
Beugró kérdések a Közigazgatási eljárás vizsgákhoz 

 

Mi az alapelvek szerepe? 

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. 

 

Mit jelent a hivatalbóliság elve? 

A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a 

kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja. 

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. 

 

Mi hatósági ügy? 

A hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben (a 

továbbiakban: ügy) és a hatósági ellenőrzés során e törvény rendelkezéseit alkalmazza. 

A 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. 

 

Melyek az Ákr. hatálya alól kivett eljárások? 

A törvény hatálya nem terjed ki 

a) a szabálysértési eljárásra, 

b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra, 

c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, 

d) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának 

kivételével - az állampolgársági eljárásra, 

e) a versenyfelügyeleti eljárásra, és 

f) a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 

4. § (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük 

szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő 

hatósági eljárásokra. 

 

Mely szervezet lehet hatóság az Ákr. hatályára vonatkozó szabályok szerint? 

A törvény alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, 

kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági 

hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. A 

hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. 

 

Határozza meg az ügyfél fogalmát! 

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy 

jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot 

tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és 

szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 
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Határozza meg az illetékesség általános szabályait! 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, 

amelynek illetékességi területén 

a) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, ennek hiányában 

b) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, ennek hiányában 

c) a jogellenes magatartást elkövették. 

 

Mit jelent a hatásköri és illetékességi vita? 

Ha ugyanabban az ügyben 

a) több hatóság állapította meg hatáskörét és illetékességét, 

b) több hatóság állapította meg hatáskörének és illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás 

nem indulhat meg vagy nincs folyamatban, vagy 

c) több illetékes hatóság előtt indult az eljárás, és a megelőzés alapján nem lehet eldönteni, hogy 

melyik hatóság jogosult az eljárásra, 

az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között azonnal, de legfeljebb három napon belül 

megkísérelni a vita eldöntését. 

 

Mit értünk az illetékességi területen kívüli ejáráson? 

A hatóság az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt, ennek keretében 

ideiglenes biztosítási intézkedést is hozhat. 

Ha a hatóság illetékességi területén kívül kíván eljárási cselekményt végezni, erről az illetékes 

hatóságot előzetesen értesíti. 

 

Mi a kizárás általános szabálya? 

Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos 

megítélése. 

 

Mi a megkeresés általános szabálya? 

A hatóság - legalább ötnapos határidő tűzésével - más szervet vagy személyt kereshet meg, ha 

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt 

végezni, vagy 

b) az eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. 

A megkeresett szerv a megkeresés teljesítését megtagadja, ha az nem tartozik a hatáskörébe, 

vagy arra nem illetékes. 

 

Mikor tekinthet be az ügyfél az eljárás irataiba? 

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. 

 

Mikor tekinthet be a tanú az eljárás irataiba? 

A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba 

tekinthet be. 

 

Mikor tekinthet be harmadik személy az eljárás irataiba? 

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, 

ha igazolja, hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági 

vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

 

Melyek az iratbetekintés korlátai? 

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe. 
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Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés vonható le 

valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényben 

meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot 

- megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben 

biztosított jogai gyakorlásában. 

 

Mi a kérelem? 

A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság 

döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. 

 

Hogyan kell elbírálni a kérelmet? 

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt  

elnevezéssel. 

 

Melyek a kérelemre induló eljárás típusok? 

A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. 

Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását. 

 

Mikor van helye automatikus döntéshozatalnak? 

Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha 

a) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, 

b) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, 

c) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és 

d) nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

Mikor van helye sommás eljárásnak? 

Sommás eljárásnak van helye, ha 

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló 

adatok alapján a tényállás tisztázott és 

b) nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

Mikor van helye a kérelem teljes eljárásban való elbírálásának? 

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. 

 

Miről kell rendelkezni a függő hatályú döntésben? 

A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy 

a) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti 

közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért 

fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek 

hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni, 

b) a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 

c) a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. 

 

Mikor van helye hiánypótlásnak? 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek 

a) nem felel meg, vagy 

b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, 
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az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben 

hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

Mi a kapcsolódó eljárás? 

Ha a hatóság döntése valamely más hatósági eljárásban (a továbbiakban: kapcsolódó eljárás) 

meghozható döntésnek feltétele, a hatóság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kapcsolódó 

eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet nála is előterjesztheti. 

 

Mikor kell visszautasítani a kérelmet? 

A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha 

a) az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény 

ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, vagy 

b) 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. 

 

Mikor lehet visszautasítani a kérelmet? 

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 a kérelmet az eredeti benyújtáskor 

előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól 

kell számítani. 

 

Mikor kezdődik az ügyintézési határidő? 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik. 

 

Mennyi az ügyintézési határidő? 

Az ügyintézési határidő 

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

b) sommás eljárásban nyolc nap, 

c) teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Mikor beszélünk a határidő túllépéséről? 

Ha a hatóság 

a) határidőben nem hoz függő hatályú döntést, 

b) az ügyintézési határidőt túllépi - és függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye -

,vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 

az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer 

forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

 

Mikor lehet előterjeszteni igazolási kérelmet? 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 

kérelmet terjeszthet elő. 

 

Mi a szakhatóság szerepe? 

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy 
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az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) 

kötelező állásfoglalását kell beszereznie. 

 

Mi az idézés? 

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, hogy a 

megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett személy kora, egészségi állapota 

vagy más méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a 

tartózkodási helyén is meg lehet hallgatni. 

 

Mi az értesítés (eljárási cselekményekről)? 

Ha nem szükséges az ügyfél idézése, a hatóság az ügyfelet a tanú és a szakértő 

meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, hogy az eljárási 

cselekményen részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy 

körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal 

korábban megkapja. 

 

Milyen tényeket nem kell bizonyítani? 

A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

 

Mit jelent a bizonyítás szabadsága? 

A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 

szabad meggyőződése szerint értékeli. 

 

Mit jelent a bizonyítás szabadságának megtörése? 

Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott 

ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő 

alkalmazását. 

 

Mi az ügyfél nyilatkozata? 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja 

fel. 

 

Mit jelent az ügyfél nyilatkozatának kiemelt szerepe? 

Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha 

annak beszerzése nem lehetséges. 

 

Az irattal való bizonyításnak mi a fő szabálya? 

A hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, és az az Eüsztv. alapján nem szerezhető 

be felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. 

 

Mikor nyújthatja be az ügyfél másolatban is az iratot? 

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is 

benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

Mikor kell külföldön hitelesített közokiratot benyújtani?  

Ha a külföldön kiállított közokirat eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül 

fel, a hatóság felhívja az ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat bemutatására. 
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Mi a teendő, ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű 

hiteles fordítását is csatolja? 

A hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el. 

 

Ki nem hallgatható meg tanúként? 

Tanúként nem hallgatható meg 

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 

b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól. 

 

Mikor tagadhatja meg a tanú a vallomását? 

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha 

a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó), 

b) vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, 

c) a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény szerinti 

médiatartalom-szolgáltató (a továbbiakban: médiatartalom-szolgáltató), vagy vele 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy - a 

jogviszonya megszűnése után is -, és a tanúvallomásával a számára a médiatartalom-

szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét felfedné, vagy 

d) diplomáciai mentességben részesülő személy. 

 

Mi a szemle? 

Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy 

megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el. 

 

Mikor kell szakértőt meghallgatni? 

Szakértőt kell meghallgatni vagy - legalább tizenöt napos határidő tűzésével - szakvéleményt 

kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges 

szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

 

Mikor alkalmazunk tolmácsot az eljárás során? 

Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 

beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 

Mikor tart tárgyalást a hatóság? 

A hatóság tárgyalást tart, ha 

a) a tényállás tisztázásához szükség van a felek együttes meghallgatására, az ellenérdekű 

ügyféllel szemben, kérelemre indított eljárásban (a továbbiakban: jogvitás eljárás), 

b) az ügy természete lehetővé teszi, ellenérdekű ügyfelek részvételével zajló eljárásban, vagy 

c) a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes 

meghallgatására. 

 

Mit értünk a bizonyítékok ügyféllel való ismertetésén? 

Ha a hatóság az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, melynek során a hatóság nem 

biztosította, hogy az ügyfél minden bizonyítékot megismerjen, annak befejezését követően 

értesíti az ügyfelet, hogy - az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével - 

megismerhesse a bizonyítékokat, és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthessen elő. 

 

Melyek az eljárás akadályozásának következményei? 

Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek 

megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. 
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Hogyan kell rögzíteni az eljárási cselekményeket? 

A szóbeli kérelemről - ha azt nyomban nem teljesítik -, valamint a tényállás tisztázása 

érdekében lefolytatott eljárási cselekményről az ügyfél vagy az eljárás más résztvevője 

részvétele esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést kell készíteni. 

 

Ki a hatósági tanú? 

A hatóság a biztosítási intézkedés alkalmazása során, szemlénél, lefoglalásnál, zár alá vételnél 

és hatósági ellenőrzésnél hatósági tanút vehet igénybe, aki az eljárási cselekmény során történt 

eseményeket és az általa tapasztalt tényeket igazolja. Hatósági tanúként való közreműködésre 

senki nem kötelezhető. 

 

Melyek a döntés formái? 

 A döntés határozat vagy végzés.  

 

Mi a jogszerű hallgatás szabálya? 

Az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn belül 

mellőzi a határozathozatalt (jogszerű hallgatás). Jogszerű hallgatásnak van helye, ha 

a) automatikus döntéshozatali eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet nem 

zárja ki, 

b) sommás eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, 

c) teljes eljárásban törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, továbbá nincs helye függő 

hatályú döntés meghozatalának, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

Mit jelent a döntés véglegessége? 

A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel 

- nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

 

Melyek az egyezség jóváhagyásának feltételei? 

Ha az egyezségi kísérlet eredményre vezet vagy az ügyfelek egyezséget kötnek, és az egyezség 

megfelel az Alaptörvénynek és a jogszabályoknak, az kiterjed a teljesítési határidőre, valamint 

az eljárási költség viselésére is, a hatóság azt jóváhagyja és határozatba foglalja. 

 

Kivel kell közölni a határozatot? 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, az 

ügyben eljárt szakhatósággal. 

 

Kivel kell közölni a végzést? 

A végzést a hatóság közli azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy 

jogos érdekét érinti. A hatóság az ügyfél kérelmére egy ízben, külön illeték vagy díj 

felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. 

 

Mikor lehet a döntést kijavítani? 

Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a 

döntést kijavítja. 

 

Mikor lehet a döntést kiegészíteni? 

Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez 

tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. 
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Mikor lehet hatósági szerződést kötni? 

Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a 

közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett 

az ügyféllel írásban hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés. 

 

Mikor lehet hatósági bizonyítványt kibocsátani? 

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére - a felhasználás 

céljának feltüntetésével - adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

 

Mikor lehet hatósági igazolványt kibocsátani? 

A hatóság - jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy 

jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. 

 

Mi a hatósági ellenőrzés célja? 

A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 

betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

 

Mi az ideiglenes intézkedés? 

A hatóság - tekintet nélkül a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból köteles megtenni azt 

az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, veszéllyel 

vagy a személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével járna. A hatóság haladéktalanul értesíti a 

a megtett intézkedésről az illetékes hatóságot. 

 

Mi a biztosítási intézkedések általános szabálya? 

Ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, a teljesítési 

határidő lejárta előtt, az erre okot adó körülmény felmerülésétől számított öt napon belül a 

hatóság biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítását rendeli el, vagy a meghatározott 

dolgot zár alá veszi, vagy lefoglalja. 

 

Mi a zár alá vétel általános szabálya? 

Ha a tényállás másként nem tisztázható vagy az jelentős késedelemmel járna, vagy a zár alá 

vétel mellőzése a tényállás tisztázásának sikerét veszélyeztetné, a hatóság jogosult valamely 

dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására (a továbbiakban: zár alá vétel). Nem 

vehető zár alá olyan dolog, amely a birtokosának élete, egészsége fenntartásához, illetve az 

életfeltételei fenntartásához egyébként nélkülözhetetlen jövedelemszerzéséhez szükséges. Az 

ilyen dolgot a hatóság lefoglalja, és a birtokos őrizetében hagyja, aki azt rendeltetésszerűen 

használhatja. 

 

Melyek a kérelemre induló jogorvoslati eljárások? 

Kérelemre induló jogorvoslati eljárások 

a) a közigazgatási per, 

b) a fellebbezési eljárás. 

 

Melyek a hivatalból induló jogorvoslati eljárások?  

Hivatalból induló jogorvoslati eljárások 

a) a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság saját hatáskörében, 

b) a felügyeleti eljárás, 

c) az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás és fellépés nyomán indított eljárás. 
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Mit értünk a közigazgatási per lehetőségén? 

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált 

döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási 

per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

 

Mit jelent a döntés módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapján? 

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja 

vagy visszavonja. 

Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a 

nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak 

megfelelően módosíthatja. 

 

Mi a fellebbezés általános szabálya? 

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor 

fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi. 

 

Mikor van helye fellebbezésnek? 

Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot 

a) járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat 

szerve, vagy 

b) rendvédelmi szerv helyi szerve 

hozta. 

 

Mit jelent a fellebbezés halasztó hatálya? 

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés 

végrehajtására halasztó hatálya van. 

Az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti 

kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 

 

Mikor kerülhet sor a döntés módosítására vagy visszavonására? 

Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási 

bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy 

éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. 

 

Melyek a felügyeleti eljárás általános szabályai? 

A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve 

döntését, és ennek alapján 

a) megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve 

b) gyakorolja a felügyeleti jogkört. 

 

Mi az ügyészi felhívás és fellépés? 

Ha az ügyész az ügyészségről szóló törvény alapján felhívással él, vagy sikertelen felhívás 

esetén fellép, a hatóság az ügyész által kifogásolt döntését korlátozás nélkül módosíthatja 

(megváltoztathatja), illetve visszavonhatja (megsemmisítheti), akkor is, ha a közigazgatási 

hatósági eljárásra vonatkozó jogszabály ezt egyébként korlátozza, vagy nem teszi lehetővé. 

 

Mi az eljárási költség? 

Eljárási költség mindaz a költség, ami az eljárás során felmerül. 
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Ki viseli az eljárási költséget? 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél azok felmerültek. 

Az eljárás résztvevője viseli a jogellenes magatartásával okozott költségeket. 

Az olyan eljárási költséget, amelynek viselésére senki nem kötelezhető, az eljáró hatóság viseli. 

 

Miként dönt a hatóság az eljárási költség viseléséről? 

Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 

illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 

Mikor végrehajtható a döntés? 

Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az 

végrehajtható. 

 

Miként történik a végrehajtás elrendelése? 

A végrehajtást - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a döntést hozó 

hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el. 

 

Ki jogosult fő szabály szerint a végrehajtás foganatosítására? 

A végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi 

önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja. 

 

Mikor évül el a végrehajtási jog? 

A végrehajtási jog a teljesítési határidő utolsó napjától számított három év elteltével évül el. 

Törvény vagy kormányrendelet ennél rövidebb elévülési határidőt is megállapíthat. 

 

 

Budapest, 2019. február 4. 

 

         Dr. habil. Boros Anita 

          intézetvezető 


