
Jogorvoslatok – hivatalból induló 

jogorvoslatok

Dr. Rothermel Erika

mesteroktató



Az előadás felépítése

I. A hivatalból induló jogorvoslatok

II. A döntés módosítása vagy visszavonása

III. A felügyeleti eljárás 

IV. Az ügyészi felhívás és fellépés



I. A hivatalból induló jogorvoslatok

Ákr. 111. § [A jogorvoslat szabályainak alkalmazása]

Az alap eljárás (általános) és a IX. fejezet szabályainak egymáshoz való viszonya. (ism.)

Ákr. 112. § [A jogorvoslathoz való jog]

A jogorvoslat jogszabályi környezete a szabályozás előzményei. A határozat és a végzés

ellen igénybe vehető jogorvoslat megkülönböztetése. (ism.)



Ákr. 113. § [Jogorvoslati eljárások]

A kérelemre igénybe vehető jogorvoslatok (ism.)

A hivatalból indítható jogorvoslati eljárások.

A hivatalból induló jogorvoslatok változásainak bemutatása a jogfejlődés tükrében.

A hivatalból induló eljárások jellemzése.



II. A döntés módosítása vagy visszavonása

− Ákr.120.§[A döntés módosítása vagy visszavonása]

− A jelen jogintézmény elhatárolása a fellebbezés kapcsán alkalmazható azonos 

elnevezésű jogorvoslási cselekménytől.

− A jogintézmény fejlődése.

− A módosítás vagy visszavonás alkalmazásának feltételei.

− A módosítás visszavonás alkalmazásának korlátai.

− A módosítás vagy visszavonás alkalmazásának kizártsága.



III. A felügyeleti eljárás

− Ákr.121.§[A felügyeleti eljárás általános szabályai]

− A felügyeleti szervek köre.

− A felügyeleti szervek jogosítványai a jogszerűség fenntartásában:

- megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás 

felszámolására;

- gyakorolja a felügyeleti jogkört.



A felügyeleti jogkör gyakorlása során: 

- megsemmisíti,

- megváltoztatja a jogszabálysértő döntést.

Szükségesetén új eljárásra utasítja a döntést hozó hatóságot.

A felügyeleti eljárás korlátjai: egy ízben engedi a jogalkotó.

A felügyeleti eljárás kizártsága.

A felügyeleti eljárás során hozott döntés elleni jogorvoslat.



IV. Az ügyészi felhívás és fellépés 

Ákr.122.§ [Az ügyészi felhívás és fellépés]

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLIII. törvény (Ütv.), mint

mögöttes jogszabály.

Az Ütv. IV. fejezete: „ Az ügyészség közrendvédelmi feladatai”.

A fellépés tartalma: bírósági peres és nemperes eljárások

megindítása, egyéb hatósági eljárások kezdeményezése.

Az ügyészi fellépés feltétele: a törvénysértés észlelése. Alapja az ügyész

által hivatalból folytatott vizsgálat.



− Az ügyészi eljárás folyamata

− Az ügyész azokban az ügyekben amikor az érintett a törvénysértést vagy mulasztást –

fellépésre okot adó körülményt – maga is orvosolni tudja fellépését megelőzően 

felhívással él.

− A felhívásban 60 napos határidő tűzésével indítványozza a törvénysértés megszüntetését.

− A felhívás címzettje  a megadott határidőn belül tájékoztatja a  törvénysértés 

orvoslásáról, annak előkészületeiről vagy egyet nem értéséről. 

− Egyetértés esetén a hatóság az ügyész által kifogásolt döntést – az eljárási törvényben 

rögzített korlátoktól függetlenül – módosíthatja, (megváltoztathatja), illetve 

visszavonhatja (megsemmisítheti).

− Sikertelen felhívás esetén az ügyész fellép.



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


