigazgatásieljáráseseténazonbanajogorvoslathozvalóalapjogkövetelményemárérvé-
nyesültaszervezetrendszerenbelülimagasabbfórumhozfordulással,ittaközigazgatásiperbenmár
az„államszervezetielem”–abíróihatalomkontrolljaavégrehajtóhatalomaktusaifölött–adomi-
náns,alapjogielemkéntpedigabírósághozfordulásjoga.851

A hivatalból induló jogorvoslatokazügyfélpasszivitásamellettvagyakárazügyfélakarata
ellenébenisindulhatnak,azeljáráslefolytatásaahatóságsajátdöntése.Ajogsértődöntéstakkoris
orvosolnikell,atörvényességbiztosításaabbanazesetbeniscél,haazügyfélnemérdekeltjogor-
voslatikérelemelőterjesztésében,mertszámáraadöntéskedvező.Előfordulhatazis,hogyazügyfél
kezdeményeziazeljárást,deebbenazesetbenisahatóságdöntarról,hogymegindítja-eazeljárást,
tehátazügyfélneknincsrendelkezésijogaazeljáráslefolytatásátilletően.Ahivatalbólijogorvoslatok
adöntésthozóhatóság,afelügyeletiszervésazügyészrendelkezésikörébetartoznak.Ahivatalból
indulójogorvoslatokahatóságidöntésektörvényességét,ajogáltalvédettközérdekérvényesülését
szolgáljákalapvetőenazegyénijogsérelmektől,érdeksérelmektőlfüggetlenül.Ahivatalbóli jogor-
voslásieljárásokajogállamiságésazabbólfakadójogbiztonságalkotmányoskövetelményénekér-
vényesülésétszolgáljákajogszabálysértődöntéshelyettajogszabályoknakmegfelelődöntésmegho-
zatalával.Másképpenfogalmazvaejogvédelmetobjektív,tárgyijogvédelemnekisnevezzük.Ahogy
arramárazalapelvifejezetbenutaltunkaközigazgatásieljárásikódexbenahivatalbólindulójogor-
voslatieljárásokahivatalbóliságalapelvénekelemeiközöttismegjelennek.AzÁkr.3.§-aszerint:
„Ahatóság(…)etörvénykereteiközöttfelülvizsgálhatjaasajátésafelügyeletealátartozóhatóság
döntésétéseljárását.”Ahivatalbólindulójogorvoslatieljárásoktörvényáltalkorlátozott,feltételek-
hez kötött jogorvoslati eszközök. 

Ajogorvoslatieljárásokatafentiekbenrészletezetttörvényicsoportosításontúl,teháthogymi-
lyenmódonindulnak,elkülöníthetjükazonszempontalapjánis,hogymilyenszervvégziajogorvos-
lati eljárást. E szerint belső és külső jogorvoslatotkülönböztetünkmeg.Belsőjogorvoslatesetén
a közigazgatási szervezetrendszeren belüli szerv látja el a jogorvoslatot, ide tartozik a kérelemre
indulókközülafellebbezésieljárás,ahivatalbólindulókközüladöntésmódosítása,visszavonásaés
afelügyeletieljárás.Külsőjogorvoslatesténnemközigazgatásiszervvégzi,illetveveszrésztajog-
orvoslatieljárásban.Ecsoportbatartozikakérelemreindulójogorvoslatokközülaközigazgatásiper,
amelyaközigazgatásibíróságelőttzajlik.Ahivatalbólindulójogorvoslatokközülazügyészútján
történőfelhívásésfellépésemlíthetőrészben,akezdeményezésvonatkozásábankülsőjogorvoslati
elemnek.Akésőbbiekbenrészletesenkifejtésrekerül,hogyazügyészifelhívásvagyfellépésnyomán
indítotteljárásvagybelső jogorvoslatmertahatóságvagyafelügyeletiszerve járel,vagykülső,
hiszenperindításeseténabíróságjárel.

851 Balogh-BékesiNóra:Im.Atisztességesügyintézéshezésatisztességeseljáráshozvalójog.61.p.
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Továbbicsoportosításiszempont,hogyajogorvoslateldöntésénekjogaátszármaztató(devolutív)
hatályú-e.AhivatalbólidöntésmódosításésvisszavonáskivételévelazÁkr.-benszabályozottjogor-
voslatokdevolutívhatályúak.Megjegyezzük,hogyaközigazgatásiperésafellebbezésazonbancsak
feltételesen,mertadöntésthozószervneklehetőségevanakeresetlevélvagyafellebbezésalapján
módosítaniilletvevisszavonniadöntését.852

Csoportosíthatunkaszerintisajogorvoslatokközött,hogymindenelsőfokúdöntésellenigénybe-
vehető-evagynem.Eszempontbólaközigazgatásiperáltalánosanigénybevehetőjogorvoslattávált
azÁkr.rendszerében(azzal,hogyafellebbezésseltámadhatódöntésnélugyanfeltételafellebbezés
kimerítése;éskivételtjelentenekazönállóannemfellebezhetővégzések).Atöbbijogorvoslatieszköz
feltételhezkötött,kivételes(fellebbezésnekakkorvanhelye,haazttörvénykifejezettenmegengedi,
ahivatalbólindulójogorvoslatokkorlátokközöttérvényesülnek).

Ajogorvoslatszabályainakalkalmazásárólatörvényúgyrendelkezik,hogya jogorvoslati eljá-
rásban az Ákr. rendelkezéseit a jogorvoslati fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Ez a 
rendelkezéstehátatörvénymásfejezeteinekszabályaitrendelialkalmaznimindenolyankérdésben,
amelyetajogorvoslatifejezetnemrendez.853

AzÁkr.ajogorvoslathozvalójogáltalánosszabályábanhatározzameg,hogymilyendöntésellen
vanhelyeönálló jogorvoslatnakésmilyendöntésellenjárulékos jellegűa jogorvoslat.Azérdemi
döntés,teháta hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése elleni 
jogorvoslat főszabályként járulékos.Atörvényirendelkezésszerintavégzésellenijogorvoslatijog
ahatározat,ennekhiányábanazeljárástmegszüntetővégzésellenijogorvoslatkeretébengyakorol-
ható. Végzés ellen önálló jogorvoslatnak csak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi.854

Utalunkarra,hogyazÁkr.jogorvoslatirendszereszerint–hasonlóanakorábbieljárásikódexhez
–azigazolásikérelem,adöntéskijavításaéskiegészítésenemminősüljogorvoslatnak.855

2. A kérelemre induló jogorvoslati eljárások856

Mintmáremlítettük,azÁkr.IX.fejezetefenntartjaajogorvoslatKet.-benkialakítottkétfőfajtáját:
az ügyféli aktivitást feltételező kérelemre induló jogorvoslati eljárásokatésazügyfélpasszivitá-
samellettvagyakárazügyfélakarataellenében,hivatalból induló jogorvoslati eljárásokat.

852 AzÁkr.115.§szerint:Haakeresetlevélalapjánahatóságmegállapítja,hogydöntésejogszabálytsért,aztmódosít-
javagyvisszavonja.Haakeresetlevélbenfoglaltakkalegyetértésazügybennincsellenérdekűügyfél,ahatósága
nemjogszabálysértődöntéstisvisszavonhatja,illetveakeresetlevélbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosíthatja.Haa
szakhatóságakeresetlevélalapjánmódosítjaállásfoglalását,ahatóságadöntésétennekmegfelelőenmódosítjavagy
visszavonja.

AzÁkr.119.§szerint:Haafellebbezésalapjánahatóságmegállapítja,hogydöntésejogszabálytsért,aztmódosítjavagy
visszavonja.Haafellebbezésbenfoglaltakkalegyetért,ésazügybennincsellenérdekűügyfél,ahatóságanemjog-
szabálysértődöntésétisvisszavonhatja,illetveafellebbezésbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosíthatja.

853 Utalunkarra,hogyaközigazgatásiperrevonatkozószabályokat,aKp.szabályozza.Ahatóságieljárásikódexaköz-
igazgatásipercímalattaközigazgatásiperlehetőségéttartalmazza.

854 Ákr.112.§.
855 Áttekintőtáblázatbanösszefoglalvald.VértesyLászló:Közigazgatásihatóságieljárás(XII.fejezet)In.TemesiIstván

(szerk.):Közigazgatásijog.NemzetiKözszolgálatiEgyetem,Budapest,2017.
856 AzalfejezetPollákKittiírása.
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Akérelemreindulójogorvoslatieljárásokközös jellemzője,hogyajogosultnakalanyijoga,hogy
jogorvoslatikérelmét–haazajogszabálybanelőírtfeltételeknekmegfelel–azarrajogosultbíróság
vagyközigazgatásihatóságérdembenelbírálja.Ajogorvoslathozvalójoggyakorlásajogszabályok
által meghatározott.

AzÁkr.alapján,kérelemreindulójogorvoslatieljárás:egyrészrőla közigazgatási per, másrész-
ről a fellebbezési eljárás. 

AzAlaptörvénySzabadságésFelelősségrész,XXVIII.cikkének(7)bekezdéseértelmében„(m)
indenkinekjogavanahhoz,hogyjogorvoslattaléljenazolyanbírósági,hatóságiésmásközigazga-
tásidöntésellen,amelyajogátvagyjogosérdekétsérti.”AzÁkr.aközigazgatásiszervezetenkívüli
jogorvoslatieljárást, aközigazgatásipert tekintiáltalános jogorvoslatieszköznek;aközigazgatási
szervezetenbelülijogorvoslat,afellebbezéshelyett.

AzAlaptörvénySzabadságésFelelősségrész,XXIV.cikkének(1)bekezdéseszerint„(m)inden-
kinekjogavanahhoz,hogyügyeitahatóságokrészrehajlásnélkül,tisztességesmódonésészszerű
határidőnbelülintézzék.”Aközigazgatásipertlezáróítélethezkapcsolódikazanyagijogerőintézmé-
nye,amelyadöntéstmegváltoztathatatlannáteszi,ígyaztvéglegesenlezárja.

Végülmegjegyezendő,hogymegszűnikkét,korábbanaKet.-benszabályozottkérelemreinduló
jogorvoslati eljárás: azújrafelvételi eljárás857 ésazAlkotmánybírósághatározataalapján indítható
eljárás.858

2.1. Közigazgatási per

AzÁkr.rendszerébenazelsődlegesjogorvoslatiformaaközigazgatásiper,amelyrőlrészletesen
a Kp. rendelkezik.AzÁkr. csak a legfontosabb, a közigazgatási hatósági eljárás szempontjából
jelentőskérdéseketésazÁkr.ésaKp.köztikapcsolódásipontokatrészletezi.Aközigazgatásiper-
revonatkozórészletszabályokatkönyvünkönállóalfejezetetartalmazza,ezért ittcsakazÁkr.-ben
szabályozotttémaköröket–aközigazgatásiperlehetőségétésahatóságáltalakeresetlevélalapján
adöntésmódosításátvagyvisszavonását–ismertetjük,aközigazgatásiperrészletszabályaitajelen
fejezetnegyedikalfejezetébenismertetjük.

AzÁkr.egyrészrőlmeghatározzaaközigazgatásperindításánakalapvetőfeltételeit.

Közigazgatási pert az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések859 kivételével – 
véglegessé vált döntés ellen indíthat.860 

Fellebbezéssel támadható közigazgatási hatósági döntés esetén,közigazgatásiper csakak-
korindítható,haazarrajogosultakvalamelyikefellebbezettésafellebbezéstelbírálták.861 Továbbá 
azÁkr.ittszabályozzaaz ügyészáltalkezdeményezettperindításánakfeltételeit:azügyészakkor

857 Azújrafelvételieljárás,mintjogorvoslatieszközagyakorlatbannemkerülttúlgyakranalkalmazásra.
858 AzAlkotmánybírósághatározataalapjánindíthatóeljárásravonatkozórendelkezésekelhagyásánakindokaaz,hogy

ejogorvoslatieljárásokafogyottávált.AKet.azügyfelekközöttlétrejöttegyezségetjóváhagyóhatározatellentette
csaklehetővékizárólagosjogorvoslatieljáráskéntazAlkotmánybírósághatározataalapjánindíthatóeljárást.AzÁkr.
biztosítjaazegyezségmegtámadásánaklehetőségét.Továbbáagyakorlatban,azügyfelekneméltekezzelajogorvos-
lati eszközzel.

859 Ld.részletesen2.2.Fellebbezésc.alfejezetet.
860 Ld.részletesenV.2.fejezetet.
861 EfeltételismertazEurópaiUniómástagállamaibanis,ígypéldáulFranciaországban;Ld.:Conseild’État:Recours

administratifspréalablesobligatoires,LaDocumentation française,LesétudesdeConseild’État,2008 (avecdes
annexessurquelquesexemplesdeRAPOál’étranger:Allemagne,Royaume-Uni,Suisse).
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indíthatpertahatóságvéglegesséváltdöntéseellenvagyahatóságeljárásikötelezettségénekelmu-
lasztásaeseténahatóságeljárásrakötelezéseiránt;haajogsértésmegszüntetésérefelszólítóügyészi
felhívásbanmegállapítotthatáridőeredménytelenüleltelt.862

A hatóság döntésének módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapján863 lényegébena 
közigazgatási hatóságra vonatkozó önkorrekciós lehetőséget ad.Egyrészről,haaközigazgatási
hatóságmegállapítjaakeresetlevélalapján,hogydöntésejogszabálysértő,akkordöntésétmódosítja
vagyvisszavonja.Másrészről,haaközigazgatásihatóságakeresetlevélbenfoglaltakkalegyetértés
azügybennincsellenérdekűügyfél,aközigazgatásihatóságanemjogszabálysértődöntéstisvisz-
szavonhatja, illetveakeresetlevélbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosíthatja.Harmadrészről,haa
szakhatóságakeresetlevélalapjánmódosítjaállásfoglalását,aközigazgatásihatóságdöntésétennek
megfelelőenmódosítjavagyvisszavonja.864

Megjegyezendő,hogyahatóságönkorrekcióslehetőségénekalkalmazásáraugyanazonügyben
csakegyszervanlehetőség.Kiemelendőtovábbá,hogyhaahatóságélazönkorrekcióval,aznem
eredményeziazt,hogyahatóság„elvonja”abíróságtóladöntésjogát,illetveazügyféltőlaztajogot,
hogyabíróságvizsgáljafelülahatóságdöntését,hiszenazÁkr.ezen„új”döntésellenisbiztosítjaa
közigazgatásiperindításánaklehetőségét.

2.2. Fellebbezés

A fellebbezés a közigazgatási szervezetrendszeren belüli jogorvoslati lehetőség.

AzÁkr.részletesenmeghatározzaafellebbezésáltalánosszabályaiköztafellebbezésrejogosul-
takat és a fellebbezéssel megtámadható döntések körét. Az Ákr. tartalmazza továbbá a fellebbezés 
benyújtásánakjoghatásáraésafellebbezéselőterjesztésérevonatkozórészletszabályokat.AzÁkr.a
fellebbezéskülönösszabályaiköztrészleteziadöntésmódosításátilletvevisszavonásátafellebbezés
alapján és a fellebbezési eljárást.865 

a) A fellebbezésre jogosultak:A fellebbezésre jogosult egyrészrőlaz ügyfél.Ergomindazon
személyek,akikazÁkr.10.§-aalapjánügyfélnekminősülnekjogosultakazelsőfokúdöntésellen
fellebbezéssel élni.

Másrészről fellebbezésre jogosultaz, akire a döntés rendelkezést tartalmaz, ígypéldául az
eljárásegyébrésztvevői:atanúazőtmegilletőköltségtérítésvonatkozásában.

b)Afellebbezésselmegtámadhatódöntésekköre:azÁkr.jogorvoslatirendszerébenfellebbezés-
nek kizárólag akkor van helye, ha azt az Ákr. vagy az ágazati törvény kifejezetten megengedi.

A fellebbezéssel megtámadható döntés mindenképpen elsőfokú döntés. A fellebbezéssel meg-
támadható elsőfokú döntések két csoportra oszthatóakElsőfokúérdemidöntésekre,azazelsőfokú
határozatokra

• AzÁkr.önmagaismeghatározolyanelsőfokúhatározatokat,amelyekvonatkozásábanfel-
lebbezésnekvanhelye,ígyhaahatározatot:

• a járási hivatal vezetője, vagy 

862 Ld.részletesen:3.3.Azügyészifelhívásésfellépésc.alfejezetet.
863 Felhívjukafigyelmetarra,hogyafelülvizsgálatikérelemkifejezéskeresetlevélreváltozik.
864 AzÁkr.115.§-aalapján.
865 AzÁkr.116.§–119.§alapján.
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• a képviselő testület kivételével helyi önkormányzat szerve vagy 
• rendvédelmi szerv helyi szerve 
• hozta,fellebbezésnekvanhelye.
Afellebbezéslehetőségeazértislogikusajárásihivatalvezetőjeésaképviselőtestületkivéte-

lévelhelyiönkormányzatszerve (tipikusan jegyző)általhozottelsőfokúdöntésekesetén,mertaz
államigazgatásiügyektúlnyomótöbbségeeközigazgatásihatóságokelőttzajlik.866 Az e szervek által 
hozott elsőfokúdöntések esetébenamásodfokú, fellebbezés elbírálására jogosult hatósághatéko-
nyabbantudjatisztázniatényállástéselbírálniajogorvoslatikérelmet,amivelelkerülhetőabírósá-
gokolyanmértékűterhelése,amimunkájukatellehetetlenítené.

Kiemelendő,hogyezekbenazesetekbensincshelyefellebbezésnek,hatörvényafellebbezést
kizárja.867

• Azeljárássoránhozottnemérdemidöntésekköre,azazazelsőfokú végzések köre. Az Ákr. 
meghatározza az olyan elsőfokú végzések körét, amelyek esetében önálló fellebbezésnek 
van helye.Ígyönállófellebbezésnekvanhelye:

• azideiglenesbiztosításiintézkedésrőlszóló;
• azügyfélijogállásrólvagyjogutódlásrólrendelkező;
• akérelmetvisszautasító;
• azeljárástmegszüntető;
• azeljárásfelfüggesztésevagyszünetelésetárgyábanhozott;
• azeljárásibírságotkiszabó;
• afellebbezésihatáridőelmulasztásamiattbenyújtottigazolásikérelmetelutasító;
• azáralávételtvagylefoglalástelrendelő,valamintezekmegszüntetéseirántikérelmetel-

utasító;
• aziratbetekintésijoggyakorlásárairányulókérelemtárgyábanhozottelutasító;
• aziratbetekintésijogkorlátozásárairányulókérelemtárgyábanhozott;valamint
• azeljárásiköltségmegállapításávalésviselésévelkapcsolatos,aköltségmentességirántiké-

relmetelutasító,aköltségmentességmódosításárólvagyvisszavonásárólszóló
• elsőfokúvégzésellen.

866 Nemösszekeverendőugyanakkorazönkormányzatiésazállamigazgatásihatóságiügy.AMötv.142/A.§-aértelmé-
ben:Aképviselő-testületahatáskörébetartozó(önkormányzati)hatóságiügybenahatáskörétönkormányzatirende-
letbenapolgármesterre,abizottságára,atársulásáravagyajegyzőreruházhatjaát.Amennyibenaképviselő-testület
önkormányzatihatóságiügybenahatáskörétátruházza,elbíráljaa fellebbezést,valamintgyakoroljaamásodfokú
hatóságésafelügyeletiszervfeladat-éshatáskörét.Ezalólkivételtképezazazeset,amikoraképviselő-testület,
apolgármester,abizottság,atársulásvagyajegyzőeljárásikötelezettségétönkormányzatihatóságiügybenelmu-
lasztotta.Ilyenkorugyanisakormányhivatalfelhívjaamulasztótisztségviselőtvagytestületet,hogyafelhívásban
megállapítotthatáridőn-legfeljebbhuszonegynapon–belülfolytassaleazeljárást.Azáltal,hogyaképviselő-tes-
tület,mintazönkormányzatihatóságiügyekelsődlegescímzettjedelegáljahatáskörétpéldáulajegyzőre,azzalegy
jegyzőáltalönkormányzatihatóságiügybenhozottdöntéseseténmásodfokúfórummálépelő,azazajegyzőáltal
hozottdöntésaképviselő-testületelőttfellebbezésselmegtámadható.Megjegyzendőugyanakkor,hogyhaaképvi-
selő-testületmagánáltartjaazönkormányzatihatóságiügyelintézésénekajogátúgy,mintelsőfokúfórumdöntése
ellennincslehetőségfellebbezésreazÁkr.116.§(2)bekezdéséneka)pontjaalapján.(Azönkormányzatihatósági
ügy,mintahogyaztaneveissugallja,önkormányzativonatkozásúügy,tehátazönkormányzatiságelvétsértené,ha
azelsőfokúképviselő-testületidöntésellenegyállamigazgatásihatósághozfordulhatnajogorvoslattalazügyfél).Ép-
penezértkiemelendő,hogyamennyibenajegyzőnemaképvseilő-tetülettőldelegáltönkormányzatihatóságiügyben
járel,hanemállamigazgatásihatóságiügyben(mintannakjogszabályáltalielsődlegescímzettje),úgyvanlehetőség
államigazgatásiszervheztörténőfellebbezésre,hiszmagaazügynemönkormányzati,hanemállamigazgatásivonat-
kozású.

867 Ld.Ákr.112.§.(5)bek.
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Önállófellebbezésselmegnemtámadható elsőfokú végzés eseténjogorvoslatahatározat,ennek
hiányábanazeljárástmegszüntetővégzésellenigénybevehetőjogorvoslatkeretébengyakorolható.868

AzÁkr.garanciálisokokbólmeghatározzaazoneseteket is,amelyekbenafellebbezésrenincs
lehetőség,afellebbezéskizárt.Természetesenközigazgatásiperkezdeményezéséreilyenesetekben
is van mód. 

Nincs helye fellebbezésnek:
• haazelsőfokúdöntést–aközpontihivatalkivételével–központiállamigazgatásiszervve-

zetőjehozta;869

• haaképviselő-testületönkormányzatihatóságiügybenhozottdöntést;
• amásodfokúhatóságáltalhozottönállóanfellebbezhetővégzésesetén;
• hanincskijelöltmásodfokúhatóság;
• nemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségűvényilvánítottügyben;
• haahatóságiszerződésalapjánvégrehajtástrendeltekel.

Megjegyezendő,hogyha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban 
hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az 
ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.870

c) A fellebbezés halasztó hatálya:Afellebbezésnekáltalábanavégrehajtásrahalasztóhatálya 
van.Eszabályalólkivétel:

• haaközigazgatásihatóságdöntésétazonnalvégrehajthatónaknyilvánította,871 
• azideiglenesbiztosításiintézkedésrőlszólóvégzésellenifellebbezéseseteés
• aziratbetekintésijogkorlátozásairántikérelemnekhelytadóvégzésellenifellebbezésesete.
Afellebbezéshalasztóhatályakövetkeztébenadöntésnemtekinthetővéglegesnek,ígyavégre-

hajtásieljárásmegindításánaknincshelyeésadöntésbőlszármazójogoksemgyakorolhatók.

d) A fellebbezés előterjesztése:azÁkr.–azEmberiJogokEurópaiBíróságánakazEgyezmény
13.cikkéhezkapcsolódógyakorlatávalösszhangban–rögzíti,hogyfellebbeznicsak a megtámadott 
döntésre vonatkozóan, tartalmilag közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből köz-
vetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, indokolt kérelemmel lehet. A fellebbezést 
tehát mindig indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan újtényrelehethivatkozni,amelyrőlaz
elsőfokúeljárásbanazügyfélneknemvolt tudomása,vagyarraönhibájánkívülesőokmiattnem
hivatkozott.

Afellebbezéshatáridőhözkötöttjogorvoslatieljárás.AzÁkr.a fellebbezés határidejét a korábbi 
szabályozássalegyezőena döntés közlésétől számított tizenöt napban határozza meg. A fellebbe-
zésihatáridőnemjogvesztőhatáridő,haa fellebbezésre jogosultönhibájánkívülmulasztottaela
fellebbezésihatáridőt,akkor igazolási kérelemmelélhet,amelyeta jogorvoslatikérelmetelbíráló
szervbírálel.872 

868 Ld.:Ákr.112.§.
869 Központiállamigazgatásiszerv:aközpontikormányzati igazgatásiszerv,azönállószabályozószerv,azautonóm

államigazgatásiszerv,ésarendvédelmiszervésaKatonaiNemzetbiztonságiSzolgálat.Ld.:aközpontiállamigaz-
gatásiszervekről,valamintaKormánytagjaiésazállamtitkárokjogállásárólszóló2010.éviXLIII. törvény.1.§
(2)–(5)bek.KörpontikormányzatiigazgatásiszervaKormány,aMiniszterelnökiKormányiroda,aminisztérium,a
kormányzatifőhivatal,ésaközpontihivatal.Ld.:akormányzatiigazgatásrólszóló2018.éviCXXV.törvény2.§(2)
bek.

870 Ld.részletesen:Ákr.42.§.
871 Azonnalivégrehajthatóságvonatkozásábanld.:azV.3.fejezetet.
872 Ld.részletesen:Igazolásikérelemkérdéskörét,Ákr.53-54.§,IV.6.5.fejezetet.
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Afellebbezésre jogosultnak jogavana fellebbezésihatáridőnbelüla fellebbezési jogáról le-
mondani.873A fellebbezési jogról történő lemondás azonban nem vonható vissza, egyebekben a 
kérelemre vonatkozó szabályok az irányadóak. A fellebbezést a döntést hozó hatóságnál lehet 
előterjeszteni.Eszabálytazeljárásegyszerűsítése,gyorsabbátételeindokolja,hiszenazelsőfokon
eljárthatóságnálvanazügyösszesirata,illetvea döntést hozó hatóság fogja elsőként megvizsgálni 
a fellebbezési kérelmet.

AzÁkr. a fellebbezés különös szabályai közt részletezi egyrészről annak lehetőségét, hogy a
fellebbezésalapján,azelsőfokoneljártközigazgatásihatóságadöntésétmódosíthatja,illetvevissza-
vonhatja a fellebbezési eljárást.

Első lépésként, a fellebbezéstaz ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz a döntést 
hozóelsőfokoneljárthatóságnálelőterjeszti. 

Eztkövetően,azelsőfokoneljárthatóságmegvizsgáljaafellebbezést.
Az első fokon eljárt hatóság a fellebbezés alapján egyrészről dönthet úgy, hogy a fellebbezés 

nyomán módosítja vagy visszavonja döntését, ez két esetben lehetséges:
• azelsőfokoneljárthatóságmegállapítja,hogydöntésejogszabályt sért; 
• azelsőfokoneljárthatóságanem jogszabálysértő döntésétisvisszavonhatja,illetveafel-

lebbezésbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosíthatjakétfeltételegyüttesfennálltaesetén,ha:
• – a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és 
• –azügybennincs ellenérdekű ügyfél.

Ebbenazesetbenazelsőfokoneljárthatóságkötveleszafellebbezésbenfoglaltakhoz,hiszena
hatóságcsakafellebbezésbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosíthatjanemjogszabálysértőelsőfokú
döntését. 

Haazelsőfokoneljárthatóságilymódoneleget teszafellebbezésikérelembenfoglaltaknak,
nemkerülsorafellebbezésfelterjesztésére,ésígyafellebbezésieljárásrasem.Azújdöntésafelleb-
bezésselmegtámadottdöntéshelyébelép,újelsőfokúhatározatnak,vagyvégzésnekminősül.

Az Ákr. alapján tehát mód van arra, hogy az elsőfokú döntést hozó hatóság saját döntését 
a fellebbezés alapján – ha annak törvényi feltételei fennállnak – módosítsa vagy visszavonja. 

Abbanazesetben,haahatóságafellebbezésselmegtámadottdöntéstnemvonjavissza,illetvea
fellebbezésnekmegfelelőenaztnemmódosítja,javítjakivagyegészítiki,874 a fellebbezést a hatóság 
az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a – jogszabályban 
kijelölt – másodfokú közigazgatási hatósághoz.Haafellebbezéstafellebbezéselbírálásárajogo-
sult,másodfokúhatóságbíráljael,afellebbezésseladöntésjogaátszállamásodfokúhatóságra.Ezek
alapján a fellebbezés feltételesen devolutív (átszármaztató) hatályú jogorvoslatnak tekinthető.

Afellebbezés felterjesztésévelösszefüggésbenhangsúlyozandó,hogya fellebbezési határidő 
lejártának bevárásaazértszükséges,mertegyfelőlazügyfélafellebbezésikérelmétvisszaisvon-
hatja,másfelőlahatáridőlejártáigmás–addignemismert–ügyfélisjelentkezhet.

Megjegyezendőtovábbá,hogyazÁkr.afellebbezésfelterjesztésévelkapcsolatosannemtartal-
mazrendelkezéstarról,hogya fellebbezési határidő leteltét követően hány napon belül kell felter-
jeszteniafellebbezéstszembenaKet.-benmeghatározottnyolcnappal.MivelazÁkr.alapvetőcélja
agyorseljárás,aztcélszerűmielőbb,azonnal,delegkésőbbnyolcnaponbelülmegtenni.875 

873 Afellebbezésrejogosultnakérdekébenállhataz,hogyahatóságdöntésemielőbbvéglegesséváljon.Ld.ezzelkap-
csolatban:Ákr.82.§.

874 Adöntéskijavításaéskiegészítésetekintetébenld.azV.fejezetet.
875 Ezzelösszefüggésbenld.:Ákr.50.§(6)bekezdését.
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Fontoskiemelni,hogyazÁkr.afellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a másodfokú ható-
ság kijelölésére vonatkozórendelkezéseketnemtartalmazza.Ezenszabályanyagot,mintazanyagi
jogirendelkezéseketmindenközigazgatásihatóságieljárásbanazadottágazatijogszabályhatározza
meg.

Amásodfokúhatóságnakazalapeljárásvonatkozásábanteljes körű felülvizsgálati joga van: a 
fellebbezésselmegtámadottdöntéstésazaztmegelőzőeljárástisvizsgálhatja.Ezgaranciátjelenta
fellebbezéselőterjesztőnekarra,hogyazalapeljárásmindenelemérekiterjedamásodfokúhatóság
figyelme.Amásodfokúhatóságeljárásasoránnincskötveafellebbezésbenfoglaltakhoz.

A fellebbezés elbírálására jogosult, másodfokú hatóság a fellebbezés nyomán a következő 
döntéseket hozhatja:

• Azelsőfokúhatóságdöntéséthelybenhagyja.
• Azelsőfokúhatóságdöntésétafellebbezésbenhivatkozottérdeksérelemmiatt,vagyjogsza-

bálysértéseseténmegváltoztatja.876 
Megjegyezendő,hogyazÁkr.nevesítiazérdeksérelmet877ajogszabálysértésmellett.
• Azelsőfokúhatóságdöntésétafellebbezésbenhivatkozottérdeksérelemmiatt,vagyjogsza-

bálysértéseseténmegsemmisíti.
• Amásodfokúhatóságtisztázza a tényállást és meghozza a döntést, ha a döntés meghoza-

taláhoznincselégadat,vagyhaegyébkéntszükséges.
• Fontoskiemelni,hogyfellebbezéseseténkiegészítőbizonyítástmindenesetbenafellebbezés

elbírálására jogosult,másodfokúhatóságnakkell lefolytatni:újeljárásrautasításnaknincs
helye.

• Amásodfokúhatóságafellebbezési eljárást megszünteti, havalamennyifellebbezővissza-
vonta a fellebbezését.

Érdemes összehasonlításban is áttekinteni közigazgatási pert és a fellebbezést.
Hasonlóság,hogymindafellebbezés,mindaközigazgatásiperkérelemreindulésmindkettő

(feltételesen)devolutív(átszármaztató)hatályú.
A különbségekazalábbiakszerinthatározhatókmeg:
• AfellebbezésieljárásszabályaitazÁkr.tartalmazza,mígaközigazgatásperrészletesszabá-

lyaitaKp.
• Aközigazgatásiperáltalános,ehhezképestafellebbezéskivételesjogorvoslat.
• Aközigazgatásiperkülsőjogorvoslat,mertaközigazgatásiszervezetrendszerenkívüliszerv,

azigazságszolgáltatóhatalmiágszerve,abíróságvégzi.Afellebbezésehhezképestbelső
jogorvoslatnaktekinthető,mertaközigazgatásiszervezetrendszerenbelülmagasabbfórum
általtörténikazelbírálása.Afellebbezésieljárásaközigazgatásihatóságieljárásrésze.

• Afellebbezésnélamásodfokúhatóságadöntéstnemcsakjogszerűségiszempontbólvizsgál-
ja,ésnemcsakadöntést,hanemazaztmegelőzőeljárástisvizsgálja.Afelülbírálatterjedel-
meaközigazgatásipernélaközigazgatásitevékenység,döntésjogszerűsége.

• Aközigazgatásipernélfőszabályszerintakeresetikérelemhezkötöttségérvényesül,míga
fellebbezésnélamásodfokúhatóságnincskötveafellebbezésbenfoglaltakhoz.

• Afellebbezéstadöntéstkövetőtizenötnaponbelülazaztmeghozóhatóságnálkellelőterjesz-
teni.Akeresetleveletavitatottközigazgatásicselekményközlésétőlszámítottharmincnapon
belülkellavitatottcselekménytmegvalósítóközigazgatásiszervhezbenyújtani. Többfokú 

876 Aközigazgatásihatóságreformatóriusjogagyakorlásasoránmegváltoztathatjaadöntéstazügyféljavára,demeg-
változtathatjaafellebbezőhátrányárais.Ezalólkivételtjelent,hajogszabálymeghatározottügyekbensúlyosbítási
tilalmatmondki,azazúgyrendelkezik,hogyamásodfokúhatóság,azelsőfokúhatóságmérlegelésijogkörbenho-
zottdöntésébenmeghatározottkötelezettségnélsúlyosabbkötelezettségetnemállapíthatmeg.

877 Érdeksérelemlehetpéldáulegyépítésiügyben,hogyhaazépítkezésselaszomszédtelekúgynevezettbenapozása
jelentősencsökken.
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közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az első fokon eljárt 
közigazgatásiszervnélkellbenyújtani.

• Amásodfokúhatóságadöntésthelybenhagyja,afellebbezésbenhivatkozottérdeksérelem
miatt,vagyjogszabálysértéseseténaztmegváltoztatjavagymegsemmisíti.Haadöntésmeg-
hozataláhoznincselégadat,vagyhaegyébkéntszükséges,amásodfokúhatóságtisztázzaa
tényállástésmeghozzaadöntést.Havalamennyifellebbezővisszavontaafellebbezését,a
másodfokúhatóságafellebbezésieljárástmegszünteti.Abíróságdöntésijogköreamegvál-
toztatás,meghatározottesetkörökbenamegsemmisítés,hatályonkívülhelyezés,ekétutóbbi
mellettlehetségesahatóságújeljárásrautasításatovábbáamegállapításésamarasztalás.

• Afellebbezésnekadöntésvégrehajtásárafőszabályszerinthalasztóhatályavan.Aközigaz-
gatási perben az úgynevezettazonnalijogvédelemkeretébenkérhetőahalasztóhatályelren-
delése.

Afellebbezéskülönösszabályaialattszabályozottfellebbezésieljárástazalábbiábra összegzi.
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2. Ábra: A fellebbezés különös szabályai – a fellebbezési eljárás

Forrás: Polák Kitti szerkesztése
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3. A hivatalból induló jogorvoslati eljárások878

3.1. A döntés saját hatáskörben történő módosítása, visszavonása

Ahatóságieljárássoránmeghozott jogszabálysértődöntésönkorrekcióútján történőorvoslásának
eszközétjelentiadöntésmódosítása,visszavonása.Ekörbentehátasajátdöntésénekahibáitorvo-
soljamagaadöntésthozóhatóság.Kiemeljük,hogyahatóságeljárásábanavisszavonásamegsem-
misítéssel,amódosításamegváltoztatássalazonostartalmúdöntéstjelent.

Haahatóságmegállapítja,hogyamásodfokúhatóság,afelügyeletiszervvagyaközigazgatási
bíróságáltalelnembíráltdöntésejogszabálytsért,adöntésétannak közlésétől számított egy éven 
belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.879 

AszabályozásalapjaazÁkr. alapelveiközül ahivatalbóliságalapelve,880 amelyértelmébena
hatóságetörvénykereteiközöttfelülvizsgálhatjaasajátésafelügyeletealátartozóhatóságdöntését
és eljárását.

Adöntéshivatalbóltörténőmódosításának,visszavonásánakkizárólag jogszabálysértő döntés 
esetén van helye. Mindegy,hogymilyendöntéstípusrólvanszó,határozatésvégzéseseténisegya-
ránthelyevan.Azsemszámít,hogymilyenfokúadöntés,azelsőésamásodfokoneljáróhatóságok-
nakisrendelkezéséreáll,hogyazáltalukhozottdöntésthivatalbólsajáthatáskörbenfelülvizsgálják.
Fontoshangsúlyozni,hogyamennyibenahatósága jogszabálysértéstmegállapítja, és a feltételek
fennállnakkötelesadöntéstmódosítanivagyvisszavonni.Azeljárásmegindításáróladöntésthozó
hatóságfőszabályszerintmérlegelésijogkörbenhivatalbóldöntabbanazesetbenis,hamásszerv
vagyszemélykezdeményezteazeljárást.Megjegyezzük,hogykezdeményezésesetén,haahatóság
nemtartjaszükségesnekazeljárásmegindítását,akkorelegendőtájékoztatnierrőlakezdeményezőt.
Ahatóságasajátdöntéseitönellenőrzéskeretébenismegvizsgálhatja,amódosításra,visszavonásra
irányulóeljárástmegindíthatja,hajogszabálysértéstészlel.Errőlkötelesértesíteniavizsgáltdöntés
ügyfeleitahivatalbólieljárásáltalánosszabályaialapján.881Mintarramárkorábbanutaltunk,azÁkr.
rendelkezéseiajogorvoslatiszabályokeltéréseihezigazodóan,deérvényesülnekajogorvoslatifeje-
zetben.Amennyibenahatóságmegállapítjaajogszabálysértéstésnemállfennkizáróok,módosítja
vagyvisszavonjaasajátdöntését.

Amódosításvagyvisszavonásegyiksajátosesete,amikorafelügyeletiszervnemafelügyeleti
jogkörétgyakorolja,hanemfelhívássaléladöntésthozóhatóságfelé,amelyafelhívásalapjánszerez
tudomástésintézkedikadöntésevisszavonásáról,módosításáról.

Kötelezőlefolytatniahivatalbólieljárást,haazügyészadöntésthozóhatósághoznyújtjabea
felhívástéskötelesahatóságadöntésétsajáthatáskörbenmódosítani,haafelhívástmegalapozottnak
tartja.Szinténkötelesahatóságadöntéstvisszavonni,hasemmiségiokrólszereztudomást.

Határozat módosításáról visszavonásáról határozatban, végzés módosításáról visszavoná-
sáról végzésben dönt ahatóság.SzinténazÁkr.általánosszabályaialapjánadöntéstmódosítóvagy
visszavonódöntéstközölnikellazokkal,akikkelamódosítottvagyvisszavontdöntést(alapdöntést)
közölték.Ajogorvoslatotilletőenérvényesülazaszabály,hogyamódosító,visszavonódöntésellen
azalapdöntésellenbiztosítottjogorvoslatvehetőigénybeazokrészéről,akikazalapdöntésellenis

878 AzalfejezetBalogh-BékesiNóraírása.
879 Ákr.120.§.
880 Ákr.3.§.
881 Ákr.104.§(3)bek.
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rendelkeztekjogorvoslatijoggal.Összefoglalvaaztmondhatjuk,hogyamódosító,visszavonódöntés
osztjaazalapdöntésjogisorsátmindadöntésformája,mindadöntésközlése,mindadöntéselleni
jogorvoslat szempontjából. 

Fontosmegvizsgálnunka döntés módosítás vagy visszavonás feltételeit, hiszen többször hang-
súlyoztuk,hogykorlátokközöttérvényesülőeljárásrólvanszó.Azelsőéslegfontosabbfeltétel,hogy
ahatóságdöntése jogszabálysértő.A jogszabálysértés lehetanyagi jogivagyeljárásjogi jogsértés.
Következőfeltétel,hogyazadotthatóságidöntéstamásodfokúhatóság,afelügyeletiszervvagya
közigazgatásibíróságmégnembíráltael.Megjegyezzük,hogyennekazalapjaaz,hogyamennyiben
egyadottügybenmagasabbszintűjogorvoslatieljáráskerültalkalmazásra,akkormárnincshelye
alacsonyabbszintűeljárásmegindításának.Azeljárásikódextovábbikétfeltételt,időbeliésalkalom-
belikorlátotszab.Egyrésztidőbelikorlát,hogyadöntésközlésétőlszámítottegyévenbelülkerülhet
soramódosításravagyvisszavonásramásrésztalkalombelikorlát,hogylegfeljebbegyízbenkerülhet
rásor.Azidőbelikorlátalólikivételazügyészifelhívás,illetveannakeredménytelenségeeseténaz
ügyészifellépés,amelyekalkalmazásasoránidőkorlátozásnélkülvanlehetőségadöntéssajáthatás-
körbentörténőmódosításáravagyvisszavonására.

Azeljárásikódexértelmébennemlehetmódosítanivagyvisszavonniadöntést,haazjóhisze-
műenszerzettésgyakoroltjogotsérteneéstörvényvagykormányrendeleteltérőrendelkezéstnem
tartalmaz.Ajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogvédelmeazonbanadöntésmódosításaésvissza-
vonásaeseténkivétellelérvényesül.Ajóhiszeműjogszerzésésjoggyakorlásnemvédahatóságiiga-
zolványbaésbizonyítványbafelvetttévesbejegyzéstekintetében,azazebbenazesetbenlehetséges
amódosításvagyvisszavonás.

Tekintettelarra,hogyajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogmindasajáthatáskörbentörténő
módosítás,visszavonásmindafelügyeletijogkörbentörténőmegsemmisítés,megváltoztatáskorlát-
játjelentiérdemesalényegétösszefoglalni.Ajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogvédelmealapve-
tőenaszükségtelenkárokozástólvédimegazügyfeleket.Másképpenfogalmazvaellensúlyozzaazt,
hogyahivatalbólijogorvoslássokesetbennemállazügyfelekérdekében.882 Az alapelvi rendelkezé-
sekértelmébenajóhiszeműségetazügyféloldalánazeljárásbanvélelmeznikell,ésahatóságnakkell
bizonyítaniaarosszhiszeműséget.Arosszhiszeműségesetei,haazügyfélnekadöntésmeghozatala-
kortudniakellett,hogyadöntésjogszabálysértő,vagyhafélrevezetiahatóságot.Ajóhiszeműségnek
a jogszerzéskorkell fennállniaéskonjunktív feltétela joggyakorlás is.A joggyakorlásmárakkor
ismegvalósul,haazügyfélténylegesenmegkezdi,vagycsakrövidideiggyakoroljaamegszerzett
jogot.Azügyfeletajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogainakvédelmejogerősdöntésalapjánilleti
meg.

Nézzükegypéldánlevezetveajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogokvédelménektartalmát.
Jóhiszeműazügyféljogszerzéseegyépítésiengedélyezésieljárásban,haahatóságazingatlanbe-
építhetőségéntúlengedélyeziazépítést.Mivelazügyfélnekabeépítésimértéketnemkellismernie,
ígyvélelmezzük,hogyjogszerzésejóhiszemű.Ugyanakkorilyeneljárásban,hapéldáuljegyzőkönyv
bizonyítja,hogyazügyfélannakellenéreutasítottaa tervezőtabeépíthetőségetmeghaladóépület
tervezésére,hogyatervezőazépíttetőügyfelettájékoztatta,akkorajogszerzésmárnemjóhiszemű.
Ahogyazelméletimegközelítésbenemlítettük fontosa joggyakorlás is,amelyazonbannemkell,
hogybefejezettlegyen.

Akövetkezőkbenarrahívjuk fel afigyelmet,hogya sajátdöntéskorrekciójáraazáltalános
eljárási törvénynemcsakahivatalból történőmódosítás,visszavonásesetét ismeri.Akérelemre

882 LapsánszkyAndrás:Im.Hivatalbólidöntés-felülvizsgálatIn.Patyi514.p.
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indulójogorvoslatieljárásokbanaközigazgatásipertindítókeresetlevélésafellebbezésikérelem
eseténislehetőségnyílikadöntésmódosításáraésvisszavonásáraahatóságrészéről.Afentiekben
márelemeztük,hogyhaakeresetlevélalapjánahatóságmegállapítja,hogyadöntésejogszabály-
sértő,aztmódosítjavagyvisszavonja.Delehetőségevanarrais,hogyanemjogszabálysértődönté-
sétvisszavonja,illetveakeresetlevélbenfoglaltaknakmegfelelőenmódosítsa,haakeresetlevélben
foglaltakkalegyetértésazügybennincsellenérdekűügyfél.883Hasonlóképpenszabályozamásik
kérelemreindulójogorvoslatnál,afellebbezésnélisazeljárásikódex.Haafellebbezésalapjána
hatóságmegállapítja,hogydöntésejogszabálytsért,aztmódosítjavagyvisszavonja.Ahatósága
nemjogszabálysértődöntéstisvisszavonhatja,illetveafellebbezésbenfoglaltaknakmegfelelően
módosíthatja, ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.
Hangsúlyoznikellazonbanakülönbséget akérelem(keresetlevél,fellebbezés)alapjántörténőésa
hivatalbólimódosítás,visszavonásközött.Alegalapvetőbbkülönbség,–ahogyazmárafentiekből
isnyilvánvaló–hogyakeresetlevél,illetveafellebbezésalapjánazügyfélkérelméreindulóeljá-
rásbantörténikmódosítás,mígahivatalbólimódosítás,visszavonáskizárólaghivatalbólindulhat.
Ahivatalbólieljáráscsakajogszabálysértésreterjedki,mígakérelemreindulóknálnemcsaka
jogszabálysértésesetén,hanemazon túl is történhetvisszavonás,módosítás.Eltéraz időbeliség
is,ahivatalbólináladöntésközlésétőlszámítottegyévenbelültörténhetmódosítás,visszavonás,
mígakérelemreindulónálkötiazügyfeletakeresetlevél,illetveafellebbezésbeadásihatárideje.
Hasonlóságmindegyikesetben,hogycsakegyízbentörténhet.

Fontosmegvizsgálnia közigazgatási per és a hivatalbóli döntés módosítás, visszavonás 
egymáshoz való viszonyát.Eljárásjogiszempontbólaközigazgatásijogorvoslásmegelőziaköz-
igazgatásipert,feltéve,haaztatörvénylehetővéteszi.AzerrevonatkozószabályozástaKp.akö-
vetkezőkszerintrendezi.A bíróság az eljárást bármelyszakaszábanmegszünteti, ha a közigaz-
gatásiszervvagyjogorvoslatiszerveajogsérelmetakeresetikérelemnekelegettéveorvosolta.884 
Aközigazgatásieljárásban történő jogsérelemorvoslásapedigakövetkezőkszerint történheta
perben.Haakeresetlevélbenállítottjogsérelemorvoslásaérdekébenazarrajogosultközigazga-
tásiszerveljárástindít,errőlhaladéktalanulértesítiabíróságot.A bíróság eljárását a közigaz-
gatási eljárás befejezéséig felfüggeszti. Aközigazgatásieljárásmegindításánaktényelegkésőbb
azelsőtárgyaláson,hivatalbólivizsgálatvagybizonyításelrendeléseeseténazelrendelésközlé-
sétől számított tizenötnaponbelül jelenthetőbe.Aközigazgatási szerva jogsérelemorvoslása
érdekében tettcselekményrőlhaladéktalanulértesítiabíróságot.Azértesítéshezcsatolnikella
döntésmásolatátvagyacselekménytegyébmódonalátámasztóiratot.Haaközigazgatásiszerv
ajogsérelemorvoslásaérdekébenindítotteljárástharmincnaponbelülnemfejezibe,errőlésa
megtett eljárási cselekményekről tájékoztatja a bíróságot.A tájékoztatás tartalma alapjánvagy
annakelmaradásaeseténabíróságazeljárástfolytathatja.Haaközigazgatásiszervafelfüggesztő
végzésközlésétőlszámítottharmincnaponbelülnemadtájékoztatást,abíróságazeljárástfoly-
tatja.Atájékoztatáselmulasztásamiattigazolásnaknincshelye.Abíróságaközigazgatásiszerv-
nekajogsérelemorvoslásáratettcselekményéretekintettelnyilatkozattételrehívjafelafelperest.
Haafelperesnyilatkozataszerintacselekményakeresetikérelemneknemteszeleget,afelperes
akeresetétajogsérelemorvoslásaérdekébentettcselekményreiskiterjesztheti.Haafelperesa
bíróságáltalmeghatározotthatáridőnbelülnemnyilatkozik,ésajogsérelemorvoslásaérdekében
tettcselekményakeresetikérelemnekelegettett,abíróságazeljárástmegszünteti,ésazalperest
afelperes,valamintafelperesttámogatóérdekeltperköltségénekmegfizetésérekötelezi.Azeljá-
rásrészbenvalómegszüntetésefolytánaközigazgatásiszervetterhelőköltségekmegfizetésérőla
bíróságazeljárástbefejezőhatározatábandönt.Haaközigazgatásiszervajogsérelmetavédirat
felterjesztésére nyitva álló határidőn belül orvosolja, a védiratban erre utalni, és a jogsérelem

883 Ákr.115.§.
884 Kp.81.§(1).
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orvoslásaérdekébentettdöntésmásolatát,vagyacselekménytegyébmódonalátámasztóiratota
védirathoz csatolni kell.885

Végülazeljárásjogimódosítás,visszavonástólelkellhatárolniazanyagijogimódosítást,vissza-
vonást.Mígazelsőesetjogszabálysértődöntésorvoslásáraszolgál,addigazanyagijogivisszavonás
újtényalapjánegyhatóságiügyeldöntése,például,haegyéjszakainyitvatartásraszólóengedélyt
azajvédelemrevonatkozóelőírásokbenemtartásamiattvonnakvissza,akkoraznemeljárásjogi,
hanemanyagijogivisszavonás.

3.2. A felügyeleti eljárás

Általábanafelügyeletközigazgatásijogifogalmárólaztmondhatjuk,hogytöbbértelembenhasznált
fogalom.886Megkülönböztetünkközigazgatásiszervezetrendszerenbelülérvényesülőfelügyeletetés
szervezetrendszerenkívülifelügyeletet,továbbáhatóságitevékenységreésnemhatóságitevékeny-
ségrevonatkozófelügyeletet.Afelügyeletaközigazgatásiszervekközött fennállóönállósultköz-
igazgatásitevékenység,887amelyhierarchikusjogviszonybanvalósulmeg.Ahierarchikusfelügyeleti
jogviszonyakétközigazgatásiszervközöttazonbannemfolyamatosésmeghatározóbefolyástjelent,
mintazirányítás,hanemahhozképestkevesebbbefolyástbiztosít.Afelügyeletmagábanfoglalirá-
nyításijogosítványokatis,decsakafelügyeletérdekében.Afelügyeletcélját,tartalmátéseszközeit
jogszabályhatározzameg.888 

Az általános közigazgatási rendtartásban szabályozott felügyeleti eljárás a közigazgatási 
szervek közötti felügyeleti rendszer sajátos formája, a hatósági tevékenység feletti felügyeleti 
jogkört jelenti. 

Mivelahatóságieljárásfelettifelügyeletijogkörközvetlenülérinthetiazügyfelekjogait,kötele-
zettségeit,különösenfontosajoghozkötöttséghangsúlyozása.

Afelügyeletieljárásjogszabálysértéseseténbiztosítkorlátozottfelülvizsgálatijogkörtafelügye-
leti szervnek az alsóbb szintű hatóság eljárása, az eljárás során hozott végzései, valamint az ügy
érdemében hozott határozata felett. A felügyeleti eljárás hivatalból induló, a közigazgatási szer-
vezetrendszeren belüli jogorvoslati eljárás a saját hatáskörben történő döntés módosítás, visz-
szavonás mellett. 

AzÁkr.jogorvoslatifejezetébenafelügyeletieljárásravonatkozószabályozástartalmazzaafel-
ügyeletcélját (jogszabálysértésorvoslása), tartalmát,eszközeit (ahatóságidöntésmegváltoztatása
vagymegsemmisítése,ésszükségeseténújeljárásrautasítás),akorlátait(mikornemváltoztatható
megésnemsemmisíthetőmegadöntés).Fontosújításakorábbiszabályokhozképest,hogyafel-
ügyeletieljárásbanhozottdöntésellenközigazgatásipernekvanhelye.Ezzelaszabállyalajogalkotó
egyértelműenkizárjaafelügyeletidöntésselszembeniújabb,adottesetbenharmad-vagynegyedfo-
kotjelentőfellebbezést.AzÁkr.indokolásautalarra,hogyafelügyeletkorlátaiközülkikerültaza
rendelkezés,hogykamaraihatóságiügyekben889nemlehetfelügyeletijogkörbenakamaraidöntést

885 Kp.83.§.
886 PatyiAndrás:AközigazgatásiműködésjogialapjaiDialógCampus,Budapest,2017.84.p.
887 Afelügyelet,mintközigazgatásitevékenységfajtaleírásátld.PatyiAndrás:Im.Aközigazgatásiműködésjogialapjai

83-94.p.;VértesyLászló:Aközigazgatástevékenységfajtái(III.fejezet)In.TemesiIstván(szerk.):Közigazgatási
jog.NemzetiKözszolgálatiEgyetem,2017.

888 LapsánszkyAndrás:Im.Hivatalbólidöntés-felülvizsgálatIn.Patyi509-510.p.
889 Tipikusankamaraihatóságiügyekanyilvántartásbavételilletveanyilvántartásbóltörlés,haazadotttevékenység

végzése kamarai tagsághoz kötött.
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megváltoztatni.A jogalkotószerintegyfelől indokolt,hogyegyországoskamarahatóságiügyben
megváltoztathassaaterületikamaradöntését,másfelőlafelügyeletiszervszabályozásábólkövetke-
zőennemfordulhatelőazazeset,hogyállamigazgatásiszervilyenmódonavatkozzonbeakamara
hatósági ügyeibe, esetlegesen sértve ezzel az önkormányzatiság alapelvét is.Végülmegemlítjük,
hogyafelügyeletiszervkijelölésétsemtartalmazzaazújeljárásikódex,minthatásköri,anyagijogi
rendelkezéstágazatijogszabályokrautalja.

A törvényi szabályozás szerint a felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben el-
járó hatóság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján:

• megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve
• gyakorolja a felügyeleti jogkört.890

Haahatóságdöntésejogszabálytsért,afelügyeletiszervlegfeljebbegyízbenaztmegváltoztatja
vagymegsemmisíti,ésszükségeseténadöntésthozóhatóságotújeljárásrautasítja.

Aszabályozásalapjaezesetbeniscsakúgy,mintasajáthatáskörbentörténőmódosításnál,visz-
szavonásnál az Ákr. alapelvei közül a hivatalbóliság alapelve.891Eszerintahatóságetörvénykeretei
közöttfelülvizsgálhatjaasajátésafelügyeletealátartozóhatóságdöntésétéseljárását.

A felügyeleti eljárásbana szabályozás elsőként a felügyeleti ellenőrzéstbiztosítja, amikorki-
mondja,hogyfelügyeletiszervhivatalbólmegvizsgálhatjaazalárendelthatóságeljárásátésdöntését
bármikor,anélkülis,hogyjogszabálysértésreutalókörülménylenne,szólhatavizsgálatkonkrétügy-
re,ügycsoportra.Utalunkarra,hogybárkikezdeményezhetiugyanafelügyeletieljárásmegindítását,
deafelügyeletiszervhivatalbólindítjamegafelügyeletieljárást.

A felügyeleti jogkör jogilagszabályozott tartalma szerint a felügyeleti szervazalárendelt
hatóságjogszabálysértődöntését:

• megváltoztathatjarészbenvagyegészben(reformatóriusjogkör);amegváltoztatástörtén-
hetazügyféljavára(reformatioinmelius)éshátrányárais(reformatioinpeius);

• megsemmisítheti(kasszációsjogkör);
• megsemmisíthetiésszükségeseténadöntésthozóhatóságotújeljárásrautasítja.

A felügyeletidöntésmegváltoztatásésmegsemmisítéseseténa felülvizsgáltdöntés típusához
igazodik,haazalapdöntésvégzésvolt,akkorafelügyeletidöntésisvégzés,haazalapdöntéshatáro-
zat,akkorafelügyeletidöntésishatározat.Amegsemmisítőésújeljárásrautasítófelügyeletidöntés
nemérdemidöntés,formájatehátvégzés.Azáltalánoseljárásiszabályokvonatkoznakafelügyeleti
döntésközléséreis,azazközölnikellazzal,akivelajogszabálysértődöntéstközölték.Afelügyeleti
döntésellenijogorvoslataközigazgatásiper,ahogyerremárutaltunk.

Azeljárásikódexmásrésztszabályozzaafelügyeletieljárásnakegyatipikusesetétis,nevezete-
senazt,amikorafelügyeletiszervjogszabálysértőmulasztáseseténmegtesziaszükségesintézkedést
amulasztásfelszámolására.Ezaspeciálisesetahatósághallgatásával,ahatóságeljárásikötelezettsé-
gévelkapcsolatosmulasztássalfüggössze.892Ajogszabálysértéséppenaz,hogynemszületettdöntés.
Ebbenazesetbenafelügyeletijogkörterjedelmeamulasztóhatóságutasításaazeljáráslefolytatására.

Afelügyeletieljárásnálishasonlóan,mintasajáthatáskörbentörténőmódosításnál,visszavonás-
nálemlítenünkkellmégkétúgynevezettkötelezőesetet.Azegyikeset,amikorazügyészifelhívás
alapjánafelügyeletiszervköteleslefolytatniafelügyeletieljárástésdönteniazügyészifelhívásban

890 Ákr.121.§(1)-(2)bek.
891 Ákr.3.§.
892 AzÁkr.15.§(2)szerint:„Haahatóság–ajogszerűhallgatásesetétkivéve–eljárásikötelességénekazügyintézési

határidőnbelülnemteszeleget,ajogszabálybanmeghatározottfelügyeletiszerveazeljáráslefolytatásárautasítja.”
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foglaltakról.Amásikesetaz,hasemmisségiokot893észlelafelügyeletiszerv,ebbenazesetbenköte-
lesmegsemmisíteniadöntést.

Afelügyeletieljáráskorlátozott felülvizsgálatotjelent.Atörvényajogbiztonságvédelmeérde-
kébenkorlátokatállítafelügyeletijogkörbentörténőmegváltoztatásésmegsemmisítéselé.

A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha:
• aztaközigazgatásibíróságérdembenelbírálta;
• semmisségiokeseténasemmisségérvényesítésérenyitvaállóidőeltelt;
• semmisségiokhiányábanazügyféljóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogátsértené;vagy
• akötelezettségetmegállapítódöntésvéglegesséválásától,vagy,haazhosszabb,ateljesítési

határidőutolsónapjátólszámítottötéveltelt.

Ahogyanarramáradöntéshivatalbólimódosításánál,visszavonásánálutaltunk,azonoskorlátot
jelentajóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogokvédelméneksérelmemindamódosítás,visszavonás,
mindafelügyeletieljárásesetén.Ekorlátnakamódosításnál,visszavonásnáltörténtrészleteselem-
zéseértelemszerűenirányadóafelügyeletieljárásnális.

Afelügyeletieljárásésaközigazgatásiperegymáshozvalóviszonyáttekintvehasonlóhelyzet
állfenn,minthivatalbólimódosítás,visszavonásesetén.Azazafelügyeletieljáráseljárásjogiszem-
pontbólmegelőzi aközigazgatásipert.A részletes szabályokra ahivatalbólidöntésmódosításnál,
visszavonásnál ismertettek vonatkoznak. 

3.3. Az ügyészi felhívás és fellépés

Ahivatalbólindulójogorvoslatieljáráskülső,azazaközigazgatásiszervezetrendszerenkívüliszerv 
közreműködésévelismegvalósulhat.Ezazesetkörazügyészifelhívásésfellépésnyománindított
eljárás.894Azügyészközérdekvédelmifeladataitésehhezkapcsolódvaazügyészifelhívásésfellépés
szabályaitazÜtv.,mígazügyészifelhívásésfellépésalapjánfennállóhatóságikötelezettségeketaz
Ákr.szabályozza.895

Azügyészhatóságieljárásokhozkapcsolódóalapvetőfeladataatörvényességi ellenőrzés. Az 
Ütv.értelmébenazügyészellenőrziaközigazgatásihatóságok,valamintabíróságonkívülimásjog-
alkalmazószervekáltalhozottegyedi,bíróságáltalfelülnembíráltvéglegesvagyvégrehajthatódön-
tések,valaminthatóságiintézkedésektörvényességét.896Azügyészejogosítványaalapjánaközigaz-
gatásihatóságieljárásbanközreműködő.Nemtartozikahatóságieljárásijogviszonyalanyaiközé,
nemügyfél,nemhatóság,nemazeljárásegyébrésztvevőjeésnemisfelügyeletiszerv.Azügyésza
közérdekvédelmezője.Azügyésziközreműködésrévénazonbanahatóságésazügyészközöttegy
speciáliseljárásijogviszonyjönlétre,amelyetegyrésztkezdeményezőjellegűintézkedésekésvégső
soron,azelőbbiekeredménytelenségeeseténperindításjellemez.

Az ügyész közérdekvédelmi feladatainak ellátásához szükséges jogi eszközök általánosan az

893 AsemmisségiokokatazÁkr.123.§-aszabályozza.Olyansúlyoseljárásiszabályszegésekasemmisségiokok,ame-
lyekmiattnemfűződhetjoghatásadöntéshez.

894 Ezekazeljárásokafelügyeletieljárásésahivatalbólimódosítás,visszavonáskötelezőeseteinélmáremlítésrekerül-
tek. 

895 Ütv.26.§aközérdekvédelmifeladatokközösszabályairólés29.§azegyeshatóságieljárásokhozésintézményekhez
kapcsolódóügyészifeladatokról;valamintazÁkr.122.§azügyészifelhívásésfellépésszabályáról.

896 Ütv.29.§(1)bek.
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ügyészségrőlszólótörvényszerintelsősorbanbíróságiperesésnempereseljárásokmegindítása(pe-
rindításijog),valaminthatóságieljárásokkezdeményezéseésjogorvoslatelőterjesztése(atovábbi-
akbanegyütt:fellépés).

Azügyészközérdekvédelmifeladatairavonatkozóközösszabályokszerintazügyészintézkedé-
sénekmegalapozásaérdekébenhivatalbólvizsgálatotfolytat,haatudomásárajutottadatvagymás
körülménymegalapozottansúlyostörvénysértésre,mulasztásravagytörvénysértőállapotrautal.A
törvényességiellenőrzésieljárásmindighivatalbólindul.

A hatósági eljárások törvényességi ellenőrzése során, ha az ügyész törvénysértést észlel, 
köteles felhívással élni a törvénysértés megszüntetése érdekében. 

Hatörvénymásképpnemrendelkezik,azügyészaközigazgatásihatóságidöntésérdemérekiha-
tótörvénysértéseseténajogerőreemelkedéstőlvagyavégrehajtáselrendelésétőlszámítottlegfeljebb
egyévenbelül,kötelezettségetmegállapító,jogotelvonóvagykorlátozódöntéseseténavégrehaj-
táshozvalójogelévüléséig,követelésbiztosításátvagydologzárlatátelrendelődöntésselszemben
mindaddig,amígezazállapotfennáll,felhívássalélatörvénysértésmegszüntetéseérdekében.897

Azügyészafelhívásátaz ügyben eljáró szerv felügyeleti szervéheznyújtjabe.Ettőleltérőena
felhívástazügyészadöntésthozószervheznyújtjabe,ha:

• adöntésthozószervneknincsfelügyeletiszerve;
• afelügyeletiszerveaKormány,vagy
• azügybenfelügyeletiintézkedésjogszabályalapjánkizárt.

Azügyészafelhívásbanindítványozhatjaatörvénysértődöntésvégrehajtásánakfelfüggesztését.
A felhívás címzettje avégrehajtást a döntéséigköteles azonnal felfüggeszteni és erről azügyészt
egyidejűlegtájékoztatni.

Azügyészafelhívásbanhatvannaponbelülihatáridőtűzésével indítványozzaatörvénysértés
megszüntetését.Afelhíváscímzettjeamegadotthatáridőnbelülaziratokmegküldéséveltájékoztatja
azügyésztarról,hogyatörvénysértéstorvosolta,testületidöntéstigénylőesetbenatestületösszehí-
vásárólintézkedett,vagy–indokaikifejtésével–arról,hogyafelhívásbanfoglaltakkalnemértegyet.

Haafelhíváscímzettjeazügyészáltalmegadotthatáridőnbelülafelhívásbanfoglaltaknaknem
teszeleget,nemválaszol,vagyafelhívásbanfoglaltakkalnemértegyet,azügyészharmincnapon
belülfellép,vagyértesítiacímzettetazeljárásamegszüntetéséről.Testületidöntéstigénylőesetben
eztahatáridőtatestületidöntésthozóülésénekidőpontjátólkellszámítani.

A felhívás eredménytelensége esetén az ügyész az alapügyben hozott végleges döntést tá-
madhatja meg bíróság előtt.Hangsúlyozzuk,hogyazügyészifelhívásatörvénysértésmegszünte-
tésétcélozza,afelhíváscímzettjénekesetlegeselutasítómagatartásaeseténazügyészperindításijoga
arravonatkozik,hogyközvetlenülmagátatörvénysértőnektartottdöntésttámadhassamegabíróság
előtt,nempedigazügyészifelhíváselutasítását.

Atörvénysértésneknemminősülőhiányosságraésazolyan,csekélyjelentőségűtörvénysértés-
re,amelyfellépéstnemteszindokolttá,azügyészjelzésbenhívjafelazilletékesszervvezetőjének
figyelmét.Haazügyészeztkéri,azilletékesszervvezetőjeajelzésselkapcsolatosálláspontjárólaz
ügyésztharmincnaponbelülértesíti.

Azáltalánosközigazgatásirendtartás–eltérőenakorábbieljárásikódextől–azügyészifellépés
kapcsánnemazügyészségrőlszólótörvényreutal,hanemérdemiszabálykéntrögzítia felhívás és 

897 Ütv.29.§(2)bek.
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afellépésalapjánfennálló,ahatóságot terhelőkötelezettségeket.Aszabályozásértelmében,haaz
ügyészazügyészségrőlszólótörvényalapjánfelhívássalél,vagysikertelenfelhíváseseténfellép,
ahatóságazügyészáltalkifogásoltdöntésétkorlátozásnélkülmódosíthatja(megváltoztathatja),il-
letvevisszavonhatja (megsemmisítheti), akkor is, ha aközigazgatásihatósági eljárásravonatkozó
jogszabályeztegyébkéntkorlátozza,vagynemteszilehetővé.Aközérdekérvényesülésénekvédelme
érdekébentehátügyésziközreműködéseseténidőkorlátozásnélküllehetőségvanadöntéskorrigálá-
sáraabbanazesetbenis,haegyébkéntahatóságieljárásravonatkozószabályokaztmárnemtennék
lehetővé.Adöntéskorrekciója történhetahatóságsajáthatáskörében történődöntésmódosítással
vagyvisszavonással,illetvefelügyeletieljárássoránfelügyeletijogkörben.

3.4. A semmisség 

Aközigazgatásihatóságieljáráslefolytatásasoránelkövetettszabálysértésekanyagijogijogszabályt
vagyeljárásjogijogszabálytsérthetnek.Eljárásijogszabálymegsértésérőlakkorbeszélhetünk,haa
hatóságnemkövetteteljesmértékbenazeljárásiszabályokat.Haahatóságnemgaranciális(kisebb
súlyú)eljárásiszabálytnemtartottbeazeljárásasorán,akkorrelatíveljárásihibátkövetettel.Ha
azonbanazeljárásihibaolyankirívóansúlyos,amelyaközigazgatásihatóságieljáráslényegétérintő,
garanciálisjelentőségűszabályátsérti,akkorahatóság abszolút eljárási hibát követett el a döntés-
hozatalsorán.Azabszolúteljárásihibákorvosolhatatlanok,jogkövetkezményükadöntéssemmisége.

AzÁkr.rendszerébenasemmisségreirányadószabályokatajogorvoslatokrólszólófejezetben
találjuk.Kikellemelniazonban,hogyeznemjelentiazt,hogylenneúgynevezettönállósemmisségi
eljárás.A törvény jogorvoslati fejezeteakérelemreésahivatalból induló jogorvoslatieszközöket
szabályozza.Asemmisségnélviszontúgyszól,hogysemmisségiokeseténajogorvoslatifejezetben
szabályozott eljárások soránadöntéstmegkell semmisíteni, illetvevisszakellvonni, és szükség
eseténújeljárástkelllefolytatni.Asemmisségettehátaközigazgatási hatóság és a közigazgatási 
bíróság állapíthatja meg a jogorvoslati eljárásokban. A semmisséget minden jogorvoslati eljárás-
ban hivatalból kell figyelembe venni.

AzÁkr.azorvosolhatatlaneljárási törvénysértéseketsemmisségi okkéntnevesíti.Semmisség
kizárólag az eljárási kódexben felsorolt alaki hibák esetén áll fenn. A semmisségi okok felsorolása 
kvázitaxáció.Azértnevezhetjükígyafelsorolást,merttöbbpontbankonkrétanmeghatározottokot
találunk,ugyanakkorazÁkr.felhatalmazástadarra,hogysúlyoseljárásiszabálysértésttörvénysem-
misségioknakminősítsen.

AzÁkr.asemmisségiokokszabályozásán,hanemisalapvetően,deváltoztatott,példáulajog-
hatóságkizártságátelhagyta,898ugyanakkorbekerültekújelemek,ígyhaazeljárásbatovábbiügyfél
bevonásánaklettvolnahelye,vagyhaazügyészavádemeléstelhalasztottaésannaktartamaered-
ményesenteltel.

898 Ajoghatóságkizártságánaksemmisségiokkénttörténőelhagyásaösszefüggésbenvanazzal,hogyajoghatóságvizs-
gálatánakakötelezettségétsemtartalmazzaazújkódex.AzÁkr.indokolásaszerintennekoka,hogyajoghatóság
kérdéseahatóságiügyekelsöprőtöbbségébenfelsemmerülésnemalakultkiérdemigyakorlata,ígynemtekinthető
általánosszabálynak.
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A döntést meg kell semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell 
lefolytatni, ha:

• az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, kivéve az ideiglenes intézkedést;
• azt a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának 

figyelmen kívül hagyásával hozták meg;
• a döntést hozó testületi szerv nem volt jogszabályszerűen megalakítva, nem volt hatá-

rozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány;
• annak tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkö-

vetését jogerős ügydöntőhatározatmegállapította, vagy ilyen határozat meghozatalát 
nem a bizonyítottság hiánya zárja ki;

• az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott ésannaktartamaeredménye-
sen telt el;

• a tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes; 
• az eljárásba további ügyfél bevonásának lett volna helye vagy 
• valamely súlyos eljárási jogszabálysértést törvény semmisségi oknak minősít.

Anevesítettokokközülazelsőahatáskör hiánya.AzÁkr.alapelveiközülajogszerűségalap-
elvénekeleme,hogyahatóság jogszabály felhatalmazásaalapján,hatáskörét a jogszabálykeretei
között,rendeltetésszerűengyakorolvajárel.Atörvényszervihatályát,azazahatóságfogalmátmeg-
határozószabályszerintahatóságazaszerv,szervezetvagyszemély,amelyettörvény,kormányren-
deletvagyönkormányzatihatóságiügybenönkormányzatirendelethatóságihatáskörgyakorlására
jogosítfel,vagyjogszabályhatóságihatáskörgyakorlásárajelölki.Afentiekbőlegyértelműenkövet-
kezik,hogyaközigazgatásihatósághatásköremindigjogszabályonalapul.Azágazati(szakigazgatá-
si)jogszabályokhatározzákmeg,hogymilyenügyben,melyikhatóságnakvanjogaeljárástfolytatni
ésdöntésthozni.Amennyibennincsmegahatóságitevékenységreajogszabályifelhatalmazottság,
úgyagaranciáliseljárásiszabálysérül.Ekörbenfelhívjukafigyelmetarra,hogyazeljárásikódex
meghatározzaesemmisségiokmegelőzésének(nemutólagosorvoslásának,mertaznemlehetséges)
szabályait.Ahatóságahatáskörétésazilletékességétazeljárásmindenszakaszábanhivatalbólvizs-
gálja.Havalamelyikhiányátészleliakövetkezőeljárásicselekményeketteheti:áttételazügybenha-
táskörrelésilletékességgelrendelkezőhatósághoz,haezahatóságkétségetkizáróanmegállapítható,
ennekhiányábanakérelmetvisszautasítja,vagyazeljárástmegszünteti.899 

Ahatáskörihiánysemmisségiokánálkivétel az ideiglenes intézkedés.900 Az ideiglenes intézke-
désolyanhivatalbólicselekményeahatóságnak,amelynekmegtételesoránnemkellfigyelemmel
lennie a hatáskörére és az illetékességére.Kizárólag akkor lehetséges, ha hiányában a késedelem
elháríthatatlankárral,veszéllyelvagyaszemélyiségijogokelháríthatatlansérelméveljárna.

A következő semmisségi oka szakhatósági közreműködést igénylő eljárásokra vonatkozik.
Ezekbenazesetekbenakkorleszadöntéssemmis,haaztaszakhatóságkötelezőmegkeresésenél-
külvagyaszakhatóságállásfoglalásánakfigyelmenkívülhagyásávalhoztákmeg.Aszakhatósági
közreműködésszabályaiszerinttörvényvagyaszakhatóságokkijelölésérőlszólókormányrendelet
közérdekenalapulókényszerítőindokalapjánazérdemidöntésrejogosulthatóságszámáraelőírhatja,
hogyazottmeghatározottszakkérdésbenéshatáridőbenmáshatóság(szakhatóság)kötelezőállás-
foglalását kell beszereznie.901Arendelkezésbőlkiviláglik,hogytörvényvagykormányrendelet te-
hetikötelezővéaszakhatóságmegkeresését,másképpfogalmazvaalapítjaaszakhatósághatáskörét.
Egyértelműazis,hogyhavanhatásköreaszakhatóságnak,akkoraszakkérdésbenazállásfoglalása
kötelezőadöntésthozóhatóságra.Felhívjukafigyelmetarra,hogyazügyféliskérhetazeljárásmeg-

899 Ákr.17.§.
900 Ákr.106.§.
901 Ákr.55.§.



239

AJOGORVOSLAT

indításaelőttszakhatóságiállásfoglalást.Azérdemidöntésthozóhatóságakérelemmelbenyújtott
előzetesszakhatóságiállásfoglalástszakhatóságiállásfoglaláskénthasználjafel.902Ebbőlkövetkező-
enazelőzetesszakhatóságiállásfoglalást,amelyetazügyfélbenyújtott,kötiahatóságot,amennyiben
figyelmenkívülhagyjákazérdemidöntéssemmis.903

Akövetkezősemmisségiesetatestület által hozott döntésekhezkapcsolódik.Hatóságiügyin-
tézésérebiztosítotthatáskörreltestületisrendelkezhet.Tipikuspéldakéntemlíthetőazönkormányzati
hatóságiügyekkörébenaképviselő-testületvagyköztestületi,kamaraiügyekbeneljárótestület.A
meghozotttestületidöntéshezakkornemfűződhetjoghatás,haatestületiszervnemvoltjogszabály-
szerűenmegalakítva,nemvolthatározatképes,vagynemvoltmegadöntéshezszükségesszavazati
arány.Példáulnemszabályszerűenhívtákösszeatestületet,kizártszemélyvettrésztazülésen,aha-
tározatképességhez meghatározott létszámnál kevesebben voltak jelen a testületben a szavazati jog-
galbírószemélyek,nemvoltmegadöntésreelőírtegyszerűvagyminősítetttöbbségiszavazatiarány.

Azeddigáttekintettokokatnevezzükfórumhibáknakarratekintettel,hogyatörvényes,ajogsza-
bályáltalmeghatározotthatósághiányajellemziőket.904

Akövetkezőgaranciális,ahatóságieljáráslényegétérintőtörvénysértésaz,haadöntéstartalmát
bűncselekmény befolyásolta.Adöntéstartalmátbefolyásolótipikusbűncselekményeklehetnekhi-
vatalivesztegetés,905hivatalivisszaélés,906okirattalvisszaélés,907közokirat-hamisítás,908 hatóság fél-
revezetése,909hamistanúzás,910személyesadattalvisszaélés,911zsarolás,912determészetesenmás,a
Btk.Különösrészébenmeghatározottbűncselekményisbefolyásolhatjaadöntéstartalmát.Ahatóság
asemmisségmegállapításávalarróldönt,hogyabűncselekménybefolyásoltaaközigazgatásidöntés
tartalmát.Ennektörvényifeltétele,hogyabűncselekményelkövetésétügydöntőhatározatmegálla-
pította,vagyilyenhatározatmeghozatalátnemabizonyítottsághiányazárjaki.

AkorábbiszabályozáshozképestazÁkr.-benújsemmisségiok,haaz ügyészség feltételes ügyé-
szi felfüggesztést alkalmazott ésannaktartamaeredményesenteltel.Atörvényindokolásaszerint
ezenokazért szükséges,merta feltételesügyészi felfüggesztéseseténhiányzikabűncselekmény
miatti semmisségi okmegállapításához a jogerős, bűnösséget kimondó bírói ítélet.Az ügyészség
határozattalfelfüggeszthetiazeljárást,haagyanúsítottjövőbenimagatartásáratekintettelazeljárás
megszüntetése várható.913Azállamtehátlemondabüntetőigényéről,deeznemjelenthetiazt,hogy
bűncselekményelkövetéseáltalbefolyásolthatóságidöntésekne legyenekmegsemmisíthetőek.A
feltételesügyészifelfüggesztésénekidőtartamaeredményesenelkellteljen,mertellenkezőesetben
előfordulhatna,hogyegykésőbbibíróságiítélet,amelybűnösségetnemállapítmeg,felülírnáako-
rábbivádemelésalapjántörténőmegsemmisítés,visszavonás,újeljárásjogalapját.

Akövetkezőorvosolhatatlanalakihibaamegismételteljárásokhozkötődik.Megismételteljárás-
rólakkorvanszó,haajogorvoslatieljárásbanolyandöntésszületik,amelybenazelsőfokúeljárást

902 Ákr.57.§.
903 Barabás–Baranyi–Kovács(szerk.)Im.Nagykommentáraközigazgatásieljárásitörvényhez908.p.
904 VargaZs.András:Im.AsemmisségaközigazgatásihatóságieljárásjogbanIn.Patyi376.p.
905 Ld.Btk.293.§.
906 Ld.Btk.305.§.
907 Ld.Btk.346.§.
908 Ld.Btk.342-343.§.
909 Ld.Btk.271.§.
910 Ld.Btk.272.§.
911 Ld.Btk.219.§.
912 Ld.Btk.367.§.
913 Be.416.§.
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részbenvagyegészbenmegkellismételni.Semmisségiokmegismételteljárásesetén,haa döntés 
tartalma a közigazgatási bíróság adott ügyben hozott határozatával ellentétes. A közigazgatási 
bíróságdöntéseésahatóságidöntésviszonyábanabíróidöntéskötelezőahatóságra,abíróidöntés
elsődleges.ABszi.szerintabírósághatározatamindenkirekötelező.914 A közigazgatási perrendtartás 
szerintabíróságaközigazgatási szervnekhatározott,amegállapított jogsértésorvoslásánakvala-
mennyilényegespontjárakiterjedőiránymutatástadazítéletbenelrendeltújeljárás(atovábbiakban:
megismételteljárás)lefolytatásáravagycselekménymegvalósításáravonatkozóan.915

Anevesítettkonkrétabszolúteljárásihibákközülazutolsószinténújakorábbiszabályozáshoz
képest.Semmisségiok,haazeljárásba további ügyfél bevonásának lett volna helye.Azügyféli
jogálláshozvalójogalanyijog,amelynekamegállapításaahatóságkötelezettsége.Azügyfelekteljes
körűmegállapításanélkülözhetetlenaközigazgatásihatóságieljárássorán.Garanciálisjelentőségű,
hogyazeljárásmegindításáról,eredményérőlaz,akinekjogát,jogosérdekétazügyközvetlenülérin-
ti,tudomástszerezzen,azeljárásbanügyfélként részt vehessen.

Ahogyarramárkorábbanutaltunk,azÁkr.a semmisségiokokközött felhatalmazástadarra,
hogymás súlyos eljárási jogszabálysértést törvény semmisségi oknak minősítsen. 

Asemmisségiszabályokazokokfelsorolásamellettkiterjednekamegsemmisítéskorlátairais.

A döntés semmisségi ok esetén sem semmisíthető meg,ha:
• azazügyféljóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogátsértené,ésadöntésvéglegesséválása

óta három év eltelt;
• akötelezettségetmegállapítódöntésvéglegesséválásától,vagyhaazhosszabb,ateljesítési

határidőutolsónapjától, a folyamatoskötelezettségetmegállapítódöntés eseténazutolsó
teljesítéstőlszámítottötéveltelt;valamint

• ahhozamellőzött,vagymegkeresnielmulasztottszakhatóságazérdemidöntésre jogosult
hatósággalfolytatottegyeztetéssoránhozzájárult.

Azidőbelikorlátozásttekintvehangsúlyozzuk,hogyakorlátokajogállamiságbólfakadójogbiz-
tonságelvétszolgáljákazzal,hogyatörvényijogkövetkezményeklevonásanetörténhessenmegidő-
benkorlátlanul.Másképpenfogalmazva,nelehessenadöntéstmegsemmisíteni,illetvevisszavonni,
ésszükségeseténújeljárástlefolytatniakkorsem,haorvosolhatatlanalakihiba(semmisségiok)áll
fenn.

Asemmisségiokokjogkövetkezményénekidőbelialkalmazhatóságátilletőenabbólindulunkki,
hogysemmisségiokeseténadöntéstavéglegesséválástólszámítottháromévenbelültörténőjogor-
voslatieljárássoránmindenkorlátozásnélkülmegkellsemmisítenivagyvisszakellvonni.Adöntés
véglegesséválásátólszámítotthároméventúladöntésnemsemmisíthetőmeg,haazazügyféljóhi-
szeműenszerzettésgyakoroltjogátsértené.Következésképpsemmisdöntésekeseténajóhiszeműen
szerzettésgyakoroltjogokvédelmecsakadöntésvéglegesséválásátólszámítottháromévelteltével
állbe.Adöntésvéglegesséválásátólszámítottháromévnélhosszabb,ötévenbelülimegsemmisí-
téstengedatörvényadöntéstartalmátfigyelembevéve,azaz,haasemmisségiokkötelezettséget
megállapítódöntéstekintetébenállfenn.Ilyentartalmúdöntéseseténkizárttehátamegsemmisítésa
döntésvéglegesséválásától,vagyhaazhosszabb,ateljesítésihatáridőutolsónapjától,afolyamatos
kötelezettségetmegállapítódöntéseseténazutolsóteljesítéstőlszámítottötévelteltével.Azidőbeli
alkalmazhatóságtekintetébenvégülkikellemelniaztakétesetet,amikoridőbenkorlátlanamegsem-
misítés.Abűncselekményektársadalomraveszélyességemiatt,haadöntéstartalmátbűncselekmény

914 Bszi.6.§.
915 Kp.86.§(4)bek.
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befolyásolta vagy az az ügyészség feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott és annak tartama
eredményesenteltel,asemmisségesetköreibenatörvénylehetőségetadadöntésidőkorlátozásnél-
külimegsemmisítésére,haazjóhiszeműenszerzettésgyakoroltjogotnemérint.

4. A közigazgatási perek sajátos szabályai916

4.1. A közigazgatási hatósági és a bírósági eljárás különbségei917

Aközigazgatásihatóságdöntésénekbíróságelékerülésévelazeredetikétfőszemélyt(hatóság-ügy-
fél)feltételezőeljárásjogiviszonykiegészülabírósággal,ígyajogviszonyhárompólusúváválik.

Tekintsükátröviden,milyenkülönbségekfedezhetőkfelahatóságiésabíróságieljárástekinte-
tében:

A hatósági és bírói eljárás összehasonlítása

Jogalkalmazás Közigazgatási/hatósági Igazságszolgáltatási/bírói
Hatalmi ág Végrehajtó Igazságszolgáltatás/bírói
Feladat, cél Közszolgáltatás,közfeladat,közcél Igazságszolgáltatás,jogvédelem
Indul Hivatalból és kérelemre

Adottfeltételekeseténfolytathatjais

Kérelemreindul

(Kp.-kereset,Pp.-kereset,Be.-ügyész,
vád)

Kérelemhez kötöttség Nincs kötve,ahatóságdöntésemin-
denre kiterjed

Kötve van

Szabályozási, jogági élet Nincs kódex Önálló,kódex(Kp.,Pp.,Be.)
Anyagi-eljárási jog sorrendje Általában az eljárási jog megelőzi az 

anyagit
Anyagijogmegelőziazeljárásit

Időpont Jövőbeli Múltbéliesemény
Résztvevők Ügyfél, hatóság (ügyintéző) Kp.felperes,alperes,bíró(itanács)

Pp.felperes,alperes,bíró(itanács)

Be.vádlott,ügyész,bíró(itanács)
Formája Nem peres Peres
Határideje Pontosan meghatározott Nem meghatározott
Döntés formája Döntés: határozat, végzés Határozat:ítélet,végzés
Jogorvoslati szerv Közigazgatási hatóság

Bíróság

Bíróság

Eljárási kötelezés A bírói döntés kötelező a közigaz-
gatásra

A közigazgatási szerv döntése nem 
kötelezi

Végrehajtás Hivatalból és kérelemre Jogosultkérelemére

Forrás: Vértesy László: Közigazgatási hatósági eljárás (XII. fejezet) In Temesi István (szerk.): Köz-
igazgatási jog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2017.

A hatalmi ágak rendszerében közigazgatási hatósági eljárás a végrehajtó hatalmi ághoz tarto-

916 AzalfejezetVértesyLászló–NaszladiGeorgina–RothermelErikaírása.
917 A4.1.számúalfejezetVértesyLászlóírása.
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zik,ezértcéljaaközérdek,azazaközszolgáltatás,közfeladatellátása,megvalósításaésdöntéseivel
atársadalmiéletviszonyokalakítása.Aközigazgatásnakelsősorbannemazafeladata,hogyjogbiz-
tonságotadjon,hanemaz,hogyvalamelyközérdekűeredményta jogrendkorlátaiköztelérjen.918 
SzontaghVilmoseztszerviérdekeltségkéntmagyarázta.919 

Aközérdekűségbőlkövetkezikazeljárás megindulásánaksajátosságais,azazhogyahatósági
eljárásnemcsakkérelemreindulhatmeg,hanemajogrendszerbenmeghatározottközcélokérdekében
hivatalbólis(officialitás),illetvemeghatározottesetekbenaközigazgatásakkorisfolytathatjaazel-
járást,haazügyfélakérelmetvisszavonta.

A kérelemhez kötöttségszempontjábólaközérdek,mintmagasabbtársadalmiérdek,ésahiva-
talbóliságismegalapozza,hogyahatóságnincskötveakérelembenfoglaltakhoz,ahatóságmindenre
kiterjedődöntésthoz,ateljestényállástfelkelltárnia.

Azátfogószabályozásitechnikaiseltérő,mivelaközigazgatásszerteágazó,ezértlehetetlenség
egytörvényben,kódexbenszabályoznivalamennyieljárásiszabályt,ezértazáltalánosrendelkezések
mellettazanyagijogistartalmazágazatspecifikuseljárásielőírásokat.Ajogalkalmazók száma kö-
vetkeztébenadöntéstahatóságnevébenazügyintézőhozza,ritkaatestületidöntéshozatal.(Testületi
döntésthozahelyiönkormányzatképviselő-testülete,vagyátruházotthatáskörbenbizottsága,illetve
egyestestületiállamigazgatásiszervek,mintaVersenytanácsvagyaKözbeszerzésiDöntőbizottság)

Aközigazgatásieljárásiszabályokszigorúhatáridőketállapítanakmegazügyintézésre.Aható-
ság döntéseazügyérdemébenhatározat,azeljárássoránhozottmindenegyébpedigvégzés.Ugyan-
akkorközigazgatásieljárásbannemmindenesetbenszületikhatározat,nemmindegyikjogviszony
rendezését követi döntés.920 Az Ákr. fogalomhasználatában a hatóság döntése végleges,haaztaható-
ságmár–atörvénybenmeghatározottkivételekkel–nemváltoztathatjameg.Ateljességérdekében
megjegyezzük,hogyaközigazgatásfelettibírói kontrollaközigazgatásiésmunkaügyibíróságokon
keresztülvalósulmeg,aholfelperesaz,akinekjogátvagyjogosérdekétaközigazgatásitevékenység
közvetlenülérinti,alperes,pedigazaközigazgatásiszerv,amelyajogvitatárgyátképezőközigazga-
tásitevékenységetmegvalósította.Abíróikontrolltovábbidimenziójaazeljárási kötelezés,hogya
bíróságdöntésekötelezőaközigazgatásra,hiszenadöntésthatályonkívülhelyezheti,ésahatóságot
eljáráslefolytatásárakötelezheti.Nefeledjükittsem,hogyabíróságfőszabálykéntmegváltoztathatja
ahatóságdöntését,azazabíróiavégrehajtóhatalmiághelyettdönthet,annakhatáskörételvonva.A
bírósághatározatánakrendelkezőrészeésindokolásaamegismételteljárásbanésacselekményneka
bírósághatározatávalelrendeltmegvalósításasoránkötiazeljáróközigazgatásiszerveket.Avégre-
hajtási szakaszmegindításaistörténhetkérelemre,illetvehivatalbólaközérdekvédelmeérdekében.

AzeljárásitörvényaIX.fejezetbenrendezettjogorvoslatokatteljesenújkoncepcionálisalapokra
helyezte.Ebbenazelsődlegesjogorvoslatiformaaközigazgatásiper,amelyilymódonafellebbezés
kikezdhetetlenneklátszóhelyétvetteát,illetvemintegymegelőzteazt.Egyetértveajogalkotóállás-
pontjávalrögzítenikell,hogyamásodfokúeljáráshelyenkéntvalóbancsakazügyvéglegesidőbeli
lezárásáttoltaki,egyúttalazonbanafellebbezés,mintrendesjogorvoslatbiztosításávalavégrehajtó
hatalomönállóhatalmiágkéntvalófunkcionálásátkívántatiszteletbentartani.

UgyanakkorazÁkr.aközigazgatásiperrenézvecsakahatóságieljárásszempontjábólreleváns
kérdéseketrendezi,mivelajogalkotóazerrevonatkozórészletesszabályokategyteljesenújkódex,

918 Fleiner,Fritz:InstitutionendesDeutschenVerwaltungsrechts.J.C.B.Mohr.,Tübingen,1913.196.p.
919 Szontagh Vilmos:A közigazgatási jogtudomány tankönyve. Debreceni Tudományegyetemi Nyomda, Debrecen,

1948.88-89.p.
920 Például,haahelyszíniellenőrzésnemállapítmegsemmilyenjogsértést,akkorajegyzőkönyvfelvételévelleiszárul

azügy.



243

AJOGORVOSLAT

aKp.szabályaiközötthelyezteel,tekintettelarra,hogyezmáregybíróságieljárás,amelynekren-
delkezései a hatalmi ágak megosztása okán az igazságszolgáltatás területére tartoznak. A fentiekre 
tekintettelazÁkr.csakkétkérdéskörbentartalmazelőírásokat.Ezekaközigazgatásiper,mintjogor-
voslatiformaigénybevételéneklehetőségérevonatkozószabályokrögzítése,illetveazakérdés,hogy
mittehetahatóságidöntéstmeghozóközigazgatásiszervahozzábeérkezőkeresetlevélalapján.

MielőttazÁkr.-benésaKp.-benrendezettszabályoktanulmányozásábabelefognánk,rögzíteni
kell,hogyaközigazgatásiper,amelyazújszabályozásfolytánegyreinkábbaközigazgatásidöntés-
selszembenigénybevehetőjogorvoslatirendszerszervesrészévéválik,szerepétéssúlyátilletően
ishosszúfejlődéseredménye.Bárateljeskörűésrészletesfeldolgozásaegymásik,aKözigazgatási
jogérvényesítésiés jogvédelmi ismeretekcímű tantárgy területére tartozikaközigazgatásieljárási
tanulmányokismegkívánjákbizonyoselőzményekésösszefüggésekbemutatását.

4.2. A közigazgatási per kialakulásának történelmi előzményei921

Afeudalizmus idejénazegykézbenkoncentrálódóhatalommal,a feudálisönkénnyel szemben,a
XVII.századtólegyreerőteljesebbenfogalmazódottmegegymás,amoderntársadalomtudomány
alapjainaktekinthetőalternatíva.Montesquieuehhezatörekvéshezjárulthozzá,amikorkifejtettea
hatalmiágakszétválasztásánakszükségességét,megfogalmaztalényegét;gondolataiamaimodern
társadalmiberendezkedésűországokműködésnek,jogrendszerénekazalapjáváváltak.Amoderni-
zálódóállamokbanahatalmiágakközöttkialakultésmaisműködikegykölcsönösellenőrzésime-
chanizmusatörvényhozó-,avégrehajtó-ésazigazságszolgáltatóhatalomközött.Ajogállamiságnak
–sokmásegyébmellett–egyikfontoskövetelményeaközigazgatáscselekvéseinekegyabíróságok
vagymás független szervezet által történőellenőrizhetősége, amelynekakülönbözőországokban
eltérőmódontettekeleget.

Azangoljogszemléletarendesbíróságokfeladatávátetteaközigazgatásidöntésfelülvizsgálatát,
erreacélranemhoztaklétreelkülönültbíróságiszervezetet.AXX.századbanmárárnyaltabbávált
azangolszásztípusúszervezetrendszer,azeredetifelfogássalazonbannemszakított.

Afranciajogfejlődésrészbenazeltérőfilozófiaikörnyezetnek,részbenafranciaforradalomkö-
vetkezményeinekköszönhetőenmásutatjártbe.1799-benNapóleonállamreformjasoránfelállította
azÁllamtanácsot,amelynekfeladataiközétartozottaközigazgatásdöntéseinekfelülvizsgálata.Így,
báraközigazgatásellenőrzéseegyközigazgatásiszervrehárult,utóbbiazonbanelkülönültszervként
éskülönlegesgaranciákmellettműködött.Afranciarendszeresetébeniselmondható,hogyalapjai-
banmáignemváltozott.Kiemelendőugyanakkor,hogyabszolutizáltaahatalommegosztástésnem
engedteazbíróihatalmiágatavégrehajtóhatalmiágviszonyaibabeavatkozni.Azállamtanácstípusú
közigazgatási bíráskodást ezért a végrehajtó hatalmi ágonbelül szerveztemeg, de elkülönülten a
közigazgatásoperatívrendszerétől,kvázibíróságként.

A fentiektől eltérőaharmadikútnak tekinthetőnémet-osztrák irányzat, amelyazelőbbiekhez
képestleginkábbhatottamagyarfejlődésre.Anémet(porosz)megoldáskülönbíróságokatállítottfel,
tehátnema„rendes”bíróságokrabíztaaközigazgatásdöntéseinekfelülvizsgálatát.Ezekabíróságok
nemrészeiarendesbíróságirendszernek,önállószervezetkéntfunkcionálnakéskizárólagközigaz-
gatásiügyekreterjedkihatáskörük.922

Amagyarirányzatalapvetőenazosztrákmegoldástkövette,amikoregy,arendesbíróságiszer-

921 A4.2.-4.7.alfejezetNaszladiGeorginaésRothermelErikaírása.
922 StiptaIstván:Egyértelműmodellkapcsolatok?Aközigazgatásibíráskodáseurópaiváltozatihoz.In:KözjogiSzemle

2016/4:10-15.p.
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vezettőlésaközigazgatástóliselkülönültközigazgatásibíróságothozottlétre.Alapelviszintenmára
bíróihatalomgyakorlásárólszóló1869.éviIV.törvénycikkismegfogalmaztaazigazságszolgáltatás 
és a közigazgatás szétválásánakszükségességét,deaközigazgatásibíráskodásszervezetikeretei
csakezutánkezdtekkiépülniMagyarországon.9231884-benelőszörcsakapénzügyiközigazgatási
bíróságfelállításárakerültsor,amelybizonyosadó-ésilletéktárgyúközigazgatásihatározatokellen
benyújtottjogorvoslatikérelmeketbíráltel.Eztkövetőenaz1896.éviXXVI.törvénycikkelakor-
mányzatlétrehoztaaMagyarKirályiKözigazgatásiBíróságot.Abíróságegyfokúvolt,megváltoztató
jogkörrelbírt,döntéseellentovábbijogorvoslatnaknemvolthelye,ígyvégérvényesendöntött,de
csakajogszabálybantaxatívefelsoroltközigazgatásijogvitákfelett.Abíróságszervezeteésműködé-
sefennállásaidejénlényegébennemváltozott,deügykörefolyamatosanbővült.Ezzelaközigazga-
tásihatározatoktörvényességénekutólagoskontrolljakikerültaközigazgatásszervezetrendszeréből,
ésaztafüggetlen,pártatlanbírósághatáskörébeutaltaajogalkotó.924

Aközigazgatásibíróságügyforgalmaamásodikvilágháborútkövetően jelentősenvisszaesett,
majdpolitikaiokokból–jogelméletiésgyakorlatiindokokrahivatkozva–az1949.éviII.törvény
megalkotásávalaközigazgatásibíróságotésezzellényegébenaközigazgatásibíráskodásthazánkban
megszüntették.1949-1989között–kezdetbencsaknagyonszűkkésőbbegyrebővülőkörben–ajog-
államielvárásoktólmesszeelmaradvavoltlehetőségaközigazgatásegyesdöntéseifelülvizsgálatára,
melyfeladatotarendesbíróságiszervezetláttael.AzEt.állítottavisszaaközigazgatásihatározatok
felülvizsgálatátötügycsoportesetébenésszervezetilegarendesbíróságiszervezetbenhelyezteela
közigazgatásiügyekbeneljáróbíróságokat.Aközigazgatásihatározatokfelülvizsgálataazonbanépp
aszűkkörűségemiattinkábbelvilehetőségetjelentett.

Aközigazgatásibíráskodásterületénjelentősebblépésnekapolgáriperrendtartás(régiPp.)1972.
évimódosításatekinthető,925mivelezbecsatoltaazállamigazgatásihatározatokbíróságelőttimegtá-
madásánakperesszabályaitarégiPp.önállóXX.fejezetébe.926 A felülvizsgálható határozatok köre 
azonbannemszélesedett1981-ig,amikorminisztertanácsirendeletbentaxatívesoroltákfelazoknak
aközigazgatásihatározatoknakakörét,amelyekrekiterjedtabíróikontroll.927

Az1989.évialkotmánymódosításadottalapotaközigazgatásidöntésekbíróifelülvizsgálataújra-
éledésnek.AzAlkotmánybíróság32/1990.(XII.22.)ABhatározatamérföldkőnektekinthető,ugyan-
ismegsemmisítette a közigazgatási határozatok korlátozott felülvizsgálatát engedő jogszabályt.A
közigazgatásihatározatokbíróságifelülvizsgálatánakkiterjesztésérőlszóló1991.éviXXVI.törvény
intézményesítetteésszinteteljesenáltalánossátetteabíróságelévihetőérdemiközigazgatásidönté-
sekkörét.Ajogalkotóazonban–avitákellenére–arendesbíróságiszervezetnélhagytaaközigaz-
gatásiperlefolytatásáravonatkozóhatáskört,önállóbíróságot,bíróságiszervezetetnemállítottfel.A
rendesbíróságiszervezetrendszerbenaklasszikusbüntetőéspolgárimellettlassanaközigazgatásiis
önállóügyszakkáváltugyan,deönállóbírósághiányábanaszaknyelv2013-igcsakaközigazgatási
bíráskodás kifejezést használta.928A 2011-es igazságügyi reform a közigazgatási bíráskodás terén
jelentősváltozásthozott,amelynekfolyományaként2013.január1-jétőlmindenmegyébenésafő-
városbanelsőfokonítélkeztekaközigazgatásiésmunkaügyibíróságokaközigazgatásiperekben.

923 StiptaIstván:AközigazgatásibíráskodáselőzményeiMagyarországon.In:JogtudományiKözlöny1997/3:119-121.
p.

924 BencsikAndrás–NaszladiGeorgina:Alkotmányjogipanaszaközigazgatásihatóságieljárásban–avagyabírósági
felülvizsgálatjogorvoslatijellegénekalapjogvédelmirelevanciái.In:KözjogiSzemle2013/3:24-30.p.

925 Ld.Apolgáriperrendtartásmódosításárólszóló1972.évi26.törvényerejűrendelet.
926 F.RozsnyaiKrisztina:Perjogiönállósuláséskülönbíróságijellegaközigazgatásibíráskodásban.In:KözjogiSzemle

2016/4:3.p.
927 Figula Ildikó:A közigazgatási bíráskodás tervezett átalakítása az eljáró bíró szemszögéből. In: Közjogi Szemle

2016/4:20.p.
928 BorosAnita–GerencsérBalázsSzabolcs–GyuritaE.Rita–LapsánszkyAndrás–PatyiAndrás–VargaZs.András:

Im.Hatóságieljárásjogaközigazgatásban,473-474.p.
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A2013-asévazértisjelentős,mertelkezdődöttapolgáriperjogátfogófelülvizsgálata,ésezzel
együttegyújpolgáriperjogitörvénykönyvkidolgozása.Ekkormégkérdésesvolt,hogyaközigazga-
tásiperekeljárásiszabályaiazújpolgáriperrendtartáskülönlegespereiközött,vagyelkülönültönálló
törvénybenkerüljenekelhelyezésre.Ajogalkotóvégülaközigazgatásiperekeljárásiszabályainak
új,önállókódexbenvalóelhelyezésemellettdöntött, ésazelsőmagyarországiközigazgatásiper-
rendtartásitörvénymegalkotásárólhatározott.Azönállóközigazgatásiperjogikódexmegalkotását
elsősorbanazindokolta,hogyakorábbiszabályozásmárnemvoltelégségesaközigazgatáscselek-
véseivel szembeni teljes jogvédelembiztosítására.AzOrszággyűlés elfogadta azúj közigazgatási
perrendtartásrólszólótörvényt,amelyakellőfelkészülésiidőbiztosításacéljából2018.január1-jén
lépetthatályba.

Azújközigazgatásiperrendtartásnemcsupánösszegyűjti,rendszereziésabíróigyakorlathoz
igazítvapontosítjaaközigazgatásihatározatokbíróságifelülvizsgálatánakszabályait,deújkoncep-
cionálisalapokrahelyeziaközigazgatásibíráskodást.929 

4.3. A közigazgatási per fogalma

A közigazgatási bíráskodásabíróságifelülvizsgálatnálésaközigazgatásipernélszélesebbfogalom,
amelyalattaközigazgatásiszervekésaközigazgatásidöntésekmeghozatalárafeljogosítottmásjo-
galanyokdöntéseivelszembeni,bármelybíróságáltalvégzett,akárjogorvoslati,akárobjektívjogvé-
delmitermészetűtörvényességifelülvizsgálatitevékenységet,annakszabályait,továbbáazaztvégző
bíróságokszervezetéreés jogállásáravonatkozó rendelkezéseketértjük.Ennél szűkebb fogaloma
bírósági felülvizsgálat,amelyalattaközigazgatásihatóságieljárásrendjénbelülintézményesített
ésszabályozott,ahatóságihatározatokéskivételesenegyesvégzésektörvényességifelülvizsgálata
érdekében,kérelemreigénybevehetőjogorvoslatieszköztéseljárástértjük.930

Aközigazgatásipermeghatározásatöbbszempontalapjánlehetséges.Amennyibenmásperektől
akarjukelhatárolni,akkorállíthatjuk,hogya közigazgatási per az a sajátos pertípus, amelynek 
tárgya a keresettel megtámadott közigazgatási döntés jogszerűségének megállapítása.Ameny-
nyibenaKp.fogalomrendszerébőlindulunkki,úgyameghatározáskiegészülaközigazgatási jog-
vitafogalmával,amelynektárgya a közigazgatási tevékenység jogszerűségének kérdése, és amely 
jogvitát a bíróság közigazgatási perben bírálja el. Eszerint a közigazgatási per tulajdonképpen a
közigazgatásijogvitalefolytatásánakeljárásjogiszíntere.

A Kp. tehát a közigazgatási per meghatározásához a közigazgatási jogvitábólindulki,ésponto-
sandefiniálja,hogymitértünkközigazgatásijogvitaalatt.Aközigazgatásijogvitatárgyanemmás,
mint a közigazgatási tevékenység jogszerűségénekvizsgálata.Aközigazgatásitevékenységtehát
kulcsfontosságúfogalom,mivelezalapjántudjukmeghatározni,hogypontosanmilyenügyektartoz-
hatnak a közigazgatási jogvita körébe.

AközigazgatásitevékenységnekaKp.alapjánhárom fontos ismérvevan:
• aközigazgatásitevékenységetközigazgatási szerv végzi, ideértve a közigazgatási jogkörrel 

felruházottnemközigazgatásiszerveketis;
• aközigazgatásitevékenységetaközigazgatási jog szabályozza;
• lehettevőleges,azazközigazgatási cselekmény,demegvalósulhatmulasztássalis,ezaköz-

igazgatási cselekmény elmulasztása.

929 PribulaLászló:Aközigazgatásibíráskodásszervezetiésszemélyifeltételei.In:KözjogiSzemle2016/4:33.p.
930 Boros–Gerencsér–Gyurita–Lapsánszky–Patyi–VargaZs.:Im.474.p.
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Aközigazgatásitevékenységegyarántlehettehátvalamelyközigazgatási cselekmény és a cse-
lekmény elmulasztása is. Közigazgatási cselekménynektekinthetőaz:

• egyedidöntés;
• a hatósági intézkedés;
• egyediügybenalkalmazandóáltalánosrendelkezés(példáulaköztestületszabályzata);
• közigazgatásiszerződés.931 
A közigazgatási cselekmény olyan közigazgatgatási aktusokat foglal magában, amelyek va-

lamilyen joghatás kiváltására alkalmasak.Ez a felsorolás azonban aKp.-benpéldálózó jellegű, a
közigazgatási cselekményekköre ugyanis nemzárt, a törvény csak a legtipikusabbközigazgatási
cselekményeketnevesíti.Ebbőlazkövetkezik,hogymindenolyancselekmény,amelymagánviseli
aközigazgatási tevékenységfentemlítettháromismérvét,azközigazgatási jogvitatárgyalehet.A
közigazgatási cselekmény elmulasztásaalattpedigazilyenkörbesorolhatócselekményekelmu-
lasztását értjük.

Abíróság a közigazgatási jogvitátközigazgatási perben bírálja el.A közigazgatási perben a
bíróságaKp.szabályaialapjánjárel,azonbanaKp.nemtartalmazapereseljárásmindenmozzana-
tárakiterjedőrészletszabályokat.Vannakapereseljárásnakugyanisolyanszabályai,aholabírósága
polgáriperrendtartástalkalmazza.Fontosazonban,hogyapolgáriperrendtartást–mintháttérjogsza-
bályt–csakakkorlehetalkalmazni,haaztaKp.kifejezettenelőírja.AKp.tipikusanazúgynevezett
eljárássemlegesjogintézményekesetébenengediapolgáriperrendtartástalkalmazni,tehátakkor,ha
nincsjelentőségeannak,hogyazadottjogintézménytpolgárivagyközigazgatásiperbenalkalmaz-
zák.Ilyenpéldáulakötelezőjogiképviseletre,anyelvhasználatra,kézbesítésre,idézésre,határidők-
re,költségekrestb.vonatkozószabályok.

Amennyibenaközigazgatási per közigazgatási eljáráshoz való viszonyátvizsgáljuk,megálla-
pítható,hogyaközigazgatásipernemrésze,ésnemisfolytatásaaközigazgatásieljárásnak,bizonyí-
tékerreaKp.fogalommeghatározásais,amelyikaközigazgatásieljárásról,mintmegelőzőeljárásról
beszél. A megelőző eljárásajogvitatárgyávátettközigazgatásicselekménymegvalósításárafoly-
tatottközigazgatásihatóságivagyjogorvoslatieljárás.Amegelőzőeljárásokegyikcsoportjábatehát
azÁkr.szabályaiszerintlefolytatott,valamintannakhatályaalólkivetthatóságieljárásoktartoznak,
másik csoportjába pedig a közigazgatási jogorvoslati eljárások. 

4.4. A közigazgatási per szereplői

4.4.1. Az eljáró bíróságok

AKp.7.§-ameghatározzaaközigazgatásiügybeneljáróbíróságokat,ésrögzítiabíróságieljárásra
vonatkozó hatásköri szabályokat.Ahatásköriszabályokazegyesbíróságiszintek,bíróságokközöt-
timunkamegosztásravonatkoznak.Eljárásjogiszempontbóltehátahatásköriszabályokarraadnak
választ,hogyazadottügybenmelyikbíróságjogosulteljárni.

931 AKp.4.§(7)bek.2.pontjaszerintközigazgatásiszerződésamagyarközigazgatásiszervekközöttközfeladatellá-
tásárakötöttszerződésvagymegállapodás,továbbáazaszerződés,amelyettörvényvagykormányrendeletannak
minősít.
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Az első fokon eljáró bíróságok:
• a közigazgatási és munkaügyi bíróság;
• törvényben meghatározott esetben a törvényszék vagy a Kúria.
Másodfokon eljáró bíróságok:
• a közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz tartozó ügyekben a törvényszék;
• a törvényszékhez tartozó ügyekben a Kúria jár el.
Felülvizsgálati ügyekben: a Kúria ítélkezik.

AKp.szerint tehátközigazgatásiügyekbenáltalánoselsőfokúbíróságkéntaközigazgatási és 
munkaügyi bíróságokjárnakel,detörvényi felhatalmazás alapján a törvényszék és a Kúria is el-
járhatelsőfokúbíróságként.AKp.12.§-ameghatározza,hogymelyügyekbenjárelatörvényszékés
aKúriaelsőfokúbíróságként,ésmindenmás(nematörvényszékvagyaKúriaelsőfokúhatáskörébe
tartozóügyet)aközigazgatásiésmunkaügyibíróságokhatáskörébeutalelsőfokon.AKp.tehátazt
azelvetköveti,hogypontosanmeghatározza,milyenügyektartoznakatörvényszékésaKúriahatás-
körébeelsőfokon.Adifferenciálthatáskör-telepítésnélajogalkotófigyelembevetteazügyeksúlyát,
bonyolultságátésgyakoriságátis.Akiemeltjelentőségűügyekelsőfokonmagasabbbíróifórumon,
atörvényszéken(példáulönállószabályozószerv,autonómállamigazgatásiszerv,kormányhivatal,
vasúti igazgatási szerv, légiközlekedésihatóság,köztestület,MagyarNemzetiBankközigazgatási
tevékenységévelkapcsolatosperek),kivételesenaKúrián(helyiönkormányzatirendeletmásjogsza-
bálybaütközésénekvizsgálatárairányulóeljárás,ahelyiönkormányzatjogalkotásikötelezettségének
elmulasztásamiattieljárás,azalkotmányjogipanaszorvoslásaeljárásieszközénekmegállapítására
irányulóeljárás)indulnak.Ehatásköriszabályozásaspeciálisszakértelemmel,komolyszakmaifel-
készültséggeléstapasztalattalrendelkezőbíróifórumoktólvárjaelazítélkezésitevékenységmaga-
sabbszínvonalúbiztosítását.932

Amásodfokúbíróifórummindigazelsőfokúfórumhozigazodik.Amennyibenaközigazgatási
ügybenaközigazgatási és munkaügyi bíróság jártelelsőfokon,akkoratörvényszék jár el má-
sodfokon,míg,haatörvényszékjártelelsőfokon,akkoraKúrialeszamásodfokúfórum.AKúria
döntéseellennincshelyetovábbifellebbezésnek,ugyanisaKúriamindenesetbenvégsőjogorvosla-
taifórumnaktekintendő,ígymégazokbanazesetekbenis,amikorelsőfokonjártel.

A felülvizsgálati ügyekben pedig minden esetben a Kúria jár el.

AKp.azeljáróbíróságoktekintetébennemcsakhatásköri,hanem illetékességi szabályokat is 
meghatároz.Azilletékességiszabályokarraadnakválaszt,hogyaz azonos szintű bíróságok közül 
melyik(melyközigazgatásiésmunkaügyibíróságaközigazgatásiésmunkaügyibíróságokközül,va-
lamintmelytörvényszékatörvényszékekközül)jogosultakonkrétügyelintézésére.Azilletékesség
tehátazügyekmegosztásátjelentiazazonoshatáskörűbíróságokközött.Ajogalkotóazilletékességi
okokmeghatározásánáltekintettelvanaperesfelekérdekére,abíróságokközöttimunkateherará-
nyosmegosztására,depergazdaságosságiszempontokrais.

AKp.13.§(1)bekezdésehatározzamegazáltalánosilletékességiszabályt,amelyszerint,ha
másbíróságkizárólagosilletékességemegállapítvanincs,aperreazabíróságilletékes,amelynek
illetékességiterületénapertárgyávátettközigazgatási tevékenység megvalósult.(Haavitatottköz-
igazgatásicselekményttöbbfokúeljárásbanvalósítottákmeg,aperreazabíróságilletékes,amelynek
illetékességiterületénazelsőfokúközigazgatásicselekménymegvalósult.)

932 HorváthE.Írisz–KalasTibor–KárpátiMagdolna–KuruczKrisztina–MarosiIldikó–MártonGizella–Mudráné
LángErzsébet–PetrikFerenc–RothermelErika–TóthKincső:Aközigazgatásiperrendtartásmagyarázata(szerk.
PetrikFerenc).Budapest,Hvg-Orac,2017.71.p.
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Atörvénymagyarázórendelkezéseaztismeghatározza,933hogyadottközigazgatási tevékeny-
ség megvalósulásának helye alattmitkellértenibizonyostárgykörökben:

• ingatlanhozkapcsolódójogvagykötelezettség,illetveingatlanravonatkozójogviszonyese-
tében az ingatlan helye;

• tevékenységbejelentésevagyengedélyezéseesetébena tevékenység gyakorlásának helye,
vagytervezetthelye(ekétesetkörigazodikazÁkr.16.§(1)bekezdésa)ésb)pontjához,
amelyugyanezenazelvenhatározzamegahatóságilletékességét);

• azelőzőkétpontbanmeghatározottakkivételével,azországosilletékességgeleljáróterületi
államigazgatásiszervközigazgatásitevékenységeesetébenafelperes lakóhelye, tartózko-
dási helye–jogiszemély,illetvejogiszemélyiséggelnemrendelkezőszervezetesetébena 
szervezet székhelye–ennekhiányábana közigazgatási szerv székhelye; 

• afővárosiszékhelyű,deelsősorbanPestmegyeterületérevagyannakegyrészéreilletékes
közigazgatásiszervszékhelyénmegvalósulttevékenységesetébenPest megye; 

• mulasztásesetében–aza)-c)pontbanmeghatározottakkivételével–a közigazgatási szerv 
székhelye.

AKp.szabályozásimegoldásánaksajátossága,hogynyolc közigazgatásiésmunkaügyibíróságot
régiós bíróságkéntnevesít,ésezekettesziazelsőfokúközigazgatásibíráskodásközpontjaivá,míg
afennmaradótizenkétközigazgatásiésmunkaügyibíróságfeladatkörétminimalizálja.AKp.aköz-
igazgatásipereketregionálisszinten,anyolcközigazgatásiésmunkaügyibíróságközöttosztjaszét,
amelyáltalenyolcbírósághangsúlyosszerepetkap.934 

• Haaközigazgatásitevékenységfővárosterületénvalósultmeg,akkoraFővárosi Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság;

• haNógrádmegyeésPestmegyeterületénvalósultmeg,akkoraBudapest Környéki Köz-
igazgatási és Munkaügyi Bíróság;

• haHajdú-Biharmegye, Jász-Nagykun-Szolnokmegye és Szabolcs-Szatmár-Beregmegye
területénvalósultmeg,akkoraDebreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság;

• haGyőr-Moson-Sopronmegye,Komárom-Esztergommegye,Vasmegyeterületénvalósult
meg,akkoraGyőri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság; 

• haBorsod-Abaúj-ZemplénmegyeésHevesmegyeterületénvalósultmeg,akkoraMiskolci 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság; 

• haBaranyamegye,SomogymegyeésTolnamegyeterületénvalósultmeg,akkoraPécsi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság; 

• haBács-Kiskunmegye,aBékésmegye,ésCsongrádmegyeterületénvalósultmeg,akkora
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság; 

• hapedigFejérmegye,VeszprémmegyeésZalamegyeterületénvalósultmeg,akkora Veszp-
rémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az illetékes.935

A Kp. a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébeutalmindenolyanügyet, ahol a
törvényszékjártelelsőfokon,továbbáazelsőfokoneljáróközigazgatásiésmunkaügyibíróságdön-
tésével szembeni fellebbezéseket.

AKp.azAlaptörvény27.cikk(1)bekezdésébenfoglaltaknakmegfelelőenközigazgatásiperek-
ben is a társasbíráskodás elvétköveti,ugyanisfőszabálykéntabírósághárom hivatásos bíróból 
álló tanácsban járel,amelyfőszabályalólcsakaKp.eltérőrendelkezéseadhat felmentést. Ilyen
kivételes esetreazonban,amikortehátaháromtagútanácshelyettegyesbíró iseljárhat,csak első 

933 Kp.13.§(2)bek.
934 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.85.p.
935 Kp.13.§(3)bek.
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fokonkerülhetsor.AKp.ugyaniseltéréstnemengedveúgyrendelkezik,hogyatörvényszékmásod-
fokonháromhivatásosbíróbólállótanácsbanjárel.AKúriaakárelsőfokon,akármásodfokon,akár
felülvizsgálatieljárásbanjárel,háromhivatalosbíróbólállótanácsbanítélkezik.Abbanazesetben,
haazügykülönösbonyolultságavagykiemelttársadalmijelentőségeindokolja,aKúriaelrendelheti,
hogyazügybenöthivatalosbíróbólállótanácsjárjonel.936

AKp. alapvető rendelkezései közöttmeghatározza abíróság feladatait a közigazgatási per-
ben.937Abíróságfeladatamindenekelőtt,hogyeljárásávalaközigazgatásitevékenységgelmegvalósí-
tottjogsértésselszemben–arrairányulómegalapozottkérelemesetén–hatékony jogvédelmet biz-
tosítson.Ajogvédelembiztosításamindigaközigazgatással,valamelyközigazgatásitevékenységgel
szembenkell,hogymegvalósuljon.Ejogvédelmetabíróságaközigazgatásrendszerénkívül,aköz-
igazgatásiszervezetrendszertőlelkülönítvevégzi,amelyfontos jogállamigarancia.Abíróságáltal
végzettjogvédelemkétirányú,ugyanisabíróságazadottügybennemcsakszubjektív,hanemobjektív
jogvédelmifeladatokatisellát.Mindezaztjelenti,hogynemcsakazegyénjogsérelmét(szubjektív
jogvédelem)hivatottorvosolni,hanemazegyediügyekenkeresztülazegészjogrendet(objektívjog-
védelem)isvédi.Ahatékonyságkövetelményeaztjelenti,hogyabíróságeljárásanemlehetformális,
azelékerülőjogvitátérdemben,észszerűidőnbelülkellelbírálnia.Továbbikötelességeabíróságnak,
hogyaközigazgatásijogvitáttisztességes, koncentrált és költségtakarékos eljárásbanbíráljael.A
tisztességeseljárásrendkívülfontos,azAlaptörvénybenisrögzítettolyanjogállamiklauzula,amely
szerintmindenkinekjogavanahhoz,hogyvalamelyperbenajogaitéskötelezettségeitabíróságtisz-
tességesésnyilvánostárgyaláson,észszerűhatáridőnbelülbíráljael.938 

Abíróságaperkoncentráció és az eljárási igazságosságérvényesüléseérdekébenaKp.-ben
meghatározottmódonéseszközökkelhozzájárulahhoz,hogyafelekésmásperbeliszemélyekel-
járásijogaikatgyakorolhassákéskötelezettségeiketteljesíthessék.Aperkoncentrációcélja,hogya
jogvitaelbírálásaszempontjábóljelentőstényekalehetőlegkorábban,hiánytalanulabíróságrendel-
kezéséreálljanak.HaaKp.máskéntnemrendelkezik,abíróságaközigazgatásijogvitát a kereseti 
kérelem, a felek által előterjesztett kérelmek és jognyilatkozatok keretei között bírálja el. A 
bíróságaféláltalelőadottkérelmeket,nyilatkozatokatnemalakszerűmegjelölésük,hanemtartal-
muk szerintveszifigyelembe.Ekövetelménymagábanfoglaljatehátakérelemhezkötöttségelvét,
ésatartalomszerintielbírálást.Akérelemhezkötöttségalapjánabíróságokcsakolyankérdésekben
dönthetnek,amelyrevonatkozóanafelekkérelmetterjesztettekelő.Abíróságnakakérelmetkikell
meríteniehatározatában,azonbanaközigazgatásiperbenazügyuraiaperesfelek,ígyőkjogosultak
meghatározniapertárgyát,ésezáltalbehatárolniabíróságmozgásterét.Atartalomszerintielbírálás
követelménye–összhangbanazÁkr.-rel–aztjelenti,hogyabíróságazegyeseljárásikérelmeket
nemelnevezésük,hanemtartalmukszerintköteleselbírálni.

AKp.alapjánabíróságtörvénybenmeghatározottesetbenhivatalból vizsgálatot,illetvebizo-
nyítást rendelhetel.Ahivatalbóliságugyanakérelemhezkötöttségelvénekkorlátjátjelenti,azon-
banarracsakatörvénybenmeghatározottkivételesesetekbenkerülhetsor.(PéldáulaKp.14.§(1)
bekezdésealapjánabírósághatáskörénekésilletékességénekhiányáthivatalbólveszifigyelembe,a
Kp.78.§(5)bekezdésealapjánabírósághivatalbólbizonyítástrendelhetelazolyantény,körülmény
alátámasztásáraszolgálóbizonyítékoktekintetében,amelyekethivatalbólkellfigyelembevennie,a
kiskorúvagyafogyatékosságitámogatásrajogosultszemélyérdekeitveszélyeztetőjogsértésrevaló
hivatkozásesetén,vagyhaatörvényígyrendelkezik.)Abíróságkötelesgondoskodniarról,hogya
felekminden,azeljárássoránelőterjesztettkérelmet,nyilatkozatot,abírósághozbenyújtottokiratot,

936 Kp.8.§.
937 Kp.2.§.
938 AlaptörvényXXVIII.cikk.
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bizonyítékotmegismerhessenek, és azokra –megfelelő határidőn belül –nyilatkozhassanak. E 
kötelezettségeabíróságnaknemcsakazáltalánostájékoztatásikötelezettségekéntfoghatófel,hanem
azafelekközöttiúgynevezettfegyveregyenlőségelvétiskifejezésrejuttatja.Mindezazjelenti,hogy
abíróságnakaperbenvalamennyifélszámáraazonosfeltételeketkellbiztosítania,abíróságmulasz-
tásamiattegyikfélsemkerülhethátrányosabbhelyzetbe.Abíróságkötelestovábbáajogi képviselő 
nélkül eljáró felet perbelieljárásijogairóléskötelezettségeirőltájékoztatással ellátni. E tájékoz-
tatásikötelezettségaztacéljátszolgálja,hogyajogiképviselőnélküleljárófélnekerüljönemiatt
hátrányoshelyzetbe,ezérteljárásijogairóléskötelezettségeirőlkellőinformációvalkellellátni.939

4.4.2. A felek és az érdekelt

Aközigazgatásiperbenegyfelőlazellenérdekűfelek (felperes és alperes)vesznekrészt,másfelől
megjelenhetnekapersoránúgynevezettérdekeltekis.

AKp.meghatározzaazokatafeltételeket,940amelyekalapjánvalakiaközigazgatásiperbenfél-
ként szerepelhet. A perben fél az lehet,akitapolgárijogvagyaközigazgatásijogszabályaiszerint
jogok illethetnek és kötelezettségek terhelhetnek,továbbáazaközigazgatási szerv,amelyönálló
feladat-éshatáskörrelrendelkezik.Jogokkaléskötelezettségekkelatermészetesszemély(ember)és
ajogiszemélyekrendelkeznek(beleértveazállamotis),továbbáféllehetazis,akiaközigazgatási
jogviszonyalanyalehet,aközigazgatásiszervekközülpedigazok,amelyekönállófeladat-éshatás-
körrel rendelkeznek.

A Kp. szerint a perben személyesen vagy meghatalmazottjaútjánaz járhat el,akiapolgári
perrendtartásszabályaiszerintperbeli cselekvőképességgel941rendelkezik,vagyaközigazgatásipert
megelőző eljárásban személyesen eljárhatott.Haafélnemtermészetesszemély,akkornevébena
törvényesképviselőjejárel.

A felperes azaszemély,akiaperindításrajogosult.AKp.17.§-aszerintapermegindításáraaz
jogosult,akinekajogátvagyjogosérdekétaközigazgatásitevékenységközvetlenül érinti. Fősza-
bálykénttehátaközigazgatásipermegindításáraazügyféljogosult,azazazatermészetesvagyjogi
személy,egyébszervezet,akinekjogát,jogosérdekétazügyközvetlenülérinti,akirenézveaható-
ságinyilvántartásadatottartalmaz,vagyakithatóságiellenőrzésalávontak.AzÁkr.10.§-atovábbi
felhatalmazórendelkezésttartalmaz,miszerinttörvényvagykormányrendeletazügyfélikörtbővít-
heti.AKp.ennélrészletesebbenszabályoz,amikorlistázzaaperindításrajogosultfelpereseket. A 
Kp.17.§-aaklasszikusügyfélifogalmontúlnevesítiazügyészséget,aquasiügyfélnektekinthető
közigazgatásiszervet,aszerződőközigazgatásiszervet,acivilszervezeteketésazérdek-képviseleti
szervet,köztestületet,mintlehetségesfelperest;azonbaneszervekcsakpontosankörülírtfeltételek
teljesüléseeseténindíthatnakpert.

A per alpereseajogvitatárgyátképezőközigazgatási tevékenységet megvalósító szerv. A Kp. 
18.§-aalapján,hatörvényeltérőennemrendelkezik,apertazellenaközigazgatásiszervellenkell
megindítani,amelyajogvitatárgyátképezőközigazgatásitevékenységetmegvalósította.(Többfo-
kúközigazgatásieljárásbanhozottcselekményeseténaközigazgatásicselekménymegvalósítójaaz

939 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.46-51.p.
940 Kp.16.§(1)bek.
941 APp.34.§-aszerintaperbenmintfélszemélyesenvagymeghatalmazottjaútjánazjárhatel,akia)apolgárijog

szabályai szerint teljes cselekvőképességgel rendelkezik, b) olyan, cselekvőképességében részlegesen korlátozott
nagykorú,akinekapolgárijogszabályaiszerinticselekvőképességeapertárgyára,illetveaperbelieljárásicselek-
ményekrekiterjedőhatállyalnincskorlátozva,vagyc) aper tárgyáról apolgári jog szabályai szerint érvényesen
rendelkezhet.Aperbenafélnevébentörvényesképviselőjejárel,haa)afélneknincsperbelicselekvőképessége,b)
afélrészéreacselekvőképességeérintésenélkülrendeltektörvényesképviselőt,kivéve,haafélszemélyesenvagy
meghatalmazottjaútjánfellép,vagyc)afélnemtermészetesszemély.
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utolsófokoneljártközigazgatásiszerv.)Atörvénytaxatívfelsorolásbanhatározzameg,942hogymely
szervek tartoznak a közigazgatási szervfogalmába:

• azállamigazgatásiszerv,ésannakönállófeladat-éshatáskörrelfelruházottszervezetiegy-
sége és közege; 

• ahelyiönkormányzatképviselő-testületeésannakszerve;
• anemzetiségiönkormányzattestületeésszerve;
• aköztestület,afelsőoktatásiintézmény,ésannakönállófeladat-éshatáskörrelfelruházott

tisztségviselőjevagyszerve;
• a jogszabályáltalközigazgatásicselekménymegvalósítására feljogosítottegyébszervezet

vagyszemély.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a vitatott közigazgatási tevékenységközvetlenül érinti vagy
aperbenhozandóítéletközvetlenülérintheti,amásokközöttfolyamatbanlévőperbeérdekeltként
beléphet.Aperbeérdekeltkéntbeléphetaz is,akiamegelőzőeljárásbanügyfélkéntvett részt.Az
érdekelttehátafelperesésazalperesközöttmárfolyamatbanlévőperbeléphetbe.Aközigazgatási
perbenazérdekeltet–aKp.eltérőrendelkezésénekhiányában–aféllelazonoseljárásijogokilletik
megéskötelezettségekterhelik.Aperbelépéslehetőségérőlazismertérdekeltetabíróságértesíti.943

Afeleketaközigazgatásiperbenáltalánoseljárásikövetelménykéntmeghatározottkötelezettsé-
gekterhelik.Afelekmindenekelőttkötelesekjóhiszeműen eljárni,ésazeljáráskoncentráltbefejezé-
seérdekébenabírósággalegyüttműködni.Ajóhiszeműpervitelmagábanfoglaljaazegyüttműködé-
si,azigazmondási,aperanyag-szolgáltatásiésakoncentráltpervitelrevonatkozókötelezettségeket.
Afelekugyaniskötelesektartózkodniazolyanmagatartásoktól,amelyekaperelhúzódását,feles-
legestöbbletköltségetvagyegyébeljárásinehézségeteredményeznek.Ekötelezettségmegszegése
magautánvonhatjaabíróságáltalmegállapítottjogkövetkezményeket(példáulfigyelmeztetés,pénz-
bírság).Afelekegyüttműködésikötelezettségeaperkoncentráltbefejezésétsegítielő.Azegyütt-
működési kötelezettségnek azonban nem a felek közötti viszonyban, hanem a felek és a bíróság
relációjábankellérvényesülnie.Afelekközöttiegyüttműködésreálisannemisvárhatóel,mivelazzal
acéllalfordultakabírósághoz,hogyazaköztükfennállóközigazgatásijogvitátdöntseel.Afelek
tényállításaikatésegyéb,tényekrevonatkozónyilatkozataikatavalóságnak megfelelően kötelesek 
előadni.Ezazigazmondásikötelezettségafelektényállításairaésegyébtényekrevonatkozónyilat-
kozataikravonatkozik.Azigazmondásikötelezettségaztismegköveteli,hogyafeleknemállíthatnak
amásikfélrőlolyantényeket,amelyekvalótlanságaismertelőttük.Ajogvitaelbírálásáhozszükséges
tények feltárása,azalátámasztásukraszolgálóadatok és bizonyítékok rendelkezésre bocsátása 
főszabályszerintafeleketterheli.Ezaperanyag-szolgáltatásikötelezettségakérelemhezkötöttség
elvéből következik,mert ezáltal biztosítható a felekönrendelkezési joga a per folyamán.Mindez
komolyfelelősségetjelentafelekszempontjából,ugyanisabíróságarendelkezéséreállótényekés
bizonyítékokalapjándöntajogvitában.Afeleknektörekedniükkellarra,hogyazítéletmeghozatalá-
hozszükségesvalamennyitényésbizonyítékolyanidőpontbanálljonrendelkezésre,hogyajogvita 
lehetőleg egy tárgyaláson elbírálható legyen.Ezaperkoncentráltlefolytatásaszempontjábólfon-
toskövetelmény,ésegybenaztacéltszolgálja,hogyajogvitaminélelőbblezárulhasson.944

Aközigazgatásiperbenafelekazegyesperbelicselekményekre,vagyazegészpereseljárásra
képviseletükellátásávalmásszemélytmegbízhatnak,sőt,többszemélyszámáraisadhatnakmegha-
talmazást.945 A perbeli képviseletesetébenaképviselőaképviseltszemélyhelyett,annaknevében

942 Kp.4.§(7)bek.1.pont.
943 Kp.20.§.
944 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.51-53.p.
945 Pp.64.§.
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járel.AKp.atörvényszékésaKúriaelőttieljárásban,továbbáaközigazgatásiszerződésselkap-
csolatos perekben kötelezővé teszi a jogi képviseletet.Mindezaztjelenti,hogyamennyibenaper
elsőfokonatörvényszékenvagyaKúriánfolyik,akkorafelekkizárólagjogiképviselőveljárhatnak
el.Haaközigazgatásiperelsőfokonaközigazgatásiésmunkaügyibíróságonzajlik,akkorazelső
fokúeljárásbanugyannemkötelezőajogiképviselet,deafellebbezésfolytánmásodfokoneljárttör-
vényszékvagyKúriaelőttmárigen.AtörvényszékésaKúriaelőttügyvédjelöltésjogielőadónem
járhatel,kivéveaziratokbavalóbetekintést,aziratmásolat-kérést,valamintaziratmásolat-készítést.
Amennyibenajogiképviseletkötelező,arrólafeleketabíróságtájékoztatja.Kötelezőjogiképviselő
azügyvéd,ügyvédiiroda,ajogtanácsos,ésatörvénybenmeghatározottjogiszakvizsgávalrendelke-
zőklehetnek.946

4.5. A közigazgatási per megindítása

A közigazgatási per lehetségeaztjelenti,hogyazügyfélsajátelhatározásából,tehátazáltalatettin-
dítványalapján(kérelmére)vehetiigénybeazigazságszolgáltatásközreműködését,kezdeményezhet
pert.Ezolyanszuverénjoga,amelyetsemminemírfelül,sajátakaratnyilvánításakellhozzá.Jópélda
erreazahelyzet,amikorazügyfélmáraközigazgatásieljárásbanügyeviteléreképviselőtbízottmeg,
különösenakkor,haaképviseletetügyvédláttael.Azügyvédnekugyanismindenfórumotigénybe
kellvennie,hogyügyfeleérdekeitérvényesítse,depertasajátmeggyőződésealapjánmégsemindít-
hat,szükségesehhezmegbízójakifejezettakarata.

Ajogalkotóaközigazgatásiperkezdeményezésetekintetébenavéglegessé vált döntésrőlszól,
amellyeltulajdonképpenajogerőszempontjábólbehatároljaabíróságelévihetőügyekkörét.Adön-
tés„véglegessége”kifejezésokán–bárazÁkr.82.§-áhozkapcsolódótananyagrészbenerrőlmár
voltszó–mintlátjukittsemkerülhetőmegajogerőfogalma.Ajogerőajogbiztonságirántiigény
kifejeződése, fogalmánakmegjelenésevisszavezethetőa római joghoz,melybizonyosperekbena
perlezárásáhozaz„ítéltdolog”(resiudicata)következményttársította.Ezaztjelentette,hogymind
ajogorvoslat,mindapermegismétlésekizárt,adöntésnemvitatható.Ajogerőakkorértelfejlődése
egyik igazánfigyelemreméltómozzanatához, amikor a jogtudomány–hosszúvita lezárásaként–
1902-benaközigazgatásijogerőlétezésétiselismerte,bártovábbraiskérdéskéntmerültfel,hogy
aközigazgatásidöntésektekintetébenalakijogerő,vagyanyagijogerőlétezésérőllehetszó,esetleg
mindkettőről.TomcsányiMóriccsakazalakijogerőlétezésétismerteel,álláspontjátaperjogsza-
bályairaépítette,aztállítva,hogyakettővalójábanegyszerrekövetkezikbe.947Azalakijogerőtsem
arégi,semazújPp.nemnevesíti,adöntésmegváltoztathatatlanságát,azanyagi jogerőtazonban
megfogalmazza. 

AzújPp.360.§(1)bekezdésekimondja,hogy„akeresettelésazellenkövetelésfennállásate-
kintetébenérdembenelbíráltbeszámítássalérvényesítettjogtárgyábanhozottítéletjogerejekizárja,
hogyugyanabbólatényalapbólszármazóugyanazonjogirántugyanazonfelek–ideértveazokjog-
utódait is–egymásellenújkeresetet indíthassanak,vagyaz ítéletbenmárelbírált jogotegymás-
sal szembenegyébkéntvitássá tehessék” (anyagi jogerő).AzÁkr. azonbanszakít aközigazgatási
jogerőfogalmával,ésosztjaanémetközigazgatás-tudományálláspontját,amelykülönbségettesza
bíróságdöntéséhezkapcsolódójogerőésaközigazgatásihatóságidöntéshezkapcsolódóbefejezett
(végleges)jogiállapotközött.Eszerintazanyagijogerő,amelyadöntésmegtámadhatatlanságávalés
megváltoztathatatlanságávalazonoskizárólagabíróságdöntéséhezkapcsolódhat.Atörvényteháta

946 Kp.26-27.§,újPp.72-75.§.
947 Ld.TomcsányiMóric:Jogerőaközigazgatásijogban.Franklin,Budapest,1916.93.p.
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véglegességfogalomtartalmát,mintazalakijogerőtragadjameg,a82.§-hozfűzöttIndokolásszerint
adöntésvéglegességeakorábbialakijogerőtváltjafel.Ajogalkotóáltalazennektulajdonítotthatás
abbanáll,hogyahatóságieljárásbefejeződött,ahatóságdöntésétmárnemmódosíthatja,feladatát
betöltvedöntésijogkörétkimerítette.Adöntéskövetkezményeiaközlésselbeállnak,azelőírtjogok,
kötelezettségek–avégrehajtásfolytán–mintegytestetölthetnek.Afellebbezésháttérbeszorulása
összefüggazzal is,hogyaKet. rendelkezéseialapjána fellebbezettdöntések jelentős részébenaz
ügyfélabíróiutatisigénybevette,tehátazügynagyvalószínűséggelmindenképpenabíróságelé
került.

Ajogalkotóaközigazgatásiperkezdeményezésevonatkozásábaniskülönbséget tesz határozat 
és a végzés között.Ahatározat–amennyibennemfellebbezhető,végleges–abennefoglaltdöntés
közigazgatásiperkezdeményezésévelmegtámadható.Avégzés–amennyibennem fellebbezhető,
szinténvégleges–abennefoglaltdöntésközigazgatásiperkezdeményezésévelazonbannemtámad-
hatómeg.Ajogalkotóavégzésbefoglaltdöntéssúlyátésazügyérdeméhezvalóviszonyát,jelentő-
ségétfigyelembevéveadjamegafellebbezésjogát.Amennyibennemlátindokotafellebbezés,mint
jogintézménybiztosításáraegybenkizárjaabíróságifelülvizsgálatotis.Avégzésesetébentehátper
csakakkorkezdeményezhető,haazadottelsőfokúvégzésellenajogalkotóbiztosítottaafellebbezés
lehetőségét,ésannaknyománmásodfokúvégzésszületett.Ilyenesetbenabíróság–arrairányuló
kérelembenyújtásaesetén–eztamásodfokúvégzéstfogjavizsgálni.Ajogszabályennekkapcsánfo-
galmazzamegaperindításegyikklasszikusnakmondhatófeltételét,amikorkimondja,hogyameny-
nyibenadöntésfellebbezhető,közigazgatásipercsakakkorindítható,haafellebbezéstkimerítették.
Utóbbiaztjelenti,hogyadöntés–legyenazakárfellebbezhetőhatározat,akárfellebbezhetővégzés–
ellenazarrajogosultakvalamelyikefellebbezéstnyújtottbe,ésafellebbezéstamásodfokúközigaz-
gatásiszervérdembenelbírálta.Efeltételjólpéldázzaahatalmiágakszétválasztásánakfilozófiáját.
Amennyibenugyanisajogalkotóaközigazgatásiszervheztelepítiazelsődlegesjogorvoslatot,azaz
fellebbezésijogotbiztosít,lehetőségetteremtarra,hogykülsőszervbevonásanélkül,mintegy„házon
belül”rendezzeavitát,éscsakakkorkerüljönsorbíróiútra,haazügyfélmégmindigelégedetlen.
Haafellebbezésijoggalajogosultaknemélnek,lemondanakmindenneműjogorvoslatról,ígyabírói
útrólis.Afellebbezéselmulasztásával,kihagyásávalnincsmódmegkerülniaközigazgatásiszervetés
egyenesenabírósághozfordulni.Abíróságazilyenkezdeményezéstérdemivizsgálatnélkül–aKp.
szóhasználatával élve – visszautasítja. 

AzÁkr. a perindításra jogosultakközül azügyfélmellettaz ügyészt nevezimeg.Azügyész
ugyanis,mintajogorvoslatokfejezetbőlkitűnik,felhívássalélhet,sikertelenfelhíváseseténfellép-
het.948Ahatóságenneknyománazügyészáltalkifogásoltdöntéstkorlátozásnélkülmódosíthatja,
(megváltoztathatja), illetvevisszavonhatja (megsemmisítheti).949Abbanazesetbenazonban,haaz
ügyészifelhívásbanmegállapítotthatáridőeredménytelenülteltel,aközigazgatásiszervafelhívás-
banfoglaltaknaknemtetteleget,felléphet,azazközigazgatásipertindíthat.Aperindításihatáridőtez
esetbenazügyészifelhívásbanmegjelölthatáridőleteltétőlkellszámítani.

Azügyész,azelőbbiekhezhasonlóancsakolyanvéglegesdöntésttámadhatmeg,amelyeta
bíróságérdembenmégnemvizsgált,arróldöntéstnemhozott.Új,ésaközérdekvédelméttovább

erősítőlehetőség,hogyazügyészfelhívástbocsáthatki,felléphet,mulasztásipertkezdeményezheta
bíróságelőtt.950

948 Ütv.26.§.
949 Ákr.122.§.
950 Kp.128.§(1)bek.b)pont.
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4.5.1. A keresetlevél, a kereset és a védirat, valamint az azokhoz kapcsolódó eljárási 
cselekmények

A pert a keresetlevéllelkellmegindítani,amelytehátaperindításeljárásjogikelléke.Afelperesa
keresetlevélbenyújtásávalfordulabírósághozjogvédelemért.Akereset és a keresetlevél nem azonos 
fogalmak.Akeresetlevélabeadvány,amelytartalmazzaakeresetetésapermegindításáhozszüksé-
gesegyébadatokat.

A kereset alanya afelperes,akiapermegindításárajogosult,tárgyaazérvényesítenikívántjog,
jogviszony,tartalmapedigafelpereshatározottkérelmearravonatkozóan,hogymilyenjogvédel-
metkérabíróságtól.951

AkeresetlevélnekaKp.alapjánkötelezőtartalmielemeivannak.952 A keresetlevélnek tartalmaz-
niakell:

• az eljáró bíróság megjelölését;
• a felperes adatait: nevét, cégjegyzékszámátvagymásnyilvántartásba-vételi számát, lak-

címétvagyszékhelyét, adóazonosító számátésperbeli állását, továbbáképviselőjenevét,
lakcímétvagyszékhelyét,illetve–hailyennelrendelkezik–egyébelérhetőségét;

• az alperes adatait:nevét,székhelyétésperbeliállását, továbbá–haismert–képviselője
nevét,lakcímétvagyszékhelyét;

• a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének 
azonosításáraalkalmas,illetveahhozszükségesadatot;

• azokat az adatokat,amelyekbőlabíróság hatásköre és illetékességemegállapítható;
• aközigazgatásitevékenységgelokozott jogsérelmet,azannakalapjáulszolgálótények,il-

letve azok bizonyítékai előadásával;valamint
• bíróságdöntéséreirányulóhatározott kérelmet.

Akeresetlevélhezcsatolnikelltovábbáaztazokiratot,vagyannakmásolatát,amelyreafelperes
bizonyítékkénthivatkozik,amelyaképviselővelvalóeljáráseseténaképviseletijogosultságotiga-
zolja, illetve,amelyabíróságáltalhivatalbólfigyelembeveendőtényigazolásáhozszükséges.Ha
afelperes jogiképviselővel járel,akeresetlevél tartalmazzaafelperes jogiképviselőjéneknevét,
székhelyét,ügyvédi irodaeseténazügyintézőnevét, több jogiképviselőeseténahivatalos iratok
kézbesítésérekijelöltjogiképviselőmegjelölését,telefonos,illetveelektronikuselérhetőségét.

Aperttehátakeresetlevélbenyújtásávalkellmegindítani,amelynekafentiekszerintszigorúfor-
maiéstartalmikövetelményeknekkellmegfelelnie.AKp.aperhatékonyságotszemelőtttartvaelvár-
ja,hogyapertkezdeményezőfél(felperes)–legyenaztermészetesvagyjogiszemély–mindenada-
totabíróságrendelkezésérebocsásson,amelyazeléréséhez,pervesztességeeseténavégrehajtáshoz
szükségeslehet.Ugyancsakkövetelmény,hogyafelperesmindenadatot,indítványtelőadjon,amely
ajogsérelmemibenlététmegvilágítja,apermenetételőreviszi,lehetővétéve,hogyaközigazgatási
per egy tárgyaláson befejezhető legyen.Kiemelten fontos ahatározott kereseti kérelem, amely
irányulhataközigazgatásicselekményhatályonkívülhelyezésére,megsemmisítésérevagymegvál-
toztatására,aközigazgatásicselekményelmulasztásánakmegállapítására,közigazgatásicselekmény
megvalósításánakmegtiltására,stb.Akeresetindításihatáridőszempontjábólelengedhetetlen,hogya
felperesközölje,mikorszerzetttudomástaközigazgatásitevékenységről,amennyibenképviselővel
járel,igazolniakellaképviseletijogot.

951 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.182.p.
952 Kp.37.§.
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Aközigazgatásipermegindításáraajogalkotóidőbelikorlátothatározottmeg,amelynekelsőd-
legesoka,hogyajogorvoslatigénybevételéneklehetőségenemlehetparttalan,azügymielőbbivég-
leges lezárása közérdek. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 
harminc napon belül kell benyújtani avitatott cselekménytmegvalósítóközigazgatási szervhez.
Amennyibenaközigazgatásicselekménytnemkellettközölni,akkorakeresetleveletacselekmény-
rőlvalótudomásszerzéstől számított harminc napon belül,de legkésőbbacselekménymegva-
lósulásától számítottegy éven belül kell benyújtani.Törvény–mindkét esetben –más határidőt
ismegállapíthatakeresetlevélbenyújtására.(Többfokúközigazgatásieljárásbanhozottcselekmény
eseténakeresetleveletazelsőfokoneljártközigazgatásiszervnélkellbenyújtani.)953

Atovábbifeltétel–ahogyarrólmárvoltszó–hogycsak jogsértésre hivatkozással lehet pert 
kezdeményezni.Általánosszabálykéntaztmondhatjuk,hogyafélkeresetébenakáranyagijogi,akár
eljárásijogisérelmetisfelhozhat.Kifogásolhatja,hogyaközigazgatásiszervnemvettfigyelembe
valamely,azügyszempontjábólfontosjogszabályt,azttévesenértelmeztestb.AKp.–kiindulvaa
tartalomszerintielbíráláselvéből–ajogszabálysértéshelyettajogsérelemfogalmáthasználja,ki-
fejezve,hogyajogihelyzetpontoskörülírásahelyettesíthetiakonkrétanmegsértettjogszabályhely
megjelölését.

Aperindításfeltételemégavitatottdöntésvéglegesvolta,ésaz,hogy–amennyibenvanilyen–a
közigazgatásieljárásbanbiztosítottjogorvoslatijogotazarrajogosultakvalamelyikekimerítse.

Akeresetlevélbenyújtásánakaközigazgatásicselekményhatályosulásárahalasztóhatályanincs,
azaznemakadályozzamegavégrehajtást.EzaKet.hatályaidejénérvényeskorábbieljárásiszabá-
lyokkalszinteazonos,céljatovábbraisaz,hogyafelperesneaközigazgatásicselekményvégrehaj-
tásánakkésleltetéseérdekébenforduljonabírósághoz.Atörvénylehetővéteszi,hogymástörvények
a keresetindításnak halasztó hatályt tulajdonítsanak.A végrehajtás felfüggesztésének intézménye
természetesennémiképpátalakítvatovábbraisfennmaradt.AKp.kimondja,hogyhaakeresetlevél
benyújtásánaknincshalasztóhatálya,abíróság kérelemre elrendelheti a halasztó hatályt,azaza
keresetlevélbeneztakérelmetmárelőlehetterjeszteni.Errőlabíróságdönt,azonbanavégrehajtás
foganatosításárafeljogosítottszervazilyenkérelemrőlszerzetttudomástólannakelbírálásáignem
hajthat végre. 

A döntés módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapjánnemúj,márazÁe.-benismeg
voltajogszabályielőzmény,deottajogalkotóahatározatsajáthatáskörbenvalómódosításátvagy
visszavonásátazeredménybőlkiindulvaegységeseljárásjogi lehetőségnek tekintette,nemtettkü-
lönbségetafellebbezésalapjánésahivatalbólhozottilyendöntésekközött.AKet.finomítottazÁe.
felfogásán,mertmegkülönböztetteakételtérőkiindulópontot,akétjogintézménytszerkezetilegis
elkülönítette.AKet.-benmárasajáthatáskörben,deafellebbezésalapjánhozottdöntéselőzménye
azügyfélfellebbezésikérelmevolt,tehátnemvitásanakérelemreindultjogorvoslatokközöttvolta
helye.Amikorazonbanadöntésmódosításának,visszavonásánakelőzményeazvolt,hogyahatóság
ismertefeldöntésejogszabálysértő,mármagaafelülvizsgálatkezdeményezéseishivatalbóltörtént,
ezértkerültaKet.114.§-ábanszabályozottjogintézményahivatalbóltörténődöntés-felülvizsgálatok
közé.

AzÁkr.-benismegmaradtezalehetőség,afellebbezéskapcsánmárfoglakoztunkvele.Ajog-
alkotóazonbanéppenaközigazgatásiperelőtérbekerülésemiatt,illetveabbólkövetkezően,hogya
keresetlevélahagyományosfellebbezésbizonyosfunkcióitisbetölti,biztosítottaahatóságszámára
eztakorrekciós lehetőséget,miveléppenazügyféláltalbenyújtottkeresetlevélvilágíthat ráarra,
hogyadöntésthozószervadöntésmeghozatalasoránjogszabálytsértett.Ilyenesetbenindokolatlan

953 Kp.39.§.
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lenneamáráltalaisjogsértőnekértékeltdöntésétfenntartani,ésabíróságrahárítaniajogsértésmeg-
állapítását.Azeljárásazáltal,hogyahatóságsajátmagaorvosolhatjaajogsértéstsokkalrövidebb,
gazdaságosabb lehet.Adöntésthozóhatósága jogszabálysértés jellegeéssúlyátfigyelembevéve
döntésétmódosítjavagyvisszavonja.Asajáthatáskörbentörténőújdöntésbárkérelemreszületikés
kiindulópontjaakeresetlevélahatóságdöntésemeghozatalánálmégsincsahhozkötve.Amennyiben
ahatóságjogsértőnekértékelteeredetidöntését,azújdöntéstcsakajogszabályokfigyelembevételé-
vel hozhat.

Adöntésthozóhatóságnakarraisvanlehetősége,hogyakeresetlevélalapjánújrafelülvizsgálja
azegyébkéntjogszerűdöntésétis.Ebbenazesetbenvalójábanakeresetlevélbenfelhozottindokok
hatásárafelülmérlegelikorábbidöntését, természetesenszemelőtt tartvaazáltalaképviseltközér-
deket.A fenti eljárásracsakkét, együttesenmegvalósuló feltétel eseténvan lehetőség,úgymint a
hatóságegyetértazügyféllelésnincsellenérdekűfél.Afeltételekteljesüléseeseténnincssemmilyen
jogszerűségikockázat,miutánamódosításvagyvisszavonás azügyfélkeresetlevelében foglaltak
alapjántörténik,azőérdekéttükröziésellenérdekűfélhiányábannemsértimásérdekét,jogát.

A jogalkotó – hasonlóan aKet. szabályaihoz – lehetővé tette, hogy amennyiben a keresetle-
vélalapjánaszakhatóságmegállapítja,hogyállásfoglalásajogszabálytsért,úgymódosíthassaazt.
Ugyancsaklehetőségenyíltaszakhatóságnakarra,hogyanemjogsértőállásfoglalásátakeresetle-
vélbenfoglaltakszerintmódosítsa,feltévehogyazabbankifejtettérvekkelegyetértésnincsellenér-
dekűfél.Ezekbenazesetekbennyilvánvalóanvisszavonásranemkerülhetsor,hiszenaszakhatósági
állásfoglalás elengedhetetlen elemeadöntésnek, az eredetimegkeresésköti a szakhatóságot csak
korábbi állásfoglalásánakmódosítására van lehetősége.A szakhatóságmódosító döntése értelem-
szerűenkihatafellebbezésseltámadottdöntésre,ígyattólfüggetlenül,hogyadöntésthozóhatóság
mikéntvélekedikakeresetlevélrőlamódosítottállásfoglalásnakmegfelelőenvagymódosítanikell
sajátdöntését,vagyvisszakellvonniaazt.

Hangsúlyoznikellazonban,hogyerreazönkorrekciósmechanizmusraugyanabbanazügyben
csakegyízbenkerülhetsor,hiszenéppenajogorvoslásgyorsításaésnemannakelhúzásaacél.Ez
akorlátozáselkerülhetővé teszi,hogyahatósága többszörimódosításvagyvisszavonásalkalma-
zásávalakadályozzaazügyvéglegesbefejezését,vagyabíróiútigénybevételét.Amódosítóvagy
visszavonó döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye,mint amilyen a visszavont, illetve
módosított döntés ellenvolt.Éppenezért ahatóság által akeresetlevélnyománhozott új döntést
értelemszerűenközölnikellapertkezdeményezőügyféllel,továbbámindazokkal,akikkelamegtá-
madottdöntéstközölték.Amennyibenakeresetleveletbenyújtófélkeresetétazújdöntésismeretében
isfenntartja,ahatóságnakeztazújdöntésétisfelkellterjesztenieabírósághoz,apertárgyamáreza
döntéslesz.Akonkrétközigazgatásieljárásnaklehettekolyanszereplőiis,akik–bárvoltperindítási
joguk–akorábbidöntéstnemtámadták,azújazonbansértiőket.Számukraazújdöntésközlésével
nyílikmegújraajogorvoslatijog.

Aközigazgatásiperbenabíróságaközigazgatásijogvitátbíráljael,amelyetmegelőziaközigaz-
gatási szervnekaza tevékenysége,amelynek jogszerűségéta felperesvitatja.Aközigazgatásiper
alperesipozíciójában–ahogyazkorábbanmárkifejtésrekerült–amegelőzőeljárásbaneljárt,aköz-
igazgatásicselekménytmegvalósító,vagyközigazgatásicselekménytelmulasztóközigazgatásiszerv
áll.AzalperesnekaKp.alapjánlehetőségevan,hogyközigazgatásitevékenységét–figyelemmela
keresetikérelembenelőadottakra–megvédje,aztiratbanmegfogalmazzaésismertesseabírósággal,
valamint a felperessel. A védirat az alperesnek a keresetlevélben foglaltakra tett nyilatkozata,amely
vagyakeresetlevélvisszautasításárairányul,vagyérdemivédekezésttartalmaz.Avédiratbanelőkell
adniazannakalapjáulszolgálótényeketésezekbizonyítékait.Avédiratelőterjesztésénekidőpontjaa
keresetlevéltovábbításáhozkapcsolódik.Mivelakeresetleveletazalperesnélkellbenyújtani,ezértaz
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alperesfeladataakeresetlevéltovábbításaabíróságnak.Azalperesakeresetlevéltovábbításakoraz
ügyirataivalegyüttterjeszthetiavédiratotabíróságelé.Ígyabíróságegyszerrekapjamegafelperes
keresetlevelétésazalperesvédiratát,vagyisazokategyidőbenmegtudjavizsgálni.954

AKp.43.§(1)bekezdésealapjánakeresetetafelpereslegfeljebb az első tárgyaláson változtat-
hatjameg,későbberrenincsenmódja.Eszabállyalajogalkotóazindokolatlanperelhúzómagatartás
megakadályozásátcélozza.

4.5.2. Az azonnali jogvédelem

AKp.lehetőségetteremtarra,955hogyakinekjogát,jogosérdekétaközigazgatásitevékenységvagy
azazzalelőidézetthelyzetfenntartásasérti,

• aközvetlenülfenyegetőhátrányelhárítása;
• avitássátettjogviszonyideiglenesrendezése;illetve
• a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékes-

séggelrendelkezőbíróságtólazeljárássoránbármikorazonnali jogvédelmet kérjen. 

Azazonnalijogvédelemcéljaaközigazgatásjogsértőcselekményeivelszembenigénybevehe-
tő bírói jogvédelembiztosításamára jogerős ítélet meghozatala előtt. Előfordulhatnak ugyanis
olyanesetek,amikorazítéletmeghozataláigvisszafordíthatatlanhelyzetállnaelő,hanemkerülnesor
azonnalijogvédelemnyújtására.Mivelakeresetlevélbenyújtásánakfőszabályszerintnincshalasztó
hatálya,ésabíróságítéleténekjogerőreemelkedésétkövetőenazeredetiállapotmárnemfeltétlenül
állíthatóhelyrevagyazaránytalannehézségetokozna,azazonnalijogvédelemlehetőségenélküla
bíróijogvédelemadottesetbenkiüresedhetne.Azazonnalijogvédelemlehetőségéveltehátajogalko-
tóidőbenelőrehozzaaközigazgatásibíróságáltalbiztosíthatójogvédelmet.Azazonnalijogvédelem
irántikérelembenrészletesenmegkelljelölniazokatazindokokat,amelyekazazonnalijogvédelem
szükségességétmegalapozzák,ésazezekigazolásáraszolgálóokiratokatcsatolnikell.

Akérelmetmegalapozótényeketugyanbizonyítaninem,devalószínűsítenikell.Azonnalijog-
védelemkeretébenkérhető

• a halasztó hatály elrendelése;
• a halasztó hatály feloldása;
• az ideiglenes intézkedés;
• az előzetes bizonyítás elrendelése. 
Halasztó hatály elrendeléseeseténaközigazgatásicselekménynemhajthatóvégre,annakalap-

jánjogosultságnemgyakorolható,ésegyébmódonsemhatályosulhat.Ahalasztó hatály feloldása 
akkorkérhető,haakeresetlevélneka főszabálytól eltérően, törvényi rendelkezésalapjánhalasztó
hatályavolt.Haahalasztóhatályelrendelésevagyfeloldásaazazonnali jogvédelembiztosítására
nemalkalmas,abíróság–aperbenhozandóhatározat, illetvea törvénykereteiközött–bármely,
a jogvédelem azonnali biztosításáhozszükségesintézkedéstmegtehet.Abíróságtovábbáelőzetes 
bizonyítástrendelhetel,havalószínűsíthető,hogyabizonyításaperfolyamánvagyannakkésőbbi
szakábanmárnemlennesikeresenlefolytatható,illetvejelentősnehézséggeljárna,vagyabizonyítás
előzeteslefolytatásaelősegítiaperészszerűidőnbelültörténőbefejezését.Abíróságazazonnalijog-
védelemirántikérelemrőltizenötnaponbelüldönt,éselbírálásakorelsősorbanaztmérlegeli,hogy
az azonnali jogvédelem elmaradása nemokoz-e súlyosabb hátrányt,mint amilyennel az azonnali
jogvédelembiztosításajárna.956

954 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.195-196.p.
955 Kp.50-55.§.
956 Kp.51.§.
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Ajogalkotóaközigazgatásiperbeniscélkénttűzteki,hogyamennyibenlehetséges,abíróság
mozdítsaelőrea felekmegegyezését,mivelazegyrészta jogvitamegoldásának ideálismódja le-
het,másrésztaz időbelihatékonyságot is szolgálja.Ezért a felekközöttiegyezség létrehozásának 
megkísérléseaperbármelyszakaszábanindokoltlehet.Abíróságafelekközöttiegyezséglétreho-
zásátugyanakkorcsakakkorkísérelhetimeg,haaztajogvitatárgyalehetővétesziésaztjogszabály
nemzárjaki,valaminthaerreazügykörülményeialapjánészszerűidőnbelülesélymutatkozik.Az
egyezségbenafelekmegállapodhatnakaközigazgatásijogvitavagyvalamelyvitáskérdésszámukra
megfelelőlezárásánakmódjában,haaznemütközikjogszabályba.Azegyezségbenafelektovábbá
aközigazgatásitevékenységgelokozottjogsérelemorvoslásánakmódjábanismegállapodhatnak.957

Azegyezséglétrehozásatörténhetbíróságiközvetítésselis.Haugyanisafelekésazérdekeltek
hozzájárulnak,abíróságközvetítéstrendelel.Aközvetítéssoránafelekésazérdekeltekbírósági
közreműködésselfolytatottegyeztetésútjánkísérlikmegajogvitarendezését.958

4.6. A közigazgatási per mozzanatai, a tárgyalás, és a bizonyítás

A per a keresetlevél benyújtásávalindul,amelyetfőszabályként:
• Avitatottcselekménytmegvalósítószervnélkellbenyújtani:aközigazgatásiszervahozzá

érkezettkeresetleveletazügyirataivalésavédirattalegyütttizenötnaponbelültovábbítjaa
hatáskörrelésilletékességgelrendelkezőbírósághoz.

• Többfokúközigazgatásieljárásbanhozottcselekményeseténazelsőfokoneljártközigazga-
tásiszervnélkellakeresetleveletbenyújtani:atöbbfokúeljáráseseténazelsőfokúszervöt
naponbelültovábbítjaakeresetleveletésaziratokatamásodfokúszervhez,amelyazokat–
kiegészítveavédirattal–huszonegynaponbelülküldimegabíróságnak.

A bíróság megvizsgálja a keresetleveletésannakmegfelelőségét,illetvetartalmátfigyelembe
véveintézkedik(hiánypótlás,áttételstb.iránt).

Azérdemielbírálásraalkalmaskeresetlevélbenfoglaltakalapjánelőkészíti a pert,és–a tár-
gyalástartásárairányulókifejezettkérelemesetén–kitűziatárgyalást,annakhiányábantárgyaláson
kívülbíráljaelakeresetet.

A tárgyalás959abíróságülése,aholafelekésazérdekeltekáltaltörténnekazokaperbelicselek-
mények,amelyekabíróságieljárásalapjáulszolgálnak,ésamelyekelvezetnekabíróságdöntéséhez.
Haegyikfélsemkértetárgyalástartását,ésaztabíróságsemtartjaszükségesnek,abíróságazügy
érdemében tárgyaláson kívülhatároz.Atárgyalástartásátegyébkéntafelperesakeresetlevélben,
mígazalperesavédiratbankérheti.Aközigazgatásiperbentehátmivelcsakkifejezett kérelem ese-
ténkerülsortárgyalástartására,főszabályatárgyalásonkívülielbírálás.Atárgyalásonkívülielbírá-
lásadottesetbenahatékonyságotszolgálja,mivelhozzájárulhatazidőszerűelbíráláshoz,ésegyben
költségtakarékosabb megoldás is.

A bizonyítás960afeleknek,azérdekeltnekésabíróságnakazatevékenysége,amelynekcélja,
hogyvalamelytényfennállásárólvagyfennnemállásáról,illetőlegvalamelytényállításvalóságáról
vagyvalótlanságárólazítéletethozóbíróságmeggyőződésekialakuljon.Abizonyításcéljateháta
bíróimeggyőződés,abíróibizonyosságkialakulása.961 

957 Kp.65.§.
958 Kp.69.§.
959 Kp.71-77.§.
960 Kp.78-79.§.
961 NémethJános–KissDaisy(szerk.):Apolgáriperrendtartásmagyarázata.Complex,Budapest,2007.817.p.
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Abíróságabizonyítékokategyenként és összességükben,amegelőző eljárásban megállapí-
tott tényállással összevetve értékeli.Aközigazgatásiperbenazértnincsszükségatényállástisztázá-
sára,mertapertmegelőzőközigazgatásieljárásbanaközigazgatásiszervfeladata,hogyatényállást
megállapítsa.Ajogalkotóéppenezértigyekezettaztelkerülni,hogyaközigazgatásiperamegelőző
eljárásmegismétléselegyen,neaperbentörténjenatényállástisztázása.Éppenezértamegelőzőel-
járásbanelfogadotttényállástekintetébencsakkorlátozottanvanhelyeújbizonyítékokrahivatkozás-
nak.Amegelőzőeljárásidejénfennálló,deamegelőzőeljárásbannemértékelttényre,körülményre
afelperesvagyazérdekeltakkorhivatkozhat,ha:

• azt amegelőző eljárásban aközigazgatási szerv arravalóhivatkozása ellenérenemvette
figyelembe;

• aztönhibájánkívülnemismerte;illetve
• arraönhibájánkívülnemhivatkozott.
Abizonyítás–amennyibenszükséges–elsődlegesenafelperestterheli,akilegkésőbbazelső

tárgyalásonterjeszthetielőbizonyításiindítványát.Azértafelperestterhelielsődlegesenannakköte-
lezettsége,hogyajogvitaelbírálásáhozszükségesbizonyítékokatbeszerezzeésabíróságrendelkezé-
sérebocsássa,mertelsősorbanazőérdeke,hogyakeresetlevélbenmegfogalmazottállításátabíróság
igaznak fogadja el.962Mindezazonbannemjelentiazt,hogyazalperesaperbenbizonyítási indít-
vánnyalneélhetne.Sőtajogalkotóabizonyítási kötelezettségfogalmánakbevezetésévelbizonyos
esetekbenabizonyításterhétazalperesrehárítja.Haugyanisa megelőző eljárás hivatalbólindult,
ésafélazabbanmegállapított tényállás megalapozatlanságát, hiányosságát vagy iratellenességét 
valószínűsíti,abírósága közigazgatási szervetatényállásvalóságánakbizonyítására kötelezi.963 

Abírósághivatalbóliselrendelhetbizonyítást:
• azolyantény,körülményalátámasztásáraszolgálóbizonyítékoktekintetében,amelyekethi-

vatalbólkellfigyelembevennie;
• akiskorúvagyfogyatékosságitámogatásrajogosultszemélyérdekeitveszélyeztetőjogsér-

tésrevalóhivatkozásesetén;vagy
• hatörvényígyrendelkezik.
Abíróságabizonyításhivatalbólielrendelésérőlafelekettájékoztatja,ésfelhívjaőketészrevéte-

leik,ésazezekrevonatkozó–vagyabíróságáltalmeghatározott–bizonyítékokelőterjesztésére.964 A 
hivatalbólibizonyításazonbannemkötelezettségeabíróságnak,arraatörvénycsupánlehetőségetad.

4.7. A bíróság határozatai

Abíróságaperérdemébenítélettel,apersoránfelmerültmindenmáskérdésbenvégzéssel dönt. A 
Kp.kizárólageztakéthatározatfajtátnevesíti.Azítéletazügyfeletérintődöntésszempontjábólle-
het:keresetetelutasítóvagykeresetnekhelytadó.

Abíróságakeresetet elutasítja,ha:
• az alaptalan; 
• afelperesjogánakvagyjogosérdekénekközvetlensérelmenemállapíthatómeg;
• olyaneljárásiszabályszegéstörtént,amelynekazügyérdemielbírálásáralényegeskihatása

nem volt. 

962 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.270-274.p.
963 Azért csak a hivatalból indult eljárások esetében állhat fenn az alperes bizonyítási kötelezettsége,mert ezekben

azeljárásokbanarelevánstényekmindegyikénekahatóságkötelesutánajárni,valóságtartalmátalátámasztani.A
kérelemreindulteljárásokbanviszontmárjelentősszerepevanazügyfélegyüttműködésének,kérelmébencélszerű
hivatkozniaaszükségesbizonyítékokra,amelyeketlehetőlegakérelemhezcsatolniaiskell.

964 Kp.78.§(5)-(6)bekezdés.
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Abíróságakeresetetakkortaláljaalaptalannak,haaztérdembenmegvizsgálta,ésaztállapítja
meg,hogyaközigazgatásieljárásbannemtörtént jogszabálysértés.Afelperesjogánakvagyjogos
érdekénekközvetlensérelmeafelperesnekajogvitábanvalóérdekeltségérevonatkozik,amelynek
hiányábanabíróságakeresetetelutasítja.Olyaneljárásiszabálysértések,amelyekvalójábansúlyuk-
nálfogvanemhatnakkiérdembenajogvitára,szinténakeresetelutasításáhozvezetnek.

Abíróság,amennyibenmegállapítjaajogsértést,teháthelyt ad a keresetnek:
a) aközigazgatásicselekménytmegváltoztatja,megsemmisíti,vagyhatályonkívülhelyezi;
b) utóbbikétesetbenszükségeseténaközigazgatásiszervetújeljárásrakötelezi;
c) a közigazgatási szervet marasztalja.965 
Abíróságnakjogavantehátajogsértőközigazgatásicselekménytmegváltoztatni,decsakakkor,

haazügytermészeteaztlehetővéteszi,atényállásmegfelelőentisztázott,ésarendelkezésreállóada-
tokalapjánajogvitaeldönthetővéglegesen.966Eztnevezzükabíróságközigazgatásitevékenységgel
kapcsolatos reformatórius jogkörének.

Abíróság a közigazgatási cselekményt a közlésrevisszamenőlegeshatállyal akkor semmisíti 
meg,ha:

• aközigazgatásicselekménysemmis967vagy jogszabálybanmeghatározottokbólérvényte-
len,968vagyolyanlényegesalakihiányosságbanszenved,969amelymiattnemlétezőnekkell
tekinteni;

• megelőző eljárás lényeges szabályainakmegszegésével okozott jogsérelema perben nem
orvosolható;vagy

• aközigazgatásiszervcselekményétkizárólagazügybennemalkalmazhatójogszabályiren-
delkezésrealapította.

Abíróságaközigazgatásicselekménytahatályvesztésidőpontjának(visszamenőleges–extunc,
bíróságítéletétőlszámított–exnunc,jövőbeni–profuturo)pontosmegjelölésévelhatályon kívül 
helyezi,haaztaközérdekvédelme,a jogbiztonságvagyaz ítélettelérintettszemélyekkülönösen
fontosérdekeindokolja.Ahatályonkívülhelyezéstehátmindenolyanjogsértésorvoslásátszolgálja,
amelykívülesikamegsemmisítésháromtaxatívlehetőségén.

Mindamegsemmisítés,mindahatályonkívülhelyezésabíróságkasszációs jogköréhez tartozik.
Fontoskorlátabíróságszámára,hogyaközigazgatásitevékenységjogszerűségéta kereseti ké-

relem korlátaiközöttés–hatörvényeltérőennemrendelkezik–a megvalósításának időpontjában 
fennálló tények alapján vizsgálja.970Abíróságtehátakérelemhezkötöttségelvealapjánkötvevan
afelpereskeresetéhez.Abíróságnakítéletébenaperbenérvényesítettvalamennyikeresetikérelemről
döntést kell hoznia.971

965 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.305.p.
966 Kp.90.§.AKp.kifejezettenismeghatározazonbanolyaneseteket,amikornincshelyeamegváltoztatásnak:90.§

(3)bek.a)egyediügybenalkalmazandóáltalánoshatályúrendelkezésesetén(példáulköztestületszabályzata),b)
méltányosságijogkörbenhozottközigazgatásicselekményesetén,c)mérlegelésijogkörgyakorlásánalapuló,akölt-
ségvetéstérintőkifizetésrevonatkozóközigazgatásicselekményesetén,illetvehad)aztatörvénykizárja.

967 EhhezazesetkörhöztámpontulszolgálnakazÁkr.123.§-ábanszabályozottesetek:példáulhatáskörhiány,szakható-
ságmellőzése,nemmegfelelőenalakítotttestületstb.).

968 Ilyenkortehátfontos,hogynemabíróság,hanemajogszabályminősítiajogszabálytérvényetelenné.
969 IttérdemesfelidézniazÁkr.81.§(1)bekezdését,amelyrögzítiadöntéskötelezőtartalmielemeit.Azonbancsaka

lényegesalakihiányosságvezethetaközigazgatásicselekménymegsemmisítéséhez.
970 Kp.85.§(1)-(2)bek.
971 Kp.86.§(1)bek.
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4.8. A Perorvoslatok972

Ajogalkotóaközigazgatásiperbenislehetőségetteremtajogorvoslathozvalójogra,ésáltalános
perorvoslatkéntnevesítiafellebbezést,valamintrendkívüli jogorvoslatként a felülvizsgálatot és 
a perújítást. 

AKp.különszabályozzaazítélet(ügyérdemébenhozotthatározat)ésavégzés(persoránfelme-
rültmindenmáskérdésbenhozottdöntés)kapcsángyakorolhatóperorvoslatot.AKp.szerintfelleb-
bezést–hatörvénylehetővéteszi–azelsőfokúítéletellenlehetelőterjeszteni.973Atörvényszékáltal
hozottelsőfokúítéletellenfellebbezésakkornyújthatóbe,hatörvényeltérőennemrendelkezik.974 
VégzésekesetébenazonbancsakKp.-benmeghatározottesetekbenvanhelyefellebbezésnek.

AKp.99.§-aalapján,ha azt a törvény lehetővé teszi,azelsőfokúítéletellen jogszabálysér-
tésre hivatkozással fellebbezéssel élhet a fél, az érdekelt, valamint a rendelkezés rávonatkozó
részeellenaz,akireazítéletrendelkezésttartalmaz.

Afellebbezéslehetőségéttehátajogalkotóolymódonkorlátozta,hogyaztcsaktörvénytehetile-
hetővé.Abbanazesetbenazonban,haatörvényszékjártelelsőfokon,akkorfőszabálykéntfellebbe-
zésnekvanhelye,arracsakakkornincslehetőség,haarrólatörvényeltérőenrendelkezik.Vagyis,ha:

• elsőfokonaközigazgatásiésmunkaügyibíróságjártel:fellebbezés,haatörvénylehetővé
teszi

• elsőfokonatörvényszékjártel:fellebbezés,hatörvényeltérőennemrendelkezik.975
Fellebbezésrejogosultafél,azérdekelt,valamintolyanszemélyis,akikfélkéntvagyérdekelt-

kéntugyannemvettekrésztaperben,deazítéletránézverendelkezésttartalmaz.
Afellebbezést–hatörvényeltérőennemrendelkezik–azítéletközlésétőlszámítotttizenötna-

ponbelülazelsőfokúbíróságnálkellbenyújtani.

A fellebbezésnek tartalmazniakellabeadványokravonatkozóáltalánosszabályokontúlmenően:
• afellebbezésseltámadottítéletszámát;
• afellebbezéstmegalapozójogszabálysértést,ajogszabályhelypontosmegjelölésével;vala-

mint
• amásodfokúbíróságdöntésérevonatkozóhatározottkérelmet.

Afellebbezésben,aperelhúzódásánakelkerüléseérdekében,újtényekésbizonyítékokelőter-
jesztéséreugyanakkorcsakmeghatározottfeltételekkelkerülhetsor.Arraegyrésztakkorvanlehető-
ség,haazazelsőfokúítéletmeghozatalátkövetőenjutottafellebbezőféltudomására,éselbírálása

972 A4.8-4.9.alfejezetNaszladiGeorginaírása.
973 Kp.99.§(1)bek.
974 Kp.99.§(2)bek.
975 Ajogorvoslatifórumokefejezet4.4.1.pontjábanmármeghatározásrakerültekaközigazgatásibírósághatásköreinek

elemzésekörében.Említéstkelltenniugyanakkorazugrófellebbezésintézményéről.AKp.101.§-aalapján,haa
határozatotelsőfokonaközigazgatásiésmunkaügyibírósághozta,afelekahatározatellenifellebbezéshezmellékelt
közöskérelemben indítványozhatják,hogyazanyagi jogszabálymegsértésérealapított fellebbezéstközvetlenüla
Kúriabíráljael.AzugrófellebezéstaKúriacsakakkorfogadjabe,haafellebbezésolyananyagijogsértésenalapul,
amelyajoggyakorlategységénekbiztosításaszempontjábólalapvetőjelentőségű.HaaKúriaazugrófellebbezést
nemfogadjabe,aztamásodfokúbíróságnakküldimegelbírálásra.Ajogalkotócéljaazugrófellebezésbevezetésével
azvolt,hogyelsősegítseaKúriamintlegfőbbbíróifórumfeladatánakteljesítését,vagyisajogalkalmazásegységének
biztosítását,valamint,hogyafelekügyüketakkorisaKúriaelévihessék,haafelülvizsgálatmintrendkívülijogor-
voslatazügybennemlehetséges,mertvagynincsmegannakajogszabályialapja,vagypedigkizárt.



AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS SZABÁLYAI

262

eseténrákedvezőbbhatározatoteredményezettvolna,másrésztakkoriselőadható,illetveazelsőfokú
bíróságáltalmellőzöttbizonyításakkorisindítványozható,haazazelsőfokúítéletjogszabálysértő
voltánakalátámasztásárairányul.

Törvényeltérőrendelkezésehiányábanafellebbezésnekazítélethatályosulásárahalasztó ha-
tálya van.Afellebbezésselegyidejűlegazonbanazonnali jogvédelem iránti kérelem is előterjeszt-
hető.976

Afellebbezéstelőterjesztőfélellenfeleésazérdekeltafellebbezésközlésétőlszámítottnyolc
napon belül fellebbezési ellenkérelmetvagycsatlakozó fellebbezéstterjeszthetelő.Afellebbezési
ellenkérelembenafellebbezéstbenyújtófélellenfele(hasonlóanavédirathoz),afellebbezésalapta-
lanságárahivatkozvakéri,hogyamásodfokúbíróságneadjonhelytafellebbezésbenfoglaltaknak.
Acsatlakozó fellebbezésikérelemrea fellebbezésrevonatkozószabályokatkellalkalmazni.Tehát
mindafellebbezésiellenkérelem,mindpedigacsatlakozófellebbezésjárulékosjellegű,azazazok
előterjesztésérecsakakkorvanmód,hafellebbezésbenyújtásrakerült.977

Tárgyalástartásáraafellebbezésieljárásbaniskizárólagakkorkerülsor,haafélafellebbezés-
benvagyafellebbezésiellenkérelembenaztkifejezettenkérte.978

Afellebbezéssoránisérvényesülakérelemhez kötöttségelve,ugyanisamásodfokúbíróságaz
ítéletetcsakafellebbezés,csatlakozófellebbezésésafellebbezésiellenkérelemkereteiközöttvizs-
gálhatja felül.979

Amásodfokúbíróságazügyérdemétilletőenamegtámadottelsőfokúítéletethelyben hagyja, 
ha:

• afellebbezésseltámadottítéletajogszabályoknakmegfelel;vagy
• olyaneljárásiszabálysértéstörtént,amelyazügyérdemielbírálásáranemhatottki.

Jogszabálysértéseseténamásodfokúbíróságazelsőfokúbíróságítéletétegészbenvagyrészben
–az ítéletegyesrendelkezéseinekhelybenhagyásavagyhatályonkívülhelyezésemellett–meg-
változtatja.980Megváltoztatóítéletettehátakkorhozhatamásodfokúbíróság,haaztállapítjameg,
hogyazelsőfokúítéletrészbenvagyegészbennemhelyes,jogszabálysértő.Haamásodfokúbíróság
azelsőfokúítéletetcsakrészbenváltoztatjameg,akkorértelemszerűenrendelkezniekellarészbeni
megváltoztatásmellettarrólis,hogyazelsőfokúítéletetegyebekbenhelybenhagyja.981

Amásodfokúbíróságazelsőfokúítéletet–afellebbezés,acsatlakozófellebbezésikérelem,il-
letve a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül – végzéssel hatályon kívül helyezi,ésaz
elsőfokúbíróságotújeljárásraésújhatározathozatalárautasítja,ha:

• azelsőfokúbíróságnemvoltszabályszerűenmegalakítva,
• azítéletmeghozatalábanolyanbíróvettrészt,akivelszembenkizáróokálltfenn,vagy
• azítéletolyanorvosolhatatlanformaihiányosságbanszenved,amelymiattérdemifelülbírá-

latra alkalmatlan.

Ezek olyan abszolút hatályon kívül helyezési okok, amelyek esetén az elsőfokú bíróság cse-
lekményei érvényesenmeg sem történhettek.A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet végzéssel

976 Kp.100.§.
977 Kp.105.§.
978 Kp.107.§.
979 Kp.108.§.
980 Kp.109.§.
981 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik–Rothermel–Tóth:Im.349.p.
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hatályonkívülhelyezi,ésazelsőfokúbíróságotújeljárásraésújhatározathozatalárautasítja,haaz
elsőfokúeljáráslényegesszabályainakmegszegéseaperérdemieldöntéséreamásodfokúeljárásban
nemorvosolhatómódonkihatássalvolt.Ezahatályonkívülhelyezésiokannyibankülönbözikaz
előzőtől,hogyerrecsakfellebbezési,acsatlakozófellebbezési,ésafellebbezésiellenkérelemkeretei
között kerülhet sor.982

Azelsőfokúbíróságvégzése ellen–aKp.-benmeghatározottesetben–fellebbezésselélhetafél,
azérdekelt,továbbáaz,akireavégzésrendelkezésttartalmaz,arendelkezésrávonatkozórészeellen.
Ajogalkotóazelsőfokúbíróságvégzése(tehátnemérdemidöntése)ellenislehetővétesziafelleb-
bezéstannak,akirenézveavégzésrendelkezésttartalmaz.ErreazonbancsakaKp.-bankifejezetten
meghatározott esetekben kerülhet sor.983 

Afellebbezéstamásodfokúbíróságtárgyaláson kívül bírálja el, szükség esetén a feleket meg-
hallgathatja.

Amásodfokúbíróságajogszabálysértővégzést:
• megváltoztatjavagy
• hatályonkívülhelyezi,
haavégzésbenfoglalteljárásicselekménytmellőznikell.
Haamegváltoztatáshozszükségesadatoknemállnakrendelkezésre,amásodfokúbíróságavég-

zésthatályonkívülhelyezi,ésazelsőfokúbíróságotújvégzéshozatalárautasítja.
Haamásodfokúbíróságazelsőfokúvégzéstannakindokaialapjánhagyja helyben,azindoko-

lásábankizárólagerreakörülményrekellutalni.984

A rendkívüli perorvoslatok keretébenaKp.115.§-aalapjánajogerősítélet,továbbáakere-
setlevelet visszautasító vagy az eljárástmegszüntető jogerős végzés ellen jogszabálysértésre hi-
vatkozással felülvizsgálati kérelmet terjeszthetelőa fél, azérdekelt,valaminta rendelkezés rá
vonatkozórészeellenaz,akireahatározatrendelkezésttartalmaz.

AfelülvizsgálatikérelemrőlmindenesetbenaKúria dönt.
A felülvizsgálat tárgyatehát:
• jogerősítélet;
• akeresetleveletvisszautasítójogerősvégzés;
• azeljárástmegszüntetőjogerősvégzés.

AKp.aztismeghatározza,hogymelyhatározatokellennincs helye felülvizsgálatnak:
• azelsőfokonjogerőreemelkedetthatározatellen(tehátamelyellenneméltekfellebbezés-

sel),kivéve,haafellebbezésttörvényzártaki;
• haafélafellebbezésijogávalneméltésamásikfélfellebbezésealapjánamásodfokúbíró-

ságazelsőfokúhatározatothelybenhagyta(akitehátazelsőfokúhatározatellennemfelleb-
bezett,azamásodfokúhatározatotnemtámadhatjamegfelülvizsgálattal);

• ajogerőshatározatnakcsupánakamatfizetésre,aperköltségre,ateljesítésihatáridőrevagya
részletfizetésrevonatkozórendelkezéseiellen;

• aKúriahatározataellen(azokellenajogerősítéletekésjogerősvégzésekellen,amelyeketa
Kúriahozott,nincslehetőségfelülvizsgálatra,mivelaKúriakorábbidöntéseellenértelem-
szerűennemlehetaKúriáhozfordulni);

982 Horváth–Kalas–Kárpáti–Kurucz–Marosi–Márton–MudránéLáng–Petrik-Rothermel–Tóth:Im.350.p.
983 Kp.112.§.
984 Kp.114.§.
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• haazttörvénykülönösenindokoltesetbenkizárja.(Ataxációtehátnemzárt,afelülvizsgálat
lehetőségétatörvénykülönösenindokoltesetekbenkizárhatja.)985

Afelülvizsgálatkezdeményezésérejogosultak,tehátafelülvizsgálatalanyai:
• fél; 
• azérdekelt,továbbá;
• arendelkezésrávonatkozórészeellenaz,akireahatározatrendelkezésttartalmaz.986

• A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnálajogerőshatározatköz-
lésétőlszámítottharminc napon belül kell jogi képviselőútjánbenyújtani.Afelülvizsgálati
kérelembennemlehethivatkozniújjogalapraésolyanújtényre,körülményre,amelynem
voltsemazelsőfokú,semamásodfokúeljárástárgya.987

AKúriaafelülvizsgálatikérelmeketazonbancsakatörvénybenmeghatározottesetekbenfogad-
ja be,ha:

• ajoggyakorlategységénekvagytovábbfejlesztésénekbiztosítása;
• afelvetettjogkérdéskülönlegessúlya,illetvetársadalmijelentősége;
• azEurópaiUnióBíróságaelőzetesdöntéshozatalieljárásánakszükségessége;vagy
• aKúriaközzétettítélkezésigyakorlatátóleltérőítéletirendelkezés
miatt indokolt.988

AbefogadásiszempontokrögzítésévelajogalkotóbehatároltaaKúriaszerepétaközigazgatási
bíróságieljárásban,amelyösszhangbanvanaKúriaalkotmányosrendeltetésével.Abefogadásravo-
natkozószabályozásbólkövetkezőenajogerőfeloldásáhozvalamilyenigazságszolgáltatásiközérdek
is szükséges.AKúria tehát felülvizsgálati eljárásábancsakakkorvizsgálja a jogerősbíróidöntés
jogszerűségét,haarraabefogadásiszempontokalapjánajoggyakorlategységesítése,fejlesztése,elő-
zetesdöntéshozatalieljáráskezdeményezésevagyazügykülönlegessúlyamiattszükséges.AKúria
a joggyakorlategységénekbiztosításaérdekébena felülvizsgálatikérelmetakkor fogadjabe,haa
jogerősítéletolyanelvijelentőségűjogkérdéstvetfel,amellyelkapcsolatbanaKúriamégnemfoglalt
állást, feltéve, hogy a bírói gyakorlat nemegységes.A joggyakorlat továbbfejlesztésének szüksé-
gességérefigyelemmel,afelülvizsgálatikérelempedigakkorfogadhatóbe,haajogerősítéletáltal
felvetettelvijelentőségűjogkérdésbenabíróigyakorlatmárkialakultésegységes,annakkövetése
azonbanakörülményekváltozásáratekintettelnemtámogatható.Afelvetettjogkérdéskülönlegessú-
lyárafigyelemmelafelülvizsgálatikérelemkülönösenabbanazesetbenfogadhatóbe,haajogkérdés
nagyszámbanelőfordulóújtípusúügybenmerültfel,afelvetettjogkérdéstársadalmijelentőségére
figyelemmelpedigakkor,haazadottügyajogalanyokszéleskörétérinti.989

AKúriakizárólagabefogadásiszempontokvizsgálatátkövetően,ésabbanazesetbendöntaz
ügyérdemében,haavalamelyikbefogadásiszempontafelülvizsgálatikérelemalapjánbeigazolódik.

AfelülvizsgálatikérelemérdemébenaKúriaakövetkeződöntésekethozhatja:
• Haafelülvizsgálnikérthatározatazügyérdemérekihatómódonjogszabálysértő,aKúria

ajogerőshatározatotegészbenvagyrészbenhatályon kívül helyezi,ésszükség esetén az 
ügybeneljártelsőfokúvagymásodfokúbíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat 
hozatalára utasítja.

985 Kp.116.§.
986 Kp.115.§(1)bek.
987 Kp.117.§.
988 Kp.118.§.
989 Részletesebben ld.aKúria2/2017. (XI.13.)PKvéleményéta felülvizsgálatengedélyezésévelkapcsolatosegyes

kérdésekről.



265

AJOGORVOSLAT

• Haafelülvizsgálnikérthatározatajogszabályoknakmegfelel,vagyolyaneljárásiszabály-
sértéstörtént,amelyazügyérdemielbírálásáranemhatottki,aKúriaamegtámadottítéletet
hatályában fenntartja.990

AKúriánakazonbanaKp.szabályaialapjánnincsmegváltoztatási,azazreformatórius jogköre,
ígyafelülvizsgáltbíróidöntésmegváltoztatásáranemjogosult.

A rendkívüli perorvoslatok másik vállfaja a perújítás. AKp.ajogerősítéletésazeljárástbe-
fejezőérdemihatározatellen,rendkívülijogorvoslatkéntperújítástislehetővétesz.Errekülönösen
akkorvanlehetőség,haafélolyantényrevagybizonyítékra,illetveolyanjogerősbíróivagymás
hatóságihatározatrahivatkozik,amelyetabíróságaperbennembíráltel,feltéve,hogyaz–elbírálása
esetén–rákedvezőbbhatározatoteredményezhetettvolna.991Aperújítástaz első fokon eljárt bíró-
ságnálkellírásbanbenyújtani.Aperújításikérelembenmegkelljelölniaztazítéletet,amelyellena
perújításirányul,ennekmegváltoztatásairánthatározottkérelmetkellelőterjeszteni,megkellnevez-
niaperújításalapjáulszolgálótényeketésbizonyítékokat,valamintcsatolnikellazerrevonatkozó
okiratokat is.992

4.9. Különös közigazgatási perek

AKp.azáltalánosperjogiszabályokmellettnégykülönösközigazgatásipertípustisnevesít,ame-
lyekreaKp.-benmeghatározottspeciálisperjogiszabályokvonatkoznak:

az egyszerűsített per;
a mulasztási per;
a marasztalási per; valamint
a köztestületi felügyeleti per.

Abíróság egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal,
valamint–az ingatlan-nyilvántartáskivételével–ahatóságinyilvántartásvezetésévelkapcsolatos
perekben;kizárólagahatósági eljárásegyéb résztvevőjénekkeresetealapján indultperekben;ha-
tósági végzéssel kapcsolatos perekben; a feloszlatás kivételével a gyülekezési joggal kapcsolatos
perekben.Abíróságegyszerűsítettperbenbírálhatjaelapert,haafelpereseztakeresetlevélbenkéri,
ésazalperesavédiratbannemellenzi.Egyszerűsítettperbenabíróságatárgyalásonkívülielbírálás
szabályaiszerintjárel.993

Mulasztási per alatt a közigazgatási szerv közigazgatási cselekménymegvalósítására vonat-
kozó, jogszabályban rögzített kötelezettségének elmulasztásamiatti pert értjük.Amulasztási per
megindításárajogosultazügyfél,illetveaz,akinekjogátamulasztásközvetlenülérinti;valamintaz
ügyészségésatörvényességifelügyeletetgyakorlószerv,haafelhívásábanmegállapítotthatáridő
eredménytelenülteltel.Abíróságmulasztástállapítmeg,haaközigazgatásiszervaközigazgatási
cselekménymegvalósításáravonatkozó,jogszabálybanmeghatározottkötelezettségénekazirányadó
elintézésihatáridőnbelülnemtetteleget.Haabíróságamulasztástmegállapítja,amulasztószervkö-
telesazelmulasztottcselekménytazirányadójogszabályihatáridőnbelül,ennekhiányábanharminc
naponbelülmegvalósítani.994

990 Kp.121.§.
991 Pp.393.§a)pont.
992 Kp.122.§.
993 Kp.124-126.§.
994 Kp.127-129.§.
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Haakeresetlevélmarasztalásikeresetikérelmettartalmaz,akkoraKp.marasztalási perre vo-
natkozószabályaitisalkalmaznikellazáltalánosperjogiszabályokmellett.Ilyenmarasztalásikere-
setikérelem:

• aközigazgatásicselekménymegvalósításánakmegtiltása;
• aközigazgatásijogviszonybóleredőkötelezettségteljesítésérekötelezés;illetve
• aközigzagatásiszerződésesjogviszonnyalvagyaközszolgálatijogviszonnyalkapcsolatban

okozottkármegtérítésérekötelezés.
Haabíróságamarasztalásikeresetikérelemnekhelytad, ítéletébenaközigazgatásiszerveta

jogszabályikeretekközöttmarasztalja.995

A köztestületi felügyeleti pernekaköztestületfeletttörvényességifelügyeletetgyakorlóköz-
igazgatási szervvagy törvényességi ellenőrzést gyakorlóügyészség által az eredménytelen törvé-
nyességifelhívástkövetőenindítottpertnevezzük,amelyreaKp.speciálisperjogiszabályokathatá-
roz meg.996

TovábbispeciálisperjogiszabályokatnevesítaKp.arraazesetre,hanem közigazgatási szerv 
ellen indul a közigazgatási per.Erreakkorkerülhetsor,hamagaaközigazgatásiszervindítjaapert,
ésígyérvényesítiaközigazgatásiszerződésselvagyközszolgálatijogviszonnyalkapcsolatosigényét.
Apertilyenkorazellenatermészetes-vagyközigazgatásiszervneknemminősülőjogiszemélyellen
kellmegindítani,akivelszembenaközigazgatásiszervazigényétkívánjaérvényesíteni.997

995 Kp.130-133.§.
996 Kp.136-138.§.
997 Kp.134-135.§.



X. FEJEZET 
VÉRTESY LÁSZLÓ – ELJÁRÁSI KÖLTSÉG, AZ 
ELJÁRÁSI KÖLTSÉG ELŐLEGEZÉSE ÉS VISELÉSE

1. Az eljárási költségre vonatkozó általános szabályok

Az Ákr. alapelvei között szerepel a hatékonyság elve.Ennekszámosdimenziójaértelmezhető,aX.
fejezetezekközülapénzügyhatékonyságrafókuszál,azügyfelet,azegyébrészvevőtésahatósá-
got,valójábanvégsősoronazállamotterhelőeljárásikiadásokatszabályozza.Célugyanis,hogya
gyorsaság,tisztességesésügyfélbarátügyintézésfinanszírozhatóságaisészszerűlegyen.Azalapelv
értelmébenahatóságahatékonyságérdekébenúgyszervezimegatevékenységét,hogyazazeljá-
rásvalamennyi résztvevőjéneka legkevesebbköltségetokozza, továbbá–a tényállás tisztázására
vonatkozókövetelményeksérelmenélkül,afejletttechnológiákalkalmazásával–azeljárásalehető
leggyorsabbanlezárhatólegyen.998Abeadványok,kérelmekintézése,azeljáráslefolytatásajelentős
idő-,anyag-,ésmunkaráfordítástigényel.Ezekazintézkedésekaközigazgatásiszervekköltségeit
növelik, amelyek ugyanúgy fennállnak a kérelem elutasítása vagy annak visszavonása, az eljárás
megszüntetése,valamintakérelemnekhelytadóvagyegyezségetjóváhagyódöntésesetén.Errete-
kintettel az eljárási költségmegfizetésének, viselésének kötelezettsége függetlenül a döntés vagy
azeljárásérdemétőlfennáll.Másfelőlazügyfelekszámáraiskiadástjelentazeljárásmegindítása,
amelylegtöbbesetbennemfedeziazeljárásteljesösszegét.Tehátmindkétoldalonazállamigazgatási
vagyönkormányzatiköltségvetésaktívszerepvállalójaaköltségviselésnek.Ezértahatékonyságcélja
valójábanaköltségektársadalomszintűminimalizálása.

A törvény definíciója szerint eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felme-
rül.999

AjogalkotóazÁkr.-benazonbannemrögzítitételesen(taxatívan),hogymelyköltségfajtáktar-
toznakebbeakörbe.Atörvénycímébenisszereplőáltalánosságitt isérvényesül,ugyanisaszer-
teágazó szakigazgatásmiatt a részletesmeghatározás nem indokolt, illetve túlzottan kazuisztikus
szabályzásteredményezne.Azegyeseljárásispecialitásokhozigazodóköltségekmegállapítása,kö-
telezőenfigyelembeveendőszempontokmeghatározása–mintkülönöseljárásiszabály–azágazati
joganyagterrénuma.1000

A469/2017.(XII.28.)Kormányrendeletazeljárásiköltségekről,aziratbetekintésselösszefüggő
költségtérítésről,aköltségekmegfizetéséről,valamintaköltségmentességről1.§-aazonbanrészle-
tes,kimerítő,taxatívfelsorolásbanrögzíti,hogyaközigazgatásihatóságieljárásbaneljárásiköltség:

• az eljárási illeték;
• azigazgatásiszolgáltatásidíj;
• azügyfélmegjelenésévelkapcsolatosköltség;
• azügyfélképviseletébeneljárószemélymegjelenésévelkapcsolatosköltség;

998 Ákr.4.§.
999 Ákr.124.§.
1000 Indokolás.
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• atanúésahatóságitanúköltségtérítése;
• aszakértőidíj;
• aziratbetekintésijoggyakorlásávalkapcsolatosköltség;
• afordításiköltség;
• a tolmácsolási költség;
• azügyfél,valamintazeljárásegyébrésztvevőjerészérőlfelmerültlevelezési,dokumentum-

továbbításiköltség;
• a végrehajtási költség;
• azeljárásbanközreműködőrendőrségnélfelmerültköltség;
• aszemle,azáralávétel,valamintaszakértőieljárásjogszerűlefolytatásávalösszefüggésben

felmerülőkártalanításösszege;
• atényállástisztázásáhozszükséges,azeljáróhatóságáltalvégzettműszeres(laboratóriumi

vagymásspeciáliseszközhasználatát igénylő)vizsgálatazonköltsége,amelyetaz illeték
vagyazigazgatásiszolgáltatásidíjnemtartalmaz;

• azegyeshatóságiintézkedésekkelkapcsolatbanfelmerültköltség;
• egyéb,azeljárássalösszefüggésbenfelmerültpénzkiadás.
Továbbimagyarázat,hogyavégrehajtásieljárásbanvalórendőriközreműködésjogszabályban

meghatározottköltségtérítésénekösszegevégrehajtásiköltség.

Az eljárási költségek két csoportra oszthatók: egyfelől elsődlegesen az eljárási illeték vagy 
igazgatási szolgáltatási díj, másfelől az egyéb eljárási költségek. 

Azeljárásiilletéketvagyigazgatásiszolgáltatásidíjataszűkértelembenvetthatóságiügyintézési
tevékenységért,eljárásértfizetendőátalányösszeg,azegyébeljárásiköltségpedigmindazazeljárás
soránfelmerülőésigazoltköltség,amelyazügyfél,aképviselő,atanú,aszakértő,atolmácsrészéről,
illetvetevékenységükkelösszefüggésbenfelmerül.

Idetartozikpéldául:
• azügyfélmegjelenésével,azanyanyelvhasználatával,aziratbetekintésijoggyakorlásával

kapcsolatos költség; 
• aképviselő,ahatóságiközvetítőköltsége;
• atanúésahatóságitanúköltségtérítése;
• aszakértőidíjésköltségtérítés;
• a fordítási,a levelezésiésdokumentumtovábbításiköltség;avégrehajtásiköltségéskölt-

ségátalány;
• azeljárásbanközreműködőrendőrségnélfelmerültköltség;
• ahelyszíni szemlével,valaminta szakértői tevékenységgel jogszerűenokozottkárért járó

kártalanítás;
• azeljáróhatóságáltalvégzettműszeres(laboratóriumivagymásspeciáliseszközhasználatát

igénylő)vizsgálatköltsége.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény(atovábbiakban:Itv.)állapítjamegazállami
és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi
forrásánakgyarapításaérdekébenazilletékekalapvetőszabályait,továbbáazigazgatásiésbírósági
szolgáltatásokdíját.Akérelemreindulóközigazgatásihatóságieljárásértfőszabályszerintilletéket
kellfizetni.Jogszabályazonbanrendelkezhetúgy,hogyvalamelykérelemreindulóhatóságieljárá-
sértigazgatásiszolgáltatásidíjatkellfizetni.Az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj (a 
továbbiakbanegyütt:díj)azeljárásértfizetendőátalányösszeg.1001Azöröklés,ajándékozásésvissz-

1001 Azilletékrőlszóló1990.éviXCIII.törvényjavaslatáhozfűzöttminiszteriindokolás.
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terhesvagyonátruházáseseténvagyonszerzésiilletéket;aközigazgatásihatóságiésbíróságieljárásért
eljárásiilletéketvagyatörvénybenmeghatározottmódon,dekülönjogszabálybanmegállapítottigaz-
gatási,bíróságiszolgáltatásidíjat;acégbíróságoktörvényességifelügyeletitevékenységéértfelügye-
letiilletéketkellfizetni.Jogszabályelőírhatja,hogyigazgatási szolgáltatási pótdíjat kell az Itv.-ben 
megállapítottilletékenfelülfizetni,haazilletékfizetéshezkötötthatóságieljárástahatóságazügyfél
kérelmére–közigazgatásiszolgáltatásként–ahatósághivatalimunkaidejéntúliidőtartambanmeg-
határozottmunkarendbeneljárva,vagyahatóságszékhelyénkívülszervezettszolgáltatóhelyenaha-
tóságieljáráshozszükségeseszközökbiztosításamellettazonnal,vagysoronkívüli,sürgősségivagy
azonnalieljáráskeretébenfolytatjale.1002Tehátaközigazgatásihatóságieljárássoránfőszabályként
eljárásiilleték,eltérőrendelkezéseseténigazgatásiszolgáltatásidíjmegfizetésénekkötelezettségeáll
fenn.Ekétfélekötelezettség(illetékvagydíj)egymástkizáróanérvényesül,ugyanisadíjfizetéséhez
kötötteljárásbannemkövetelhetőegyidejűlegilletékis.1003

Aközigazgatásihatóságieljárásértatörvénybenmegállapítottilletéketkellfizetni.Azeljárási
illetékkötelezettség az eljárásmegindítása iránti kérelemelőterjesztésekorkeletkezik.Az illetéket
vagyigazgatásiszolgáltatásidíjatakkorismegkellfizetni,haugyanabbanazügyben,kérelemreúj
eljárásindul.Azilletékfizetésikötelezettségakkorisfennáll,haahatóság:

• akérelemnekrészbenvagyegészbenhelytad,vagyaztelutasítja(kivéveazérdemivizsgálat
nélkültörténőelutasítást);

• azeljárástmegszünteti(idenemértveazilletékmegnemfizetésecíméntörténőmegszün-
tetést),valaminthaazeljárásmegszüntetésénekokaaz,hogyakérelemérdemivizsgálat
nélkülielutasításánaklettvolnahelye,vagyazügyérdemieldöntéseolyankérdéselőzetes
elbírálásátólfügg,amelybenazeljárásmásszervhatáskörébetartozik,vagyugyanannaka
hatóságnakazadottüggyelszorosanösszefüggőmáshatóságidöntésenélkülmegalapozot-
tannemdönthetőel,éstörvénynembiztosítlehetőségetazeljárásfelfüggesztésére;

• azeljárástegyezségetjóváhagyóhatározattalzárjale.

Azegyesilletékekvagyigazgatásiszolgáltatásidíjakszakigazgatásiágazatonkénteltérőek,az
Itv.alapjánazonbanazelsőfokúközigazgatásihatóságieljárásértfőszabálykéntáltalánostételűel-
járásiilletéket,azaz3000forintotkellfizetni.1004Azilletékmértékeazáltalánosmértékűilletéktől
eltérhet,haarrólazItv.melléklete1005vagykülönjogszabály1006ígyrendelkezik.Akülönnevesített
eljárásokonkívülazonbanvalamennyielsőfokúeljáráseseténazáltalánostételűilletéketkellmegfi-
zetni.Azértékhezigazodóközigazgatásihatóságieljárásiilletékalapjaazeljárástárgyánakazeljárás

1002 Itv.1.§(1)bek.
1003 Azilletékrőlszóló1990.éviXCIII.törvényjavaslatáhozfűzöttminiszteriindokolás.
1004 Itv.29.§(1)bek.
1005 AzItv.Mellékletébentalálhatóeljárások,aholnemazáltalánosmértékűeljárásiilletékmértékeirányadó:I.Asza-

bálysértésieljárás, II.Azállampolgársággalkapcsolatoseljárás, III. Jogszabályrólés joggyakorlatrólkiállítottbi-
zonyítvány,IV.Amásolatéskivonat,V.Afordítás,VI.Ahitelesítés,VII.Alevéltáráltalkészítettmásolat,VIII.Az
iskolai,tanfolyamibizonyítványmásolat,másolat,IX.Egyesokmányokkiadásávalkapcsolatoseljárások,X.Anya-
könyviésnévváltoztatásieljárás,XI.Akülönjogszabályszerintinemzetgazdaságiszempontbólkiemeltjelentőségű
beruházásokkalösszefüggőhatóságieljárások,XIII.Egyeskörnyezet-éstermészetvédelmi,valamintvízügyihatósá-
gieljárás,XIV.Afelszámolóinévjegyzékbevétel,XV.Azépítésügyiésazépítésfelügyeletihatóságieljárás,XVIII.
Akülkereskedelemmelkapcsolatoseljárások,XIX.Akülön jogszabálybanmeghatározott eljárásokhozszükséges
adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás,XX.Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély,XXI.
Ahatóságibizonyítványkiállításairántieljárás,XXII.Avízgazdálkodássalkapcsolatoshelyiönkormányzatiható-
ságieljárások,XXIII.Ahaditechnikaitermékekgyártásaésahaditechnikaiszolgáltatásoknyújtásaengedélyezése,
XXIV.Atelepülésrendezésselkapcsolatoskártalanításieljárás,Természetesszemélyekadósságrendezésieljárásában
azadósságrendezésinyilvántartásbatörténőbejegyzéstörléséreirányulókérelem.

1006 Például1996.éviLXXXV.törvényazilletékekrőlszóló1990.éviXCIII.törvénymódosításáról,valamintahiteles
tulajdonilap-másolatigazgatásiszolgáltatásidíjáról(atovábbiakban:Díjtörvény).
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megindításaidőpontjábanfennállóértéke.1007Azelsőfokúközigazgatásihatározatellenifellebbezés 
illetéke főszabályként – eltérő rendelkezés hiányában, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben
megállapítható–a fellebbezésselérintettvagyvitatottösszegmindenmegkezdett10000 forintja
után400forint,delegalább5000forint,legfeljebb500000forint.Haafellebbezéstárgyánakértéke
pénzbennemállapíthatómeg,afellebbezésilletéke5000forint.Agazdálkodószervezet–idenem
értveazegyénivállalkozót–általazadóhatóságnál,illetveavámhatóságnálkezdeményezettfize-
tésikönnyítésre,adómérséklésreirányulófellebbezésilletékeafellebbezésselérintettvagyvitatott
összegmindenmegkezdett10000forintjaután400forint,delegalább15000forint,legfeljebb500
000forint,haafellebbezéstárgyánakértékepénzbennemállapíthatómeg,afellebbezésilletéke15
000 forint.

Az igazgatási szolgáltatási díjak azágazatianyagijogszabályokbantalálhatók.Azegyébeljá-
rásiköltségekközülazItv.nevesíti,hogyazeljáróhatóságáltalkészítettfordításilletékeoldalanként
1000forint.Azállamigazgatásieljárásbankészítetthitelesítettvagyhitelesítetlenmásolat,illetőleg
kivonatilletékeoldalankéntmagyarnyelvűmásolatesetében100forint,idegennyelvűmásolateseté-
ben300forint.Azeljáróhatóságáltalvégzetthitelesítésilletéke,másolat,kivonatvagyfordításután
oldalanként100forint,iratonlevőaláírásutánaláírásonként500forint.

A közigazgatási hatósági eljárási illeték és az eljárási költség megfizetéseazeljárásmegindí-
tásakortörténhet:

• készpénzátutalásimegbízásútján;
• haahatóságnálerrelehetőségvan–atechnikaifeltételekmegléteesetén–elektronikusfize-

tésiéselszámolásirendszerenkeresztül,bankkártyával,házipénztárbakészpénzzel;
• ahatóságnálazösszeghatóságiletétbehelyezésével;illetve
• azilletékesetébenazeljárástkezdeményezőiratonilletékbélyeggel.

Azátutalásközleményrovatábanazügyfélneve,lakcímevagyszékhelye,valamint–azeljáróha-
tóságfelhívásáraesetén–azügyszámfeltüntetésévelazeljáráskezdeményezésétmegelőzőenvagy
azeljáróhatóságfelhívásáratörténik.Haazügyfélazeljárásmegindításanélkülfizetettilletéket,ak-
korakészpénz-átutalásimegbízásfeladóvevényévelazállamiadóhatóságnálkérhetiazilletékvisz-
szatérítését.Haazügyfélakérelmetazilletékmegfizetésenélkülnyújtjabe,azeljáróhatóságnyolc
naponbelülfelhívjaazügyfeletakérelemhezkapcsolódóügyszámésafizetendőilletékösszegének
megjelölésévelazilletékmegfizetésére.Ezzelegyidejűlegfigyelmeztetiarra,hogyamennyibenaz
illetékmegfizetésételmulasztjaésahatóságazeljárástazilletékfizetésikötelezettségelmulasztására
tekintettelvégzésselnemszüntettemeg,azügyfélnekamulasztásibírságotismegkellfizetnie.1008

Haazügyfélazelőírteljárásiköltségnél–azilletékésazigazgatásiszolgáltatásidíjkivételével
–többetfizetettmeg,akkoratöbbletetazeljáróhatóságvisszatéríti.

2. Az eljárási költség viselése

Az eljárási költség viselésének általános szabályaiértelmébenazeljárásköltségeitazviseli,akinél
azokfelmerültek.Ezalapjánkellazeljárásiköltségviselésrőldönteni,mertezaszabálynemazeljá-

1007 Itv.30.§(1)bek.
1008 Itv.73.§.
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rásiköltségviselésére,hanemazeljárásiköltségviselésérőlszólódöntésrevonatkozik.1009 Tekintettel 
arra,hogyaköltségekelőlegezésére,illetveviselésérekötelesszemélyeltérhetegymástól,azelőlege-
zésrekötelezettszemélyérdekeinekvédelmeérdekébenazeljárásiköltségekviselésérőlahatóságnak
aköltségfelmerülésekor,vagyaviselésérekötelesszemélyismerttéválásakorkelldöntsön.1010

Azeljárásiköltségetértelemszerűenaz eljárás szereplői viselik:azügyfél,ahatóság,illetveaz
eljárásegyébrésztvevője.Általánosságbanazt,akiakötelezettségétönhibájábólmegszegi,ahatóság
azokozotttöbbletköltségekmegtérítésérekötelezi,illetveeljárásibírsággalsújthatja.1011

Alapvetőenazügyfélviseliazeljárásiilletékvagyigazgatásiszolgáltatásidíjösszegét.Akére-
lemre indult eljárásban,aholnincsellenérdekűfélajogszabályalapjánmásranemhárítandóeljárá-
siköltségeketakérelmezőügyfélviseli,hiszenazeljáráslefolytatásaazőérdekétszolgálja.

Azügyfélhivatalból indult vagy folytatott eljárásbancsupánaveleszembenmegállapítottkö-
telezettségalapjáulszolgálójogszabálysértésbizonyításávalösszefüggésbenfelmerülteljárásikölt-
ségviseléséreköteles.Haazügyféljogellenes magatartására visszavezethetőenváltszükségessé
valamelyeljárásicselekménymegismétlése,ahatóságazezzelkapcsolatostöbbletköltségmegfizeté-
séreköteleziajogellenesmagatartásttanúsítószemélyt.1012 

A magyar nyelvet nem ismerő ügyfél –afordításiéstolmácsolásiköltségelőlegezéseésviselé-
semellett–kérheti,hogyahatóságbíráljaelazanyanyelvénvagyvalamelyközvetítőnyelvenmeg-
fogalmazott kérelmét.1013 A több azonos érdekű ügyfél eseténazügyfelekegyetemlegesenfelelősek
azeljárásiköltségviseléséért,azazbármelyikükmegfizetheti,illetveannakteljesítésebármelyiküktől
követelhető.1014Megszűnikazegyetemlegesség,haaközigazgatásihatóságmindegyikügyfélrenéz-
ve külön döntést hoz.1015Haazonbanazeljárásbantöbbügyfélveszrésztésazeljárásjellegekizárja
azt,hogyazegyesügyfelekkelszembenkülönbözőhatározatkeletkezzen,csakannyiilletéketkell
fizetni,mintamennyiabbanazesetbenjárna,haazeljáráscsakegyügyfélügyébenfolyna.1016 Az 
eljárásiilletéknemokiratiilleték,teháthaegybeadványbantöbb kérelemkerülelőterjesztésre,az
eljárásiilletéketkérelmenkéntkellmegfizetni.1017Aközigazgatásbanritka,hogyahatóságieljárásra
ellenérdekűügyfelekközöttkerül sor (példáulbirtokvita, adásvétel, csere).Az ilyen,úgynevezett 
jogvitás eljárásbanahatóságazeljárásiköltségekviseléséreköteleziakérelemelutasításaesetén
akérelmezőügyfelet,akérelemnekhelytadódöntéseseténazellenérdekűügyfelet.1018 Tehát ha az 
eljárásbanellenérdekűügyfelekisrésztvesznek,azeljárásiköltségek–ezenbelülazeljárásértmeg-
fizetett,illetvefizetendődíj–viseléseazügyérdemielbírálásától,ahatóságieljáráskimenetelétől
függ,aköltségviseléstazalapozzameg,hogyazadottközigazgatásiügyben„kianyerteséskia

1009 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,
2017.

1010 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,
2017.

1011 Ákr.77.§(1)bek.
1012 KilényiGéza:Im.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja,441.p.
1013 Ákr.21.§(2)bek.
1014 APtk.6:29.§–egyetemlegeskötelezettségrőlrendelkező–szakaszaértelmében:hatöbbentartoznakegynemoszt-

hatószolgáltatással,ateljesítésbármelyikkötelezettőlkövetelhető.Egyetemlegesakötelezettségabbanazesetbenis,
hatöbbenúgytartoznakegyoszthatószolgáltatással,hogyajogosultbármelyikkötelezettőlkövetelhetiateljesítést.
Egyetemlegeskötelezettségeseténmindenkötelezettazegészszolgáltatássaltartozik,dehabármelyikükteljesít,a
jogosulttalszembenateljesítettrészerejéigatöbbiekkötelezettségeismegszűnik.Akötelezettekegymásszerző-
désszegéséért is felelnek.

1015 Itv.31.§(2)bek.
1016 Itv.31.§(5)bek.
1017 Itv.31.§(3)bek.
1018 Ákr.126.§(2)bek.
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vesztes.”1019 A kérelemnek részben helytadó határozatban,ahatóságazeljárásiköltségarányos
viseléséreköteleziakérelmezőügyfeletésazellenérdekűügyfelet.1020 A jogvitás eljárás megszün-
tetéseeseténazegyeseljárásiköltségeketazazügyfélviseli,akinekeljárásicselekményefolytánaz
adottköltségfelmerült.Haahatóságamegállapítotttényállásalapjánaköltségviselésmegosztása
tekintetébennemtudazügyfelekközöttkülönbségettenni,anemazonosérdekűügyfeleketegyenlő
aránybankellazérintetteljárásiköltségekmegfizetéséreköteleznie.1021 A közigazgatási hatósági el-
járássoránmegtartotttárgyalásonahatóságmegkísérliazellenérdekűügyfelekközöttegyezséglét-
rehozását,amelyjóváhagyásánakegyikfeltételeazis,hogyafelekazeljárásiköltségekviselésének
kérdésébenisegyezségrejussanak.1022

A hatóság viseli azoneljárásiköltséget,amelynekviseléséresenkinemkötelezhető.1023 Az eljá-
rásiköltségviseléséreakkorisazeljáróhatóságköteles,haazügyfélrészéreaköltségmentességet
engedélyezett.Amegkeresett szerv vagy személy eljárása során felmerült eljárási költséget a meg-
keresőhatóságmegtéríti.1024 Az osztott hatáskör esetében a szakhatóság és az állásfoglalás költségeit 
az eljárási illeték tartalmazza. A mulasztás miatt kijelölt közigazgatási hatóság eljárásában felmerült 
ésazáltalánosszabályokszerintakijelölthatóságáltalviselendőegyébeljárásiköltségeketamulasz-
tóhatóságtérítimeg.Azeljáróhatóságviselianyelvhasználat alapjánfelmerültfordításiéstolmá-
csolásiköltségét,1025haahatóságnemmagyarállampolgár,amagyarnyelvetnemismerőtermészetes
személyügyfélügyébenmagyarországitartózkodásánaktartamaalatthivatalbólindítazonnalieljá-
rásicselekménnyeljáróeljárást,vagyatermészetesszemélyügyfélazonnalijogvédelemértfordula
magyarhatósághoz.1026(Ahatósággondoskodikarról,hogyazügyfeletneérjejoghátrányamagyar
nyelvismereténekhiányamiatt.)

Afőszabályközöttszerepel,hogyazeljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával oko-
zott költségeket.1027Haazeljárásegyébrésztvevőjénekjogellenes magatartásáravisszavezethetően
váltszükségessévalamelyeljárásicselekménymegismétlése,ahatóságazezzelkapcsolatostöbb-
letköltségmegfizetésérekötelezi a jogellenesmagatartást tanúsító személyt.1028 A megsemmisítés 
költségeiazáralávettdologtulajdonosátésbirtokosátegyetemlegesenterhelik.1029 Önálló egyéb 
eljárási költség az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,amelyetmindenesetben
aziratbetekintéstkérőszemélyreterhel.

A végrehajtási eljárásjellegzetességéretekintettelazkötelesavégrehajtásieljárásbanfelmerülő
eljárásiköltségetviselni,akiavégrehajtásmegindításáraésfoganatosításáraokotadott.Ígypéldául
avégrehajtásieljárásbaneljárásibírsággalsújtottvégrehajtást kérőt az okozott többletköltségekben 
marasztalnikellannakellenére,hogyavégrehajtásmegindításáraésfoganatosításárajellemzőennem
őadottokot.

1019 KilényiGéza:Im.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.438.p.
1020 Ákr.126.§(3)bek.
1021 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,

2017.
1022 KilényiGéza:Im.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.39.p.
1023 Ákr125.§(3)bek.
1024 Ákr127.§(1)bek.
1025 Ákr127.§(2)bek.
1026 Ákr21.§(1)bek.
1027 Ákr125.§(2)bek.
1028 KilényiGéza:Im.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.441.p.
1029 Ákr.110.§(4)bek.
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3. Az eljárási költség előlegezése

Azeljárásiköltségmegelőlegezése–hasonlóanazeljárásköltségviseléséhez–azérdekeltségikör-
hözigazodik,azazazeljárásköltségetazelőlegezimeg,akinél,akinekérdekébenazokfelmerültek.
Fontosmegjegyezni,hogyazeljárásiköltségmegelőlegezésenemeredményeziautomatikusan,hogy
azilletőisfogjaviselniazeljárásiköltséget.Mivelazeljárásiköltségszámoselembőláll,ezértaz
eljárás elejénmég számos eleme ismeretlen, bizonytalan.Az illeték és az igazgatási szolgáltatási
díjösszegemárazeljárásátmegelőzően,azeljárásmegindításakorisviszonylagegyszerűenmeg-
határozható,mivel az Itv. vagymás anyagi jogszabályok rendezik.Ugyanakkor az egyéb eljárási
költségekkel(szakértőidíj,idézésiköltségek)alegtöbbesetbenekkormégnemlehetösszegszerűen
számolni,ezekmegelőlegezéséremindigakkorkerülsor,amikorfelmerülnek,esedékesek.

AzÁkr.általánosanrendeziaköltségekmegelőlegezését,ígyahatóságállapítjameg,figyelem-
melarra,hogyegyesköltségelemeknél–különösenjogvitásügyekben–azeljárásfolyamán,azeljá-
rásiköltségekviselésérekötelesszemélykiléteáltalábanahatóságérdemidöntésétőlvagyazeljárás
megszüntetésétőlfügg.Azelőlegezésrőlahatóságvégzésseldöntaköltségekfelmerülésekor.Két
esetetmégisegyértelműenszabályoz:abizonyítási eljárássaljáróköltségeketabizonyítástindítvá-
nyozófélelőlegezi;arendőrségigénybevételévelkapcsolatosköltségetazigénybevételtkérőható-
ságelőlegezi.1030Abizonyításiköltségviseléseattólfügg,hogyazeljárástlezáróhatóságihatározat
azindítványnakmegfelelőbizonyításieszközönalapul-e,vagysem.1031 

Kivételesen,amennyibenafelmerülőköltségekjelentősebbösszegetérnekel,vagymáskörül-
ményeztindokolttáteszi,ahatóságelrendelheti,hogyazügyfélaköltségekfedezéséreelőrelátha-
tóanszükségesösszegetahatóságnálelőzetesenhelyezze letétbe.1032Hatósági letétbehelyezésnek
teljesítés(atovábbiakban:teljesítésiletét)vagyzáralávettdologmegőrzése(atovábbiakban:őrzési
letét)céljábólvanhelye.Hajogszabálymáskéntnemrendelkezik,ahatóságiletétutánőrzésidíjvagy
kezelésiköltségnemszámíthatófel.1033 

Azeljárásiköltségmegelőlegezésealapvetőenattólfügg,hogyazeljáráskérelemre vagy hiva-
talból indult. A szakhatósági eljárásért fizetendőilletéket–azalapeljárásilletékével(igazgatási
szolgáltatásidíjával)egyidejűleg–annakkellelőzetesenmegfizetnie,akinekérdekébenazeljárás
indul.Azelőzetesszakhatóságieljárásértfizetendőilletéketvagyigazgatásiszolgáltatásidíjataszak-
hatóságieljáráskezdeményezésekorkellmegfizetni.1034AzÁkr.értelmébennemlehetazügyféltől
szakhatóságiállásfoglaláscsatolásátkérni,1035 mert ebben az esetben az eljáró hatóság köteles meg-
keresniaszakhatóságot,éskérniazállásfoglalását.1036

A kérelemre indult eljárásban azeljárásiköltséget–hajogszabálymáskéntnemrendelkezik
–akérelmezőügyfélelőlegezi.1037AzItv.főszabálykéntrendelkezikarról,hogyaközigazgatásiható-
ságieljárásiilletéketazeljáráskezdeményezésekorazkötelesmegfizetni,akiazeljárásmegindítását
kéri.1038 A több azonos érdekű ügyfél eseténazügyfelekegyetemlegesenfelelősekazeljárásiköltség

1030 Ákr.128.§(3)-(4)bek.
1031 KilényiGézaIm.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.441.p.
1032 Ákr.128.§(5)bek.
1033 Ahatóságiletétről,valamintaközigazgatásihatóságieljárássoránzáralávettvagylefoglaltdolgoktárolásárólés

értékesítésérőlszóló18/2017.(XII.15.)IMrendelet1-2.§-a.
1034 Itv.31.§(8)bek.
1035 Ákr.36.§(2)bek.
1036 Az1990.éviXCIII.törvényazilletékekrőlmagyarázat.ComplexJogtár,ComplexKiadó,2017.
1037 Ákr.128.§(1)bek.
1038 Itv.31.§(1)bek.
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előlegezéséért,tehátaztbármelyikükmegfizetheti,illetvebármelyikükkötelezhetőarra.1039Azügyfél
nemkötelezhetőolyaneljárásiköltségelőlegezésére,amelyetadíjtartalmaz,1040ugyanisazilleték
költségátalány,tehátmagábafoglaljaalegtipikusabbeljárásiköltségeket.Ahatóságieljárásértfize-
tendődíjatmegállapítójogszabály – az egyéb eljárási költségek tételes megjelölésével – rendelkezhet 
úgy, hogy a díj mértékébe egyes vagy valamennyi eljárási költség beleszámít.1041 Ebben az esetben 
értelemszerűenazérintetteljárásiköltségeketahatóságnemelőlegeztethetimegújraazügyféllel,
hiszenaza(költség)hatékonyságelvétissértené.

A hivatalból indult vagy folytatott eljárásbanazeljárásiköltségetahatóságelőlegezi,tekin-
tettelarra,hogyazügyfélkötelezésefogalmilagkizárt,hiszenazokazeljáróhatóságvonatkozásában
merültekfel.Ezalólkivételazügyfélmegjelenésévelkapcsolatosköltség,azügyfélképviseletében
eljárószemélyköltsége,anemhatóságáltalviselendőfordításiköltség,ésazügyfél,valamintaz
eljárásegyébrésztvevőjerészérőlfelmerültlevelezési,dokumentumtovábbításiköltség,amelyetaz
ügyfél, illetveazeljárásegyéb részvevője előlegez meg.1042 Ebben az esetben az eljárási költségek 
viseléseattólfügg,hogyazügyfélszámárakedvezővagykedvezőtlendöntésselzárulahivatalbóli
eljárás.Haazeljárástlezáróhatóságihatározatazügyfélrészérekötelezettségetállapítmeg,afelme-
rültegyébeljárásiköltségviseléséreazügyfeletkellkötelezni.Viszont,haazeljárástlezáróhatósági
határozatazügyfélrenézvenemállapítmegkötelezettséget,azegyébeljárásiköltségekviseléséta
költségeketmegelőlegezőhatóságnemháríthatjaát,magakötelesazokatviselni.1043

Az eljárás megszüntetése az eljárási költség megelőlegezésének hiányábanisattólfügg,hogy
azeljáráskérelemrevagyhivatalbólindult.Azeljáróhatóságakérelemreindulteljárástmegszünteti,
haazügyfélnemteszelegeteljárásiköltségelőlegezésikötelezettségének.1044 A hivatalbóli eljárá-
sokbanazonbannincshelyeazeljárásmegszüntetésének,haazügyféleljárásiköltségelőlegezési
kötelezettségéneknemteszeleget,1045 tekintettelarra,hogyazokazeljáróhatóságvonatkozásában
merültek fel.

4. Döntés az eljárási költség viseléséről

Az eljáró hatóság hivatalból köteles dönteniazeljárásiköltségviseléséről,amelyvalamennyiki-
adást,illetveazesetlegesindokolatlankifizetésekettartalmazza,egyértelműenmegjelölveazokköte-
lezettjeit,jogosultjait.Azeljárásiköltségetahatóságösszegszerűenhatározzameg,ésdöntaköltség
viseléséről,illetve–abbanazesetben,haazérintetteljárásiköltségetnemazelőlegezte,akitannak
viselésérekötelezett–amegelőlegezetteljárásiköltségvisszatérítéséről.1046Amennyibenazeljárási
költségtárgyábanahatóságazeljárássoránnemdönt,kérelemrevagyhivatalból,adöntéskiegészí-
tésénekvanhelye.1047 

1039 Ákr.128.§(1)bek.
1040 Ákr.128.§(2)bek.
1041 Itv.67.§(3a)bek.
1042 Ákr.128.(6)bek.
1043 KilényiGéza:Im.Aközigazgatásieljárásitörvénykommentárja.441.p.
1044 Ákr.47.§(1)bek.d)pont.
1045 Ákr.103.(2)bek.
1046 Ákr.129.(1)bek.
1047 Ákr.91.§.
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Az eljárási költség összegét az azt alátámasztó bizonyítékok figyelembevételével kell megálla-
pítani.1048Ilyenbizonyításhiányábanugyanakkorahatóságnakazösszegszerűségrevonatkozóbizo-
nyításthivatalbólislekellfolytatnia.1049Azegyébeljárásiköltségösszegétáltalábanazérintettáltal
bemutatottbizonyítékalapján,hapedigeznemlehetséges,azérintettírásbelinyilatkozataalapján
állapítjameghatóság,illetvetérítivisszaajogosultnak.Mérlegelésijogkörébenpedigahatóságaz
indokolatlanulmagaseljárásiköltséghelyettalacsonyabbösszegetállapíthatmeg.1050

Azeljárásiköltségtárgyábanhozottdöntés,vagyazügyérdemébenhozottegybefoglalthatá-
rozatban,vagyvégzésbenjelenikmeg.Adöntésmegjelenésiformájátólfüggetlenülönállóanfelleb-
bezhető,egybefoglalthatározateseténazonban,haafellebbezésrejogosultahatározatiésazeljárási
költség tárgyábanhozott rendelkezésekellen is jogorvoslattal él, a jogorvoslati eljárást egyben, a
határozatellenijogorvoslatravonatkozószabályokszerintkelllefolytatni.Önállófellebbezésnekvan
helyeazeljárásiköltségmegállapításávalésviselésévelkapcsolatos,aköltségmentességirántikérel-
metelutasító,aköltségmentességmódosításárólvagyvisszavonásárólszólóelsőfokúvégzésellen.1051

Egyesesetekbenazeljárásiköltség,különösenaz illeték visszajár.AzÁkr.-benszabályozott
eset,hogyafüggő hatályú döntésbenahatóságrendelkezikarról,hogyazeljárás lefolytatásáért
fizetendőilletéknekvagyigazgatásiszolgáltatásidíjnakmegfelelőösszeget,ennekhiányábantízezer
forintotahatóságkötelesakérelmezőügyfélrészéremegfizetni,továbbáakérelmezőügyfélmente-
sülazeljárásiköltségekmegfizetésealól.Tehátahatóságvisszatérítiazaddigieljárásiköltségeket,
haafüggőhatályúdöntésébenmeghatározotthatáridőnbelülahatóságiügyérdemébennemdöntött
ésazeljárást semszüntettemeg.Afüggőhatályúdöntésvéglegesséválásárólahatóságértesítia
felügyeletiszervét,valamintakikkeladöntéstközölte,ésintézkedikamegfizetett,megelőlegezett
eljárásiköltségösszegénekvisszatérítéseiránt.1052 Az Itv. szabályai alapján a hatóság a jogorvoslati 
eljárásbanmegfizetettvalamennyiilletéketazügyfélrészérekötelesvisszatéríteni,haaközigazgatási
hatóságvagyabíróságáltalfelülvizsgáltközigazgatásihatóságidöntésvagyintézkedésazügyfél
hátrányárarészbenvagyegészbenjogszabálysértőnekbizonyult.1053EzenkívülazItv.továbbiesetek-
benislehetővétesziaközigazgatásieljárásiilletékvisszatérítését,ha:1054

• azilletékfizetésrekötelezettszámításihibavagyjogszabálytévesértelmezésefolytánasza-
bályszerűilletéknéltöbbetfizetett;

• azilletéketvagyazilletékalapothibásanszámítottákki,vagyazilletékkiszabásanemafize-
tésrekötelezettterhéretörtént,továbbáismételtkiszabásesetén;

• azeljárásilletékmentes,vagyazilletékmérséklésénekvanhelye,deazilletéketmegfizettet-
ték,vagynagyobbösszegbenfizettékmeg;

• ahatóságatermészetesszemélyügyfélszámáraazeljárássoránköltségmentességetenge-
délyez,

• ahatósághatásköreazügyelbírálásaalattmegszűnt,ésazügyelbírálásáranincshatáskörrel
rendelkezőmáshatóság;

• ahatóságakérelmetérdemivizsgálatnélkülutasítjael,vagyhaazeljárásmegszüntetésének
okaaz,hogyakérelemérdemivizsgálatnélkülielutasításánaklettvolnahelye;

• ahatóságarrólrendelkezik,hogyakérelmezőügyfélmentesülazeljárásiköltségekmegfi-
zetése alól.

1048 Ákr.129.(2)bek.
1049 A2016. éviCL. törvény az általánosközigazgatási rendtartásrólmagyarázata.Complex Jogtár,ComplexKiadó,

2017.
1050 Ákr.129.(3)bek.
1051 Ákr.116.§(3)bek.k)pont
1052 Ákr.43.§(10)bek.
1053 Itv.32.§(1)bek.
1054 Itv.80.§.
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5. Költségmentesség

A jogállambanmindenki számárabiztosítani kell, hogy jogait gyakorolhassa, ebbőlmég jövedel-
miviszonyokalapjánsemlehetsenkitkizárni,vagykorlátozni.Mindenkinekjogavanahhoz,hogy
ügyeit a hatóságok – részrehajlás nélkül, tisztességesmódon és észszerű határidőn belül – intéz-
zék.1055Ennekérdekébenahatóság teljesvagy részlegesköltségmentességet engedélyezhet jogai
érvényesítésénekmegkönnyítésére,vagytörvénybenmeghatározottmásfontosokból,annakater-
mészetesszemélyügyfélnek,akikereseti,jövedelmiésvagyoniviszonyaimiattazeljárásiköltséget
vagyannakegyrészétnemképesviselni.1056Aköltségmentességcsakatermészetesszemélyügyfelet
illetimeg,jogiszemélyek,másszervezetekesetébennemalkalmazható.Ennekelhatárolásaolykor
azértnehéz,mertatermészetesszemély,mintegyénivállalkozóvagyőstermelőszinténfolytathat
gazdaságitevékenységet,ésennekkövetkeztébenkedvezőbbhelyzetbekerülhet,mintegymikrovál-
lalkozás(betétitársaság),amelyjogiszemély.

Aköltségmentességigénylésérearrairányulókérelemelőterjesztésévelnyíliklehetőség,amely-
reazeljárásbármelyszakaszábansorkerülhet.Ahatóságelőlegeziazügyfélelsőalkalommalelő-
terjesztettköltségmentességirántikérelmebenyújtásátólazarrólszólódöntésvéglegesséválásáig
terjedőidőszakbanfelmerültolyaneljárásiköltséget,amelynekelőlegezéseazügyfeletterhelné.1057

Aköltségmentességakérelemelőterjesztésétőlkezdveaz eljárás egész tartamára és a vég-
rehajtási eljárásra terjed ki,1058 feltéve, ha a hatóság az engedélyt időközbennemvonja vissza.A
költségmentesség nem terjed ki a jogellenes magatartással okozott költségek viselésére. Ez esetben 
ahatóság–aköltségmentesség tényétől függetlenül–aköltségekfelmerülésekordöntazeljárási
költségviseléséről.1059

Az eljáró hatóság mérlegelési jogkörében eljárvaállapítjameg,hogyaköltségmentességigénye
megalapozott-e.Aköltségmentességazeljárásiköltségelőlegezéseésviselésealóliteljesvagyrész-
leges mentességet jelent.1060 Teljes költségmentesség alapján az eljárás minden eljárási költség alól 
mentességetélvezazarrajogosultszemély;mígrészlegesilletékmentességesetén,vagyvalamely
eljárásiköltségfajta,vagyazeljárásiköltségekmeghatározottszázalékánakviselésealólmentesíti.

A hatóság a költségmentesség engedélyezéséről, a költségmentességmódosításáról és vissza-
vonásárólvégzésseldönt.Tekintettelarra,hogyazÁkr.nemhatározmegkonkréthatáridőtakölt-
ségmentességengedélyezésére,illetveazarrairányulókérelemelutasítására,ahatóságazonnal,de
legkésőbbnyolcnaponbelülgondoskodikarról,hogyazeljárásicselekménytteljesítse,vagyavég-
zést meghozza.1061Aköltségmentességetengedélyező,aköltségmentességmódosításárólésvissza-
vonásárólszólóvégzéstahatóságközliazeljárásbanrésztvevőazonhatóságokkal,amelyekeljárása
illeték-vagydíjfizetésikötelezettségaláesik.1062

A költségmentesség típusai szerint törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet
meghatározhatszemélyesköltségmentességet,valaminttárgyiköltségmentességet,azazolyanügy-

1055 MagyarországAlaptörvényeXXIV.cikk(1)bek.
1056 Ákr.130.§(1)bek.
1057 Ákr.130.§(3)bek.
1058 Uo.
1059 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségekmegfizetéséről, valamint a

költségmentességrőlszóló469/2017.(XII.28.)Korm.rendelet4.§.
1060 Ákr.130.§(2)bek.
1061 Ákr.50.§(6)bek.
1062 Ákr.130.§(4)bek.
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fajtát,amelybenazügyfelet–nemszemélyesvagyoniviszonyára,hanemazügytárgyáratekintettel
– költségmentesség illeti meg.1063 

A személyes költségmentességalapjánnemkötelezhetőilletékfizetéséreaz,akitahatóságkü-
lönjogszabályalapjánköltségmentességbenrészesített.1064Azilletékfizetéséreegyébkéntakötele-
zettmentessége(személyesilletékmentesség)eseténazilletéketamentesféltőlnemlehetkövetel-
ni.1065A18.életévétbenemtöltöttszemélymentesülazáltalánostételűeljárásiilletékmegfizetése
alól.1066 A természetes személy ügyfélesetébena469/2017.(XII.28.)Kormányrendeletazeljárási
költségekről,aziratbetekintésselösszefüggőköltségtérítésről,aköltségekmegfizetéséről,valamint
aköltségmentességrőltartalmazzaarészletszabályokat.Ahatóságatermészetesszemélyügyfélké-
relmére engedélyezi a teljes vagy részleges költségmentességet.A teljes költségmentesség akkor
engedélyezhető,ha azügyfél és aveleközösháztartásbanélőközelihozzátartozókegy főre jutó
havinettójövedelme(nyugdíja)nemérielazöregséginyugdíjmindenkorilegkisebbösszegét,és
ingatlantulajdonnalnem,vagykizárólaga lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
Költségmentességbenlehetrészesíteni–jövedelmiésvagyonihelyzeténekvizsgálatanélkül–azta
feletis,akiakérelembenyújtásakoraktívkorúakellátásárajogosult,időskorúakjáradékában,ápolási
díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, pénzellátásban része-
sülőhadigondozott és nemzeti gondozott, hajléktalan személy,menekült,menedékes.A részleges
költségmentességazügyfeletvalamelyeljárásiköltségfajtavagyazeljárásiköltségmeghatározott
százalékánakviselésealólmentesíti.Részlegesköltségmentességakkorengedélyezhető,haazügyfél
ésaveleközösháztartásbanélőközelihozzátartozókegyfőrejutóhavinettójövedelme(nyugdíja)
neméri el az öregségi nyugdíjmindenkori legkisebbösszegének150%-át, és ingatlantulajdonnal
nem,vagykizárólagalakóhelyéülszolgálóingatlantulajdonávalrendelkezik.Különösméltánylást
érdemlőesetben–különösen,haazügyfélésazáltalaeltartottszemélyeklétfenntartásaveszélyezte-
tett–ateljesköltségmentességfeltételeinekhiányában,dearészlegesköltségmentességfeltételeinek
fennállásaesetén teljesköltségmentesség; a részlegesköltségmentesség feltételeinekhiányában is
részlegesköltségmentességengedélyezhető.1067

Aköltségmentességengedélyezéséreirányulókérelembenyújtásakorigazolnikellazügyfélés
aveleközösháztartásbanélőközelihozzátartozóvagyoniésjövedelmihelyzeténekmegítéléséhez
szükségeskörülményeket.Haazügyfél,valamintaveleközösháztartásbanélőközelihozzátartozó
nemállmunkavégzésreirányulójogviszonybanésnemrészesülnyugellátásban,valamintegyébjö-
vedelmesincs,akérelembenerrőlatényrőlnyilatkoznikell.Azügyfélakérelembentovábbiolyan
körülményekettárhatfel,amelyekalapjánahatóságkülönösméltánylástérdemlőesetnekmegfelelő-
enköltségmentességbenrészesítheti.1068

Azeljárásiköltségelőlegezéseésviselésealóliköltségmentességaköltségmentességalapjául
szolgálófeltételeknekazeljárásfolyamántörténőbekövetkezéseeseténisengedélyezhető.Azügyfél
aköltségmentességalapjáulszolgálófeltételekmegváltozásátaváltozásbekövetkezésétőlszámított
ötnaponbelülkötelesahatóságnakbejelenteni.Haazügyfélafeltételekmegváltozásáravonatkozó
bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a költségmentesség engedélyezésére irányuló
kérelembenvalótlanadatokatszolgáltat,ahatóságaköltségmentességetengedélyezővégzésmódo-
sításávalvagyvisszavonásávalegyidejűlegdöntazeljárásiköltségelőlegezésérőlésviseléséről.A

1063 Ákr.130.§(5)bek.
1064 Itv.33.§(1)bek.
1065 Itv.4.§(1)bek.
1066 Itv.33.§(3)bek.
1067 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségekmegfizetéséről, valamint a

költségmentességrőlszóló469/2017.(XII.28.)Korm.rendelet5-8.§.
1068 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségekmegfizetéséről, valamint a

költségmentességrőlszóló469/2017.(XII.28.)Korm.rendelet9.§.
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hatóságazügyfeletaköltségmentességetengedélyezővégzésébentájékoztatjaabejelentéselmulasz-
tásánakésavalótlanadatszolgáltatás jogkövetkezményeiről.Aköltségmentességengedélyezésére
irányulókérelembentörténővalótlanadatszolgáltáseseténazügyfél igazolásikérelmetterjeszthet
elő.Azigazolásikérelembenazügyféligazolhatja,hogyavalótlanadatokszolgáltatásáraönhibáján
kívülesőokbólkerültsor.1069

AzItv.továbbátaxatívefelsoroljaazokata–tipikusanállami–szerveket,amelyekteljessze-
mélyesilletékmentességbenrészesülnek.IlyenpéldáulaMagyarÁllam,ahelyiönkormányzatokés
azoktársulásai,aköltségvetésiszerv,azegyesület,aköztestület,azegyházijogiszemély,azalapít-
vány,közalapítvány,vízgazdálkodásitársulat,azegészségbiztosításiszerv,aközpontinyugdíjbizto-
sításiszerv,aMagyarNemzetiBank,aközszolgálatimédiumok,aközhasznúnonprofitgazdasági
társaság,egyeselkülönítettállamipénzalapok.1070

A tárgyi költségmentességalapjánbizonyoseljárásokértnemkellpéldául illetéketfizetni.1071 
Természetesenazonbanittisfelmerülhetegyébeljárásiköltség.Egyesalkotmányosjogokérvénye-
sítése,illetvekötelezettségekteljesítése,valamintatársadalmiigazságosságelőmozdításaérdekében
azItv.mellékleteésakülönágazatijogszabályokmeghatároznaktárgyiilletékmentességet.AzItv.
33.§-aecélérdekébenközelhetvenilletékmenteseljárástnevesít.Ilyenpéldáulaválasztássalésa
népszavazássalkapcsolatoseljárás,aközérdekűbejelentés,javaslatésapanaszelbírálása;azanya-
könyvikivonat;aházasságinévmegváltoztatása;agyámhatóságieljárások;aholtnaknyilvánítás;
aköznevelésiéstankötelezettséggel,valamintaközépfokúésfelsőoktatássalkapcsolatoseljárás;a
MagyarigazolványésaMagyarhozzátartozóiigazolvány,foglalkoztatáspolitikakörébetartozójut-
tatások,áldozatsegítőtámogatások,lakcím,egyenlőbánásmód,fogyasztóvédelmieljárás.Továbbá
egyeshatóságiigazolványok,bizonyítványok:hatóságierkölcsibizonyítvány(éventenégyalkalom-
mal),eltulajdonítottokmányokpótlása,oktatásiigazolvány,népművészetiésnépiiparművészetiiga-
zolványkiállításaisilletékmenteseljárás.Értelemszerűenebbeafelsorolásbatartozikaköltségmen-
tességengedélyezéseirántieljárás,valamintaköltségmentességfeltételeifennállásánakigazolásához
kiállítottirat.

1069 Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségekmegfizetéséről, valamint a
költségmentességrőlszóló469/2017.(XII.28.)Korm.rendelet10-11.§.

1070 Itv.5.§(1)bek.
1071 Itv.4.§(1)bek.



XI. FEJEZET 
BALLA ZOLTÁN – A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS

1. Végrehajtás a közigazgatási eljárásban

Az Ákr. a végrehajtási eljárást ultima ratioként(végsőeszközként,végsőmegoldásikísérletként,
utolsódöntésként)biztosítjaaközigazgatásiszervekszámáraajogerőshatározatukbanfoglaltkö-
telezettség érvényesítését,az állami akarat esetleges legitim kényszerrel történő realizálását.A
végrehajtás a közigazgatási eljárás alap- és jogorvoslati szakaszaihoz képest harmadik, önálló és 
nem szükségképpeni alkalmazandó szakasza.Amennyibenmégisalkalmazniakellaközigazgatási
szervnek,úgyazeszakaszonbelülijogintézményekhivatottakbiztosítaniahatóságjogerősdöntésé-
nekmegvalósulását.

Természetesennemmindenhatóságidöntéstlehetvégrehajtássalkikényszeríteni.Ígylogikailag
kizárt,hogyvalamelyügyféláltalkérelmezettjogot(példáulépítésiengedélyezéshez)megadóha-
tóságidöntéstállamikényszerrel,illetvevégrehajtássallehessenéletrehívni.Ajogotszerzőügyfél
ugyanisazáltalakezdeményezetteljáráskapcsánmegszerzettjogát(példáulazépítkezésre)magával
szembennemkényszeríthetiki,vagyissajátelhatározásábólvagyélajogával(tehátépítkeznikezd)
vagynem.

Ezzel szemben a kötelezettséget megállapító (példáuladóbírságbefizetése)vagybármely ti-
lalmatkimondó (példáulvadász lőfegyver továbbihasználata)határozatban foglaltaknem teljesí-
tése,vagyishaakötelezettönkéntnemteljesítiahatározatbanmegállapítottkötelezettségét,akkor
ateljesítésihatáridőletelteutánahatóságalkalmazzaazÁkr.végrehajtásrólszólóXI.fejezetében
foglaltakat. 

A közigazgatási végrehajtás:
• a közigazgatási szerv döntésében előírt
• konkrét pénzfizetési kötelezettség,
• vagy egy adott magatartás teljesítésének
• a kötelezett általi önkéntes teljesítésének elmaradása esetén történő
• állami erőszak útján megvalósuló érvényesítése.

Leegyszerűsítveúgyismondhatjuk,hogyavégrehajtás:
• avéglegesdöntésbenmegállapított
• kötelezettségönkéntesteljesítésénekhiányában
• alkalmazandó hatósági eljárás.1072

Azönkéntesteljesítéshiányát,illetveavégrehajtáselrendelésétakkorlehetmegállapítani,ha:

1072 BorosAnitaIm.Közérthetőközigazgatásihatóságieljárás,235.p.
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• ahatóságpénzfizetésre,meghatározottcselekményre,magatartásrairányulóvalamilyenkö-
telezettségetállapítottmegjogerősenésateljesítésrenyitvaállóhatáridőbenateljesítésel-
maradt;

• ahatóságtűrésre,vagyvalamelycselekménytől,illetvemagatartástólvalótartózkodásrairá-
nyulókötelezettségetjogerősenmegállapítottésakötelezettazelőírtkötelezettségétmeg-
szegte;

• ahatóságazonnalivégrehajtásvagybiztosításiintézkedéstrendeltel;
• ahatóságteljesítésihatáridőtnemtartalmazódöntésevéglegessévált.
Afentiekbenavégrehajtásta„kötelezett”személyéhezkötöttük.Ezakötelezett többségében 

maga az ügyfél,delehetazeljárásbármelyikegyébrésztvevője(tanú,szakértő,tolmácsstb.).

Hangsúlyozandó, hogy a közigazgatási végrehajtás leggyakrabban a hatóság döntésében, 
vagyisahatározatbanvagyavégzésbenfoglaltakérvényesítéséreszolgál.Ugyanakkorvégrehajtási 
eljárásnak lehet helye mégakövetkezőesetekbenis:

• ahatóságáltaljóváhagyott,egyezségbenvállalt;
• ahatóságiszerződésbenvállalt,vagyaszerződésmegszegéseeseténaszerződésszerintiés

azügyféláltaligénybevetttámogatás,egyébkedvezményvisszatérítéseiránti;
• ajogsegélykeretébenhatározatbanfoglalt
kötelezettségérvényesítésére,haannakönkéntesteljesítéseelmaradt.

Avégrehajtássoránsorkerülhetállamikényszerre.Ezazállamikényszerelsősorbanazügyfél
vagyonijogaitérinti,dekivételesensorkerülhetaszemélyiségi jogainak korlátozására is.Vagyis
akötelezettségkikényszerítése,érvényesítése főszabálykéntvagyonivégrehajtásútján történik,és
csak ritkábbankerül sor személyivégrehajtásra.Ezutóbbikizárólag rendőrségiközreműködéssel
történhet,mivelilyenkorakötelezettelszembenkényszerintézkedéstkellalkalmazni,amelyrecsak
azegyenruhásrendőrjogosult.Ezeketareálcselekményeketarendőrségrőlszóló1994.éviXXXIV.
törvényszabályozza.

Az Ákr. a végrehajtható döntések meghatározására generálklauzulát ad,amelyszerint„Haakö-
telezettahatóságvéglegesdöntésébenfoglaltkötelezésneknemtetteleget,azvégrehajtható.”1073 Ez 
azegyszerűsítettmondatatartalmábanarrólszóltehát,hogyahatóságidöntésvégrehajthatóságának
háromfeltételevan:

• ahatóságnakkötelezésttartalmazóvéglegesdöntéstkellhoznia,
• amelyetakötelezettönkéntnemteljesített,
• és a végrehajtási jog még nem évült el.

Avégrehajtásrólszólófejezetmindjártazelejénrögzíti,hogyatörvényrendelkezéseitavégre-
hajtássoránazÁkr.végrehajtásrólszólószabályaibanfoglalteltérésekkelkellalkalmazni.1074Rögzíti
továbbáaztis,hogyha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, akkor ennek hiányában a Vht. haszná-
latosazzalamegszorítással,hogyaholaVht.:

• bíróságotemlít,azonvégrehajtástelrendelőhatóságot;
• végrehajtót,azonvégrehajtástfoganatosítószervet;
• végrehajthatóokiratot,azonvégrehajthatódöntést;
• adóst,azonkötelezettet
kell érteni.1075

1073 Ákr.132.§.
1074 Ákr.131.§(1)bek.
1075 Ákr.131.§(2)-(3)bek.
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Továbbá,aholaVht.végrehajtóiletétiszámlárateljesítésrőlrendelkezik,ottavégrehajtástfoga-
natosítószervszámlájárakellteljesíteni.1076

KiemelendőaVht.ésazÁkr.viszonylatában,hogyavégrehajtásieljárássoránfelmerülőköltsé-
gekelőlegezéséreésviselésére,valamintavégrehajtásieljárásbaneljárásibírságkiszabásáraazÁkr.
rendelkezéseit kell alkalmazni.1077

Márittkiemeljük,hogyamennyibenavégrehajtástazállamiadóhatóságfoganatosítja,úgyaz
Ákr.végrehajtásravonatkozószabályaitnemkellalkalmazni.1078

AzingóésingatlanelektronikusárverésérevonatkozóVht.-belirendelkezéseketcsakabbanaz
esetbenkellalkalmazni,haönállóbíróságivégrehajtófoganatosítjaavégrehajtást.1079

2. A végrehajtás folyamata, eljárási szabályai

Avégrehajtásfolyamatakettőegymástólviszonylagjólelválaszthatórészből áll:
• a végrehajtás elrendelése,
• a végrehajtás foganatosítása.

Avégrehajtás elrendelését főszabályként annak realizálása követi, vagyis a pénzfizetési vagy
egyébmagatartásikötelezettségállamikikényszerítéseazadottvégrehajtásicselekményekfoganato-
sításánakalkalmazásával.Avégrehajtástafoganatosítástmegelőzően–esetlegannakfolyamatában
–törvényiesetekbenfelkell,illetvefellehetfüggeszteni.Avégrehajtásieljárásértelemszerűenés
automatikusanmegszűnik,haafoganatosításeredményrevezetett.AzÁkr.avégrehajtásmegszünte-
téséreakésőbbiekbenrészletezendőmérlegelésieseteketismegad.

Avégrehajtáselrendelésétahatóságtárgyrairányulóellenőrzése előzi meg,amelyneksoránfel-
tárásrakerül,hogyakötelezettönkéntteljesítette-eahatározatbanfoglaltakat.Ígypéldáulbefizette-e
azügyfélaközigazgatásibírságot,lebontotta-eatúlépítettépületrészt.Eztazellenőrzéstazelsőfokú
hatóságvégzihivatalbólvalóeljárásbanhivatalból,kérelemreindulteljárásbanazügyfélkérelmére,
illetvehaakérelemreindulteljárásbanazügyfélerreirányulókérelmetnemterjesztettelő,ahatóság
azonbanhivatalbólazeljárástfolytathatja,akkorazelsőfokúszervmérlegelésealapjánvizsgálhatja
avégrehajtandódöntésbenelrendeltkötelezettségteljesítését.

A végrehajtást a döntést hozó hatóság,illetvehamásodfokú döntés született, akkorazelsőfo-
kúhatóságrendeliel(törvényvagykormányrendeleteltérőrendelkezésénekhiányában):

• hivatalból vagy
• a jogosult kérelme alapján.1080

Ügyfélikérelemreindulteljárásbanavégrehajtáselrendeléséretöbbnyireolyanesetekbenkerül
sor,amelyekbenellenérdekű ügyfélvagyügyfelekisszerepelnekésajogerőshatározatbanmegál-
lapítottvalamelykötelezettségetajogosultügyfélfelékellteljesíteni.

1076 Ákr.131.§(3)bek.
1077 Uo.
1078 Ákr.131.§(2)bek.
1079 Ákr.131.§(5)bek.
1080 Ákr.133.§(1)-(2)bek.
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Ahatóságadöntésvégrehajthatóságától,illetveavégrehajtáselrendeléséreirányulójogosultiké-
relembeérkezésétőlszámítottötnaponbelülrendelielavégrehajtástésadöntéstközliavégrehajtást
foganatosítószervvelis.1081

AzÁkr.nemszabályozzakülönavégrehajtáselrendelésénekvégzéshezkötöttségét.Álláspon-
tunkszerint,amennyibenazelsőfokúhatóságnemazonosafoganatosítóhatósággal–azalábbkifej-
tettekszerint–úgyavégrehajtástvégzésbenkellelrendelni.Hapedigamásodfokúdöntéstkövetia
végrehajtás,úgyazmindigvégzésselrendelendőel.

A végzésbenastereotipvagyszokásosadatokmellettakövetkezőketkellrögzíteni:
• avégrehajtásieljárásbanérvényesítendőkötelezettségpontostartalmát;
• a végrehajtáshoz szükséges adatokat;
• amennyibenpénzfizetésikötelezettség teljesítésére irányulavégrehajtás,úgyakésedelmi

pótlék mértékét.
Avégzésellen törvénykifejezett felhatalmazásaeseténvan fellebbezésnek helye, ennekhiá-

nyában–amennyibenavégzéstörvénytelenségettartalmaz–közigazgatásiperindítható.Haavég-
rehajtásrahatóságiszerződésbenfoglaltvalamelykötelezettségmegszegésemiattkerülsor,úgya
tárgybelivégzésellen–mivelazÁkr.kizárjaafellebbezést–csakközigazgatásiperindítható.1082

Avégrehajtástfőszabályszerintazállamiadóhatóságfoganatosítja.

Vagyisazadóhatóságáltalfoganatosítandóvégrehajtásieljárásokrólszóló2017.éviCLIII.törvény(a
továbbiakban:Ave.)vonatkozikaközigazgatásiszerváltalhozottvégrehajtandódöntésekre.Kivételt
ezalól:

• törvény,
• kormányrendeletvagy
• önkormányzatihatóságiügybenhelyiönkormányzatirendelet
eltérőrendelkezéseállapíthatmeg.

AmennyibenazAve.nemrendelkezikeltérően,úgyazállamiadóhatóságáltalfoganatosítottvég-
rehajtásieljárásbanazadóigazgatásirendtartásrólszólótörvény(atovábbiakban:Air.)ésazadózás
rendjérőlszólótörvény(atovábbiakban:Art.)normáitkellalkalmazni.

HavalamelykérdésbenazAve.,továbbáazAir.ésazArt.nemállapítmegszabályt,úgyaVht.
szabályaitkellalkalmazni(ajegyzőkönyvezésrevonatkozóegyesrészletszabályokkivételével).

Az Ave. egyes fontosabb szabályai:

A jegyzőkönyv
Avégrehajtássoránajegyzőkönyvháromfélelehet:
• általános
• foglalási
• árverési1083

Bármelyikfelvételérekerüljönissor,abbanakövetkezőelemeknekszerepelniekell:

1081 Ákr.133.§(2)bek.
1082 Ákr.116.§.(4)bek.f)pont.
1083 Ave.8.§(1)bek.
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• azadós(jelenlevőmásérdekelt)neve,lakóhelye,természetesszemélyazonosítóadatai,el-
járásjogihelyzete(elnevezése),jogiszemélyesetébennyilvántartásiszáma,székhelyeésa
végrehajtásazonosításáhozszükségesadatok;

azeljáráshelye,ideje,avégrehajtandókövetelésjogcíme,összege;
• abehajtástkérő,illetveabehajtástkérőhatóságésazadóhatóságmegnevezése,utóbbihiva-

talosbélyegzője;
• azeljárásicselekményleírása;
• foglalásiésárverésijegyzőkönyveseténaVht.szerintiegyébadatokéskörülmények;
• avégrehajtóésazeljárásicselekményfoganatosításakorjelenlevőfelek,másérdekeltekalá-

írása,ennekesetlegeselmaradásánakoka.1084

Az ügygondnok
Amennyibenazadósnakvanlefoglalhatóvagyontárgya,deismeretlenhelyenlakikvagytartóz-

kodik,külföldönlakikvagyotthosszabbidejetartózkodik,illetveaszékhelyeismeretlenvagynem
fellelhető,úgyazadóhatóságazadósrészéreügygondnokotjelölki.Továbbáakkor,haanemtermé-
szetesszemélyadósnakvanlefoglalhatóvagyontárgya,viszontnincstörvényesképviselője.

Természetesennincsszükségügygondnokra,haazadósnakvanképviselője.1085

A végrehajtási eljárás szünetelése
Avégrehajtásieljárásszünetel:
• afizetésikedvezményirántikérelemadóhatósághoztörténőérkezésinapjától,annakvégle-

gesdöntéséneknapjáig,haazadósakérelmétatartozásesedékességétkövető8naponbelül
nyújtottabe;

• afizetési halasztást (vagy részletfizetést) engedélyezővéglegesdöntés napjától a tartozás
döntésbenfoglalt teljesítéséig,haazadóskérelmérefizetésihalasztástvagyrészletfizetést
engedélyeztek;

• ahalasztóhatályelrendeléseirántikérelemnekazadóhatóságtudomásárajutásanapjátkö-
vetőnaptólakérelemjogerőselbírálásáig,haazadóhatóságdöntéseellenindítottközigaz-
gatásipersoránazelsőalkalommalelőterjesztetthalasztóhatályelrendeléseirántikérelmet
jogerősenmégnembíráltákel;

• afelszámoláselrendelésétől,annakjogerősbefejezéséig,haagazdálkodószervezetadótar-
tozásánakmegfizetéséreahelytállnikötelestag(részvényes),vezetőtisztségviselőkötelezé-
sére került sor;

• haatörvényígyrendelkezik.1086

Az eljárási bírság
Haakötelezettavégrehajtásieljárásbanelmulasztja:
• a megjelenési
• vagyazegyüttműködési
• kötelezettségét,illetve,haazeljárástmásmódonakadályozza,úgytermészetesszemélyese-

tében200000forintig, jogiszemélyésegyébszervezetesetében500000forintig terjedő
eljárásibírságszabhatóki.

Afentijogsértésekbármelyikénekismételtelkövetéseeseténazeljárásibírságtermészetessze-
mélyesetén500000forintig,mígjogiszemélyésegyébszervezetesetében1000000forintigter-
jedhet.1087

1084 Ave.8.§(2)-(3)bek.
1085 Ave.10.§(1)-(3)bek.
1086 Ave.16.§(1)bek.
1087 Ave.22.§.
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A fizetési felszólítás és a végrehajtási eljárás megindítása
Az adóhatóság mérlegelésealapjánazadóstfelhívhatjaa tartozás megfizetésére. Ennek ered-

ménytelensége esetén, vagy hamérlegelése alapján célszerűtlennek ítéli a felhívás kitűzését, úgy
megindítja a végrehajtást.Avégrehajtásieljárásmindigazelsőeljárásicselekményfoganatosítá-
sávalindul.1088

Avégrehajtástfoganatosítószervsajátdöntésealapjánközigazgatási szerződést köthet önálló 
bíróságivégrehajtóvalavégrehajtásteljesítésére.1089Fontosszabály,hogyavégrehajtássoránavég-
rehajtástelrendelőszervjogosulttovábbraisvégzésthozni.

AzönállóbíróságivégrehajtóvalkötöttközigazgatásiszerződésaPtk.általánosszabályaiszerint
történik.Ígyszerepelniekellazokiratbanaszerződőfelekpontosmegnevezésének,adataiknak,a
szerződéstárgyának,atárgyidőtartamának,adíjazásravonatkozómegállapításoknakésegyébvo-
natkozó feltételeknek.

2.1. A végrehajtás módjai

Avégrehajtás foganatosításaavégrehajthatódöntés teljesítésétcélozza,amelyneksoránolyanel-
járásicselekményekalkalmazásárakerülhetsor,amelya teljesítéstkikényszerítheti.Akényszerítő
eszközökalkalmazásaattólfügg,hogymilyentípusúakötelezettség,illetveannakmiatárgya.

Avégrehajtásnakkétmódjátkülönböztethetjükmeg:
• pénzfizetési kötelezettség végrehajtása,
• meghatározott cselekmény végrehajtása.1090

Avégrehajtásfoganatosításánaknevezettkétmódozatát,ezekrészletesszabályaitaVht.határoz-
zameg,azÁkr.etárgykörbensemmilyenszabálytnemtartalmaz.Ennektükrében,atovábbiakban
apénzfizetésikötelezettségésameghatározottcselekményvégrehajtásátaVht.alapjánismertetjük.

A közigazgatási hatósági eljárásban a végrehajtás leggyakoribb eseteapénzfizetésikötelezett-
ségteljesítéséreirányul,1091mintpéldáulközigazgatásibírságotmegállapítóadó-vagyilletékfizetési
kötelezettségről rendelkező,díjfizetésikötelezettségetelőíróhatározatokesetében.Depénzfizetési
kötelezettségetmeghatározottcselekményvégrehajtása,illetőlegingóságkiadásáraismeglehetál-
lapítani.

Aközigazgatásivégrehajtássoránapénzfizetésikötelezettségvégrehajtásáraazalábbisorrendi-
ségetkellalkalmazni:

• havoltbiztosításiintézkedés,akkorelsősorbanazígylefoglaltösszegből,hanemvoltilyen
aktusapénzforgalmiszolgáltatónálkezeltösszegbőlkellapénzfizetésikötelezettségetrea-
lizálni;

• haatermészetesszemélykötelezettnemrendelkezikpénzforgalmiszolgáltatónálkezeltösz-
szeggel,vagyharendelkezik,deazösszegaköveteléstnemvagycsakrészbenfedezi,akkor
akötelezettmunkabérétkellvégrehajtásalávonni;

• haa fentikétvégrehajtásnemvezet eredményre, akkor akötelezettbármely lefoglalható
vagyontárgyavégrehajtásalávonható,kivéveazingatlanvagyont,illetvemeghatározottszi-
gorúfeltételekeseténakáreztavagyontárgyatisérinthetiavégrehajtás.

Apénzforgalmiszolgáltatónálnyilvántartottösszegalattleegyszerűsítveabankszámlaszerződés

1088 Ave.30.§(1)bek.és31.§(1)bek.
1089 Ákr.134.§(2)bek.
1090 FazekasMarianna(szerk.):Közigazgatásijog–ÁltalánosrészIII.ELTEEötvösKiadó,Budapest,242.p.
1091 Ld.Vht.MásodikRész.
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szerintkezelt, illetveaPtk.szerintibetétszerződésés takarékbetétszerződésalapján takarékbetét-
könyvbenkezeltösszegetkellérteni.Avégrehajtásalávonásátutalásimegbízássalvagyátutalási
végzéssel történik.Apénzforgalmiszolgáltató,haazátutalásimegbízástvagyazátutalásivégzést
nemteljesíti,úgypolgárijogifelelősséggeltartozik.

Amennyibenapénzfizetésikötelezettségvégrehajtásaapénzforgalmiszolgáltatónálkezeltösz-
szegtekintetébeneredménytelen,úgyakötelezettmunkabérérekellavégrehajtástelrendelni.Eza
kötelezettmunkabérébőlazadottösszegletiltásátjelenti.Aletiltásbanafoganatosítószervfelszólítja
akötelezettmunkáltatóját,hogyannakmunkabérébőlaletiltásbanfeltüntetettösszegetvonjaleés
fizessekiavégrehajtástkérőnek,kivételesenutaljaátavégrehajtást foganatosítószervvagymás
számlájára. 

A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnálaztazösszegetkellalapulvenni,amely
amunkabértterhelő:

• adónak,
• egészségbiztosításijáruléknak,
• nyugdíjjáruléknak,
• egyébjáruléknak
alevonásautánfennmarad(nettómunkabér).

Afentilevonásutánfennmaradtösszegbőláltalábanlegfeljebb33%-ot,dekivételesenlegfeljebb
50%-ot lehet levonni.Amunkabérből levonássoránmentesavégrehajtásalólahavontakifizetett
munkabérnekazonrésze,amelymegfelelazöregséginyugdíjlegalacsonyabbösszegének.Ezazösz-
szeg2008-tóljelenjegyzetírásáig28.500forint.

Amunkabérrevezetettvégrehajtásértamunkáltató felel.Amennyibenakötelességétmegszegi,
úgyalenemvontösszegerejéigakészfizetőkezességszabályaiszerintkellhelytállniaamunkál-
tatónak.Haamunkabérrevezetettvégrehajtásravonatkozókötelességetamunkáltatóalkalmazottja
szándékosanszegtemegésamunkáltatótólalevontösszegetnemlehetettbehajtani,úgyabenem
hajtottösszegerejéigazalkalmazottkészfizetőkezeskéntfelelavégrehajtástkérőnek.

Haapénzügyiszolgáltatóintézményáltalkezeltpénzösszegrevagyamunkabérrevezetettvég-
rehajtásnemvezetettvagyaránytalanulhosszú időmúlvavezetneeredményre,akkorakötelezett
bármely lefoglalhatóvagyontárgyavégrehajtásalávonható,kivéveaz ingatlanvagyont.Elsősor-
banazavagyontárgy(példáulgépkocsi,értékesebbfestmény,ékszerstb.)vonhatóvégrehajtásalá,
amelyrebiztosításiintézkedéstrendeltekel.Lefoglalniakötelezettbirtokában,őrizetébenlevővagy
másolyaningóságotlehet,amelyrőlvalószínűsíthető,hogyakötelezetttulajdonábanvan.Nemlehet
lefoglalniazadósbirtokában,őrizetébenlevőingóságot,haarajtalevőjelből,vagymáskörülmény-
bőlmindenbizonyításnélkülkétségtelenülmegállapítható,hogyaznemazadóstulajdona.Vagyisa
törvénynemírelőafoganatosítószervszámárabizonyításikötelezettséget,elegendő,haakörülmé-
nyekbőlkétségetnemfakasztóanazállapíthatómeg,hogyakérdésesingóakötelezetté.Aházassági
vagyonközösségélettartamaalattaházastársnakvagybármelyiküknekavagyontárgyátbármelyik
házastársellenkülönvezetettvégrehajtássoránlelehetfoglalni,kivéve,haaházastárs,akiellena
végrehajtásnemirányulkétségetkizáróanigazolja,hogyazadottingóazőkülönvagyona.

Mentesek a végrehajtás alól többek között a következő ingóságok:
• az olyan eszköz, amely nélkül a kötelezett foglalkozásának gyakorlása lehetetlenné válik

(példáulszerszám,műszer,szállítóeszköz);
• arendszerestanulmányokfolytatásáhoznélkülözhetetleneszközök(tankönyv,hangszerstb.);
• felsőruházatbólháromfelsőruha,egyfelöltő,egytélikabát,hárompárcipő;
• személyenkéntegy-egyágy,szék,hűtőgép,mosógép;
• szükségesfűtőésvilágítóeszköz;
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• az okirattal igazolt kitüntetés;
• betegségmiattszükségesgyógyszer;
• egyhónapraszükségesélelmiszerésháromhónapraszükségestüzelőanyag;
• abenemtakarítotttermés,gyümölcs.
A végrehajtó a foglaláskor becsléssel állapítja meg a lefoglalt ingóság értékét. A becsérték meg-

állapításánál a végrehajtás foganatosítója a forgalmi árat veszi alapul.Ebben a kérdésben a felek
megegyezhetnek.Szükségeseténszakértőtkelligénybevenni.

Ingatlanvégrehajtásnakcsakakkorvanhelye,haapénzszolgáltatónálkezeltösszegből,illetve
munkabérbőlvagyazingóárverésébőlaköveteléstnemlehetkiegyenlíteni.Ilyenkoravégrehajtás
foganatosítójaavégrehajtásijogotazingatlan-nyilvántartásbaelsőkéntbejegyezteti,majdeztköveti
abecsértékmegállapítása.Ezutánajogosultatértesítik,illetveazértékesítésfolyamánbefolytösz-
szegbőlkielégítik.

Meghatározottcselekményvégrehajtásaaztjelenti,hogyakötelezett:1092
• valamilyen magatartást kell, tanúsítson (például vezetékjog gyakorlásának tűrése),
• valamilyen cselekményt, tevékenységet el kell végeznie (például épületlebontása),
• valamely cselekvéstől tartózkodni köteles vagy adott cselekvést abba kell hagynia (pél-

dául környezetszennyező tevékenység abbahagyása).

Avégrehajtástfoganatosítószervameghatározottcselekményvégrehajtásáravonatkozóokiratot
azzalafelhívássalküldimegajogosultnak,hogyazönkéntesteljesítésrekitűzötthatáridőeltelteután
ateljesítésvagyelmaradásátközöljeafoganatosítószervvel.

Amennyibenateljesítéselmarad,úgyerrőlavégrehajtástfoganatosítószervhaladéktalanulérte-
sítiavégrehajtástelrendelőszervet.

Eztkövetőenavégrehajtástelrendelőszervvégzésselhatározavégrehajtásmódjáról,így:
• akötelezettetameghatározottcselekménypénzegyenértékénekmegfizetésérekötelezheti;
• feljogosíthatjaavégrehajtástkérőt,hogyameghatározottcselekménytakötelezettköltségé-

reésveszélyéreelvégezze,vagymássalelvégeztesse,egyúttalakötelezettetazelőrelátható
felmerülőköltségelőlegezésérekötelezheti;

• akötelezettelszemben500000forintigterjedőpénzbírságotszabhatki;
• arendőrségközreműködésévelkikényszeríthetiameghatározottcselekményt.

Haakötelezett jogi személy,úgya fentipénzbírságotminda jogi személlyel szemben,mind
pedigannakvezetőjévelszembenisegyidejűlegkilehetszabni.Hapedigakötelezettjogiszemélyi-
séggelnemrendelkezőszervezet,úgyapénzbírságotaszervezetvezetőjévelszembenésazintézke-
désrekötelestagjávalszembenisegyidejűlegkilehetszabni.Haakötelezettapénzbírságotkiszabó
végzésbenmegállapítotthatáridőalattsemteljesítetteakötelezettségét,apénzbírságismételtenki-
szabható.

Avégzéstavégrehajtástelrendelőszervezethozza,amelyellenazismertszabályokszerintlehet
jogorvoslatotelőterjeszteni.

1092 Ld.Vht.IX.fejezet.
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2.2. A végrehajtás felfüggesztése

Avégrehajtásfoganatosításasoránelőfordulhat,hogyolyanokmerülfel,amelyalapjánavégrehaj-
tást vagy fel kell, vagy fel lehetfüggeszteni.Afelfüggesztéselsődlegesjogkövetkezményeaz,hogy
avégrehajtástelrendelőszerverrőlszólóvégzésétőlafelfüggesztésmegszüntetéséigavégrehajtás
foganatosításátnemlehettovábbfolytatni.Avégrehajtástazaztelrendelőhatóságvagyamásodfokú
hatóság is felfüggesztheti.1093Azadottfelfüggesztésiokról,illetveafelfüggesztésmegszüntetésének
lehetőségérőlavégrehajtástfoganatosítószervértesítiazelrendelőhatóságot.1094

Avégrehajtásfelfüggesztésénektehátkétalrendszerétkülönböztethetjükmeg,nevezetesenafel-
függesztéskötelezőeseteit,valamintahatóságmérlegelésénalapulófelfüggesztést.

A végrehajtást fel kell függeszteni,ha:
• a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a va-

gyontárgyatabíróságivégrehajtómáskövetelésvégrehajtásaérdekébenkorábbanlefoglalta,
feltéve,hogymáslefoglalhatóvagyontárgynincs;

• kézbesítettnektekintettséggelszembenikifogástterjesztettekelő,ésazabbanelőadotttények
éskörülményekakifogáselfogadásátvalószínűsítik;

• akötelezettmeghaltvagymegszűnt,ajogutódlástárgyábanhozottvégzésvéglegesséválásáig;
• aztazügyészavégrehajthatódöntéselleniügyészifelhívásbanindítványozza;
• avégrehajtásfolytatásaéletveszéllyelvagyhelyrehozhatatlankárraljárna,vagyazközegész-

ségügyivagyközbiztonságiokbólszükséges;vagy
• aztjogszabályelrendeli.1095

A végrehajtás felfüggesztésének egy mérlegelési lehetőségevanazÁkr.szerint,így:
• a kötelezett kérelmére;
• kivételesen;
• afelfüggesztésreokotadóésméltányolhatókörülményigazolásaesetén;
• haakötelezettetavégrehajtásieljárássoránkorábbannemsújtottákeljárásibírsággal,
azelrendelőhatóságdönthetúgy,hogyteljesítiakötelezettikérelmet.1096
Mintarrólszóvolt,avégrehajtásfelfüggesztésénekjogkövetkezménye,hogyújabbvégrehajtási

cselekménynemvégezhető.

Továbbivagymásodlagosjogkövetkezmény:
• késedelmipótléknemszámíthatófel;
• avégrehajtásieljárásihatáridőkmegszakadnakésafelfüggesztésmegszüntetéseutánújra-

kezdődnek;
• továbbányugszikavégrehajtáselévülése.
AzÁkr.avégrehajtásfelfüggesztésénekidőtartamátnemhatározzameg.Ehhezképestúgyren-

delkezik, hogy amennyiben a felfüggesztésre okot adó körülménymegszűnik, úgy a végrehajtást
elrendelőhatóságdöntavégrehajtásfolytatásáról.1097

Akötelezettkérelméresorkerülhetméltányosságbólafizetésikedvezményengedélyezésére.En-
neksoránakötelezettnekbekellmutatniaazengedélyezőhatóságnakazokatabizonyítékokat,ame-

1093 Ákr.136.§(1)bek.
1094 Ákr.136.§(3)bek.
1095 Ákr.136.§(2)bek.
1096 Ákr.136.§(4)bek.
1097 Ákr.136.§(5)bek.
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lyekokotadhatnakaszámárapozitívdöntésre.Ígymindenképpenkikelltérniearra,hogyateljesítés
elmaradásanekinemróhatófel,továbbárajtakívülállóokvagyokoklehetetlennéteszikahatáridőre
valóteljesítést,esetlegeznekiaránytalannehézségetjelentene.Ahatóságtiltójogszabályhiányában
végzésbenengedélyezhetiafizetésikedvezményt.

Afizetésikedvezménykérésekiterjedhetkésedelmipótlékrais.Ennekértelmébenazvagyelen-
gedhető,vagymérsékelhető.

Afizetésikedvezménytmegállapítóvégzésbenazengedélyezőhatóság feltételekethatározhat
meg.Ennekmegszegésénekazakövetkezménye,hogyavégrehajtástafoganatosítószervahátralék
teljesösszegérefolytatjaakésedelmipótlékvisszamenőfelszámolásával.

Afizetésikedvezménytmegállapítóvégzésellenajogorvoslatazismertszabályokszerintalkal-
mazandó. 

2.3. A végrehajtás megszüntetése

A végrehajtási eljárás a tárgybeli jogerős határozatban foglalt kötelezettség teljesítésével auto-
matikusan megszűnik, és erről nem kell külön végzésben rendelkezni. 

Avégrehajtásmegszüntetésérőlakkorkellkülönvégzésbenrendelkezni,haavégrehajtástanél-
külkellbefejezni,hogyakötelezettelegettettvolnaajogerőshatározatbankimondottkötelezettségé-
nek.AzÁkr.avégrehajtástelrendelőhatóságmérlegelésérebízzaezeketazeseteket.Eztakövetkező
normaszövegmutatja:„Avégrehajtástelrendelőhatóságavégrehajtástakkorismegszüntetheti(…)”.
Vagyislátható,hogyittnemkógensjogalkalmazóimagatartásrólvanszó.

Akkor szüntethető meg a végrehajtás, ha:
• ajogosultavégrehajtásmegszüntetésétkériésezmásokjogaitnemsérti;
• aköveteléselévültésavégrehajtásmegszüntetésétakötelezettkéri;vagy
• atovábbivégrehajtásieljárásicselekményektőleredménynemvárható.1098
Avégrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutottmegszüntetési okokról és a végrehajtás

befejezésérőlavégrehajtástelrendelőhatóságotértesíti.1099

2.4. A végrehajtás elévülése

Avégrehajtáselévüléseakikényszeríthetőségmegszűnésétjelenti,vagyisazt,hogyajogerőshatáro-
zatbanmegállapítottkötelezettségteljesítésétazelévülésihatáridőntúltöbbémárállamikényszerrel
sem lehetérvényesíteni.

Avégrehajtásijogelévülésétateljesítésihatáridőutolsónapjátólkellszámítani,ettőlkezdvehá-
rom évelteltévelavégrehajtásijogelévül.Hangsúlyozandó,hogyavégrehajtáselévülésétbármely
végrehajtásicselekménymegszakíthatja.Azelévülésmegszakadásávalazelévülésihatáridőújrakez-
dődik.Ennekértelmében,haazelévülésihatáridőnbelülbármilyenvégrehajtásicselekménytörténik
(példáulvégrehajtásibírságotszabkiahatóság),ateljesítéskikényszerítésérenyitvaállóhároméves
elévülésihatáridőamegszakításnapjátólismételkezdődik.1100

1098 Ákr.137.§(1)bek.
1099 Ákr.137.§(2)bek.
1100 Ákr.138.§(1)és(3)bek.
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AhároméveselévülésihatáridőhözképestazÁkr.megállapítegyolyanvégsőhatáridőt,amely-
nekelteltévelmárahatározategyáltalánnemhajthatóvégre.Ezazidőtartamhat év.Ezegyolyan
objektívhatáridőtehát,amelynekértelmébenateljesítésihatáridőutolsónapjátólszámítottanhatév
elteltévelnincshelyeavégrehajtásnak.1101

Az Ákr. rendelkezik a végrehajtás elévülésének nyugvásárólis.Nyugszikazelévülés:
• avégrehajtásfelfüggesztése,
• avégrehajtásieljárásbanengedélyezettfizetésikedvezményés
• apénzfizetésikötelezettségfolyamatosvégrehajtásánakidőtartamaalatt.1102

Avégrehajtáselévüléséneknyugvásaaztjelenti,hogyanyugvásiidőtartamalattazelévülésiidő
folyásaszünetel,amelynekértelmébenaztazidőtartamot,amelyalattanyugvásiokfennáll,azelé-
vülésidőtartamánakszámításasoráneztazidőtartamotfigyelmenkívülkellhagyni.Máskéntanyug-
vásiidőtartammalmeghosszabbodikazelévülésihatáridő.Jogorvoslatavégrehajtásieljárásban.1103

Avégrehajtásieljárásbankétfélejogorvoslatieszközvehetőigénybe:
• tipikusan a végrehajtási kifogás,
• atipikusan fellebbezés.

Avégrehajtásieljárássoránvégrehajtásikifogástterjeszthetelő:
• azadós,
• abehajtástkérő,
• abehajtástkérőhatóság,illetve
• bárki,akinekavégrehajtásjogátvagyjogosérdekétsérti.

A végrehajtási kifogást az adóhatóság, továbbá, amennyiben a végrehajtásba önálló bírósági
végrehajtókerülbevonásra,úgyazőtörvénysértőintézkedése,vagyennekelmulasztásaellenelehet
benyújtaniatudomásrajutástólszámítotttizenöt naponbelül.Akifogásbenyújtásánakjogvesztő 
határideje hat hónap,vagyisasérelmezettintézkedésvagyannakelmaradásátólszámítotthatáridőn
túlakifogáselőterjesztéséneknincshelye.

Akifogástmindigavégrehajtástfoganatosítóelsőfokúadóhatóságnálkellelőterjeszteni.Ebben
mindig meg kell jelölniasérelmezettintézkedést,továbbáazt,hogyakifogástelőterjesztőmilyen
okbólkívánjaasérelmezettintézkedésmegváltoztatását,esetlegmegsemmisítését.

Amennyibenakifogástnem a jogosultterjesztibevagyazelkésett,továbbáhaazintézkedés
megsemmisítésénekvagymegváltoztatásánakokátnem tartalmazzaakérelem,úgyaztazelsőfokú
adóhatóság visszautasítja.

Abenyújtottkifogástazelsőfokúhatóságmegvizsgálja,amennyibenazabbanfoglaltaknakhelyt 
ad,úgyerrőlazelőterjesztőttájékoztatjaésazértelemszerűintézkedéstmegteszi.Egyetnemértés
eseténakifogástésazügyösszesiratait,abeérkezéstőlszámítotttizenöt napon belül felterjeszti a 
felettes adóhatósághoz. 

A felettes szerv tizenöt napon belül kötelesdöntésthozni,amelytartalmában:
• helybenhagyó,
• reformatórius(megváltoztató),
• kasszációs(megsemmisítő),vagy
• megfelelőhatáridőtűzésévelazadóhatóságotazelmulasztottintézkedésmegtételérekötele-

zőlehet.

1101 Ákr.138.§(3)bek.
1102 Ákr.138.§(2)bek.
1103 Ld.Vht.NegyedikRész.
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Avégrehajtásikifogásnakatovábbivégrehajtásicselekményekre nincs halasztó hatálya. Ki-
vételezalólazárveréskitűzésétkövetőenbenyújtottésannakjogszerűségétvitatóelsőalkalommal
benyújtottkifogás.

Önállófellebbezésnekegyes,avégrehajtássoránhozottvégzésellenvanhelye.Így
• avégrehajtásikifogástelbíráló,
• avégrehajtásikifogástvisszautasító,
• a végrehajtási kifogás előterjesztési határidejének elmulasztásamiatt benyújtott igazolási

kérelmetelutasító,illetve
• az adóhatóság végrehajtási eljárása során az Ave. vagy a Vht. alapján hozott végzések

 esetében.
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