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5. fejezet - A közigazgatási hatósági 
eljárás általános szabályai 

1. 5.1 Bevezetés 

A modul célja, hogy a hallgató átfogó ismeretek szerezzen a közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól, jogintézményei lényegéről és a gyakorlatban történő alkalmazás főbb szabályairól. 

A modulban részletezettek tanulmányozásával megismerheti 

• a hatósági jogalkalmazás fogalmát, lényegét, jellemzőit, 

• a közigazgatási hatósági eljárás alanyainak személyét: az eljáró hatóságot, az ügyfelek és egyéb részvevők 

körét, 

• a közigazgatási hatóság eljárási kötelezettségének tartalmát, a joghatóság, hatáskör és illetékesség mibenlétét, 

• az elsőfokú közigazgatási eljárás folyamatát, az alkalmazott jogintézményeket, 

• a közigazgatási hatósági döntések tartalmi és formai követelményei, 

• a közigazgatási döntések elleni jogorvoslati rendszert, az egyes jogorvoslati formákra vonatkozó szabályokat, 

• a közigazgatási döntések végrehajtására irányuló eljárás elemeit, 

• a hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás szabályait. 

A modulban foglaltak elsajátításával a hallgató képes lesz 

• a hatósági jogalkalmazás lényegét felismerni, 

• a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni. 

2. 5.2 A HATÓSÁGI JOGALKALMAZÁS 

A jogszabályok egy része közvetlenül ír elő valamilyen kötelezettséget, illetőleg közvetlenül biztosít valamilyen 

jogot az állampolgároknak vagy szervezeteiknek. A KRESZ előírásai közvetlen módon írják elő a közúti 

közlekedésben résztvevők jogait és kötelességeit. Az ilyenfajta jogi normák általában úgy érvényesülnek, hogy a 

kötelezettek önként betartják a jogi előírásokat, tehát a jogszabály a közigazgatási hatóságok külön intézkedése 

nélkül érvényesül. A közigazgatási hatóság fellépésére csak akkor kerül sor, ha valaki megszegi az előírásokat 

és ezért vele szemben kényszerítő intézkedést (szankciót) kell alkalmazni. 

A jogszabályok egy másik része feljogosítja, kötelezi a közigazgatási hatóságokat, hogy meghatározott 

feltételek fennállása esetén az állampolgárok és szervezeteik részére a jogszabályban meghatározott jogokat 

biztosítsanak, illetőleg kötelezettségeket írjanak elő. A jogszabályok - bizonyos feltételek mellett - lehetővé 

teszik, hogy a közigazgatási hatóságok engedélyt adjanak valamilyen tevékenység folytatására (például 

építkezésre), illetve közigazgatási kényszerintézkedést alkalmazzanak (például az engedély nélkül építkezőkkel 

szemben építésrendészeti bírságot szabjanak ki). 

A közigazgatási hatóságok feladata annak megállapítása, hogy az adott esetben megvannak-e azok a jogszabályi 

feltételek, melyek fennállása esetén kötelezhetik az állampolgárokat valamilyen tevékenység folytatására, vagy 

részükre jogokat biztosíthatnak. A közigazgatási hatóságoknak ezt a - jogszabályok érvényesítése érdekében 

végzett, jogot vagy kötelezettséget megállapító, szankcionáló - tevékenységét nevezzük hatósági 

jogalkalmazásnak. 

A közigazgatási hatóságok, az ügyfelek és a közreműködő személyek cselekvéseit a hatósági jogalkalmazás 

során együttvéve közigazgatási eljárásnak nevezik. 
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A közigazgatási eljárásban résztvevők közül az eljáró közigazgatási hatóság kiemelkedő pozícióban van: állami 

közhatalmat gyakorol, döntései kötelező erejűek, kikényszeríthetők. Az ügyfeleknek és a közreműködőknek 

azonban elemi érdeke, hogy védve legyenek a közigazgatási hatóságok esetleges önkényeskedései ellen. Ezért 

van szükség a hatósági jogalkalmazó tevékenység - a közigazgatási eljárás - magas szintű jogi szabályozására. 

Az közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(továbbiakban: Ket., vagy törvény) általános jelleggel szabályozza a közigazgatási hatóságok hatósági eljárását. 

A közigazgatási eljárás általánosságban a közigazgatási (államigazgatási és önkormányzati) szervek cselekvését 

jelenti, amely magába foglalja a hatósági eljárást, a közigazgatási szervek egymás közötti (belső) – az alá- és 

fölérendeltségi illetve mellérendeltségi kapcsolatokból fakadó - eljárását, valamint a szerven belüli ügyviteli 

cselekményeket. 

A közigazgatási hatósági eljárás fogalmának meghatározása több szempontból is elvégezhető. A közigazgatási 

szervek működésében kiemelkedő jelentőségű a hatósági jogkör gyakorlása, a hatósági jogalkalmazás, amely a 

közigazgatási szerveknek, mint hatóságoknak olyan tevékenysége, amelyet a nekik alá nem rendelt személyekre, 

szervezetekre kihatóan gyakorolnak és célja a jogszabályi rendelkezések adott esetben történő alkalmazása és 

ennek során hatósági döntéseket (határozat, végzés) hozzanak vagy egyéb hatósági jogérvényesítő 

cselekményeket (intézkedés) végezzenek. 

A közigazgatási szervek közül hatósági jogkört csak azok a szervek gyakorolnak, amelyeket erre jogszabály 

felhatalmaz. A felhatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy a hatóság kikre vonatkozóan, milyen formájú és 

tartalmú döntést hozhat, milyen feltételek mellett, milyen eljárásban. 

A közigazgatási hatósági eljárás több szakaszra különíthető: 

• a hatósági ellenőrzés; 

• az elsőfokú eljárás; 

• a jogorvoslati eljárás; 

• a végrehajtási eljárás. 

A leggyakrabban előforduló eljárási szakasz az elsőfokú eljárás, lényegében valamennyi hatósági ügyben sor 

kerül az alap eljárásra. 

A hatósági ellenőrzés során a hatóság vizsgálja a jogszabályok érvényesülését és a hatósági döntések teljesítését. 

A hatósági eljárás az előbbi esetben megelőzi, míg a második esetben követi az elsőfokú eljárást. 

A hatósági ügyek egy csekély számában követi az elsőfokú eljárást jogorvoslat igénybevétele, a végrehajtási 

eljárási szakaszba is jóval kevesebb ügy jut el. 

3. 5.3 A HATÓSÁGI ELJÁRÁS ALAPELVEI 

A közigazgatási hatósági eljárás alapelvei törvénybe foglalása iránymutatást ad a jogalkotó és a jogalkalmazó 

számára egyaránt. Az alapelvek túlnyomórészt a közigazgatási hatóság eljárását érintik, az alapelvek egy része 

az ügyfelekre is vonatkozik (például az együttműködés elve). 

A legfontosabb eljárási alapelvek: a törvényesség elve, a rendeltetésszerű eljárás elve, a törvény előtti 

egyenlőség elve, más szóval a diszkrimináció tilalma, a hivatalból való eljárás elve, az ügyfél jogok védelme, az 

ügyfél kötelezettségei, a költségtakarékos eljárás elve, az e-ügyintézés ösztönzésének elve. 

3.1. 5.3.1 A törvényesség elve 

A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok 

rendelkezéseit, ennek érdekében hatósági ellenőrzéseket folytatnak le, a jogsértő magatartásokat bírság 

kiszabásával szankcionálják. 

3.2. 5.3.2 A rendeltetésszerű eljárás elve 
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A közigazgatási hatóság a hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és 

méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi 

sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 

A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a 

szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 

3.3. 5.3.3 A diszkrimináció tilalmának elve 

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja 

vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője e 

törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. 

A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden 

bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. 

3.4. 5.3.4 A hivatalból való eljárás elve 

A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül. A 

közigazgatási hatóság: 

• a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult 

eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást 

is hivatalból rendeli el, 

• hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs 

kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy 

szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie, 

• a törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság döntését 

(végzését és határozatát), 

• hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról és visszavonásáról. 

3.5. 5.3.5 Az ügyféljogok védelme 

A közigazgatási eljárásban az ügyfeleket megilleti 

• a tisztességes ügyintézéshez való jog, 

• a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog, 

• az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 

A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai 

szerint megtéríti. 

A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és 

kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

A közigazgatási hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály 

rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás 

igénybevételének feltételeiről. 

Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elő a jogi képviselővel eljáró 

ügyfelek számára is. 
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A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, 

valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintés jogát, jogszabályban meghatározott esetben 

közmeghallgatást tart, és döntését az érintettekkel közli. 

A hatóság ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok 

védelméről. 

A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, 

jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. 

A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátozását a törvény 

határozza meg. 

3.6. 5.3.6 Az anyanyelv használatának joga 

A Magyar Köztársaságban a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. Ez azonban nem akadálya 

más nyelv használatának. A tisztességes ügyintézéshez való jogból az is következik, hogy az eljárásokban nem 

érheti hátrány a magyar nyelvet nem ismerő ügyfelet, ezért megilleti az anyanyelv vagy valamely közvetítő 

(például angol vagy német) nyelv használatának joga. 

A települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzat testülete határozatában meghatározhatja a 

hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét. 

Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet nem ismerő személy ügyében 

magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást, vagy a 

természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar közigazgatási hatósághoz, a hatóság köteles 

gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. 

A fenti eseten kívül a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség viselése mellett – a 

fenti helyzet hatálya alá nem tartozó esetekben is kérheti, hogy a közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén 

vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. 

3.7. 5.3.7 Az ügyfél kötelezettségei 

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás 

indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség 

bizonyítása a hatóságot terheli. 

Az ügyfél együttműködési kötelezettsége körében a rendelkezésre álló információkkal köteles elősegíteni a 

tényállás tisztázását, a jogszabályszerű döntés hozatalt. 

Az ügyfél köteles az eljárási költségek kímélésével eljárni, és köteles tartózkodni az eljárás akadályozásától. 

3.8. 5.3.8 A költségtakarékosság és hatékonyság elve 

A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, 

hogy az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető leggyorsabban 

lezárható legyen. 

3.9. 5.3.9 Az elektronikus kapcsolattartás ösztönzése 

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője – e törvény keretei 

között – az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat. 

A törvény kinyilvánítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárásokban az egyes cselekmények – főszabályként az 

ügyfél választásától függően – elektronikus úton is végezhetők, ha ezt törvény, kormányrendelet vagy helyi 

önkormányzati rendelet nem zárja ki. Az ügyfél azonban - törvény rendelkezése hiányában - nem kötelezhető 

arra, hogy a hatósággal elektronikus úton tartsa a kapcsolatot. 
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A közigazgatási hatóságok az egymással való kapcsolattartásban az elektronikus levelet és a telefont vehetik 

igénybe, a döntés közlésének kivételével. Az elektronikus kapcsolattartást a törvény a központi rendszerre 

szabja, a hatóságoknak hivatali kapuval kell rendelkezniük, hogy elektronikus úton tudjanak ügyet intézni. 

4. 5.4 A Hatósági eljárás Alapvető kérdései 

A közigazgatási hatósági eljárást szabályozó törvény - Ket. - alkalmazhatóságának határait az időbeli, területi, 

szervi, tárgyi és személyi hatályára vonatkozó rendelkezések rögzítik. A törvény 2005. november hó 01. napján 

lépett hatályba, időközben több ízben is módosították, átfogó módosítása 2009. október hó 01. napjától hatályos, 

a törvény rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 

4.1. 5.4.1 A törvény szervi hatálya 

Az közigazgatási eljárás egyik alanya szükségképpen mindig a közigazgatási hatóság. Ennek oka, hogy a 

jogszabályok közigazgatási, jogalkalmazói hatáskörrel csak az erre a célra létrehozott közigazgatási hatóságokat 

ruházzák fel. 

A törvény szervi hatálya a közigazgatási hatósági ügy intézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

közigazgatási hatóság: 

• államigazgatási szerv (központi államigazgatási szervek és területi szervei, kormányhivatal és szakigazgatási 

szervei); 

• az önkormányzati hatósági ügyekben a helyi önkormányzat képviselőtestülete, illetve szervei (polgármester, 

önkormányzati bizottság); 

• az önkormányzati hatáskörbe utalt államigazgatási ügyekben a jegyző, illetve kivételesen a polgármester; 

• nem közigazgatási szerv, amelyet törvény feljogosít hatósági hatáskör gyakorlására (szakmai köztestület: 

kamara). 

4.2. 5.4.2 A törvény személyi hatálya 

Az közigazgatási eljárás másik szükségképpeni alanya az ügyfél. 

Ügyfél az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, akinek, 

amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti; akivel, amellyel kapcsolatban valamely hatósági nyilvántartás 

(személyi, vagyoni) adatot tartalmaz; akit, amelyet hatósági ellenőrzés alá vontak. 

Ügyfélnek minősül a hatásterületen (földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység 

számottevő hatást gyakorol) lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogosult 

is. 

Az ügyfél jogai megilletik azt az eljárásban részt nem vevő hatóságot, szakhatóságot is, amelynek feladatkörét 

az ügy érinti. 

Természetes személyek az emberek, ide értve a méhmagzatot is. Jogi személy jogilag meghatározott és 

megengedett cél szolgálatára rendelt olyan szervezet, amely jogszabály vagy államilag elismert szervezeti 

szabályzat vagy alapszabály alapján működik, amelynek elkülönített vagyona van, és jogi cselekményeiért 

önálló vagyoni felelősséggel tartozik. 

A jogi személy, a természetes személy vagy a jogi személynek nem minősülő szervezet akkor lesz ügyfél, ha 

jogát vagy jogos érdekét az eljárás tárgyát képező közigazgatási ügy érinti. 

Valakinek a jogát akkor érinti az ügy, ha az eljárás célja az, hogy rá nézve jogi kötelezettséget (például engedély 

nélkül épített épület lebontásának kötelezettségét) vagy jogot (például lakóház építése) állapítanak meg. 

Az ügyféllé válás másik módja az, amikor az ügy valakinek a jogos érdekét érinti, például az építkező ügyfél 

szomszédja, akinek érdeke, hogy az építkezéssel ne csökkenjen saját telkének értéke vagy ne zárja el a kilátását 

egy új épület. 
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A törvény ügyféli jogokat biztosít azoknak a hatóságoknak is, melyeknek feladatkörét az eljárás tárgyát képező 

ügy érinti. A területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot megilleti a fellebbezés joga, egy olyan üzem 

építésének engedélyezése ügyében, amely a környezetet károsíthatja. 

A nem magyar ügyfelek ügyeiben akkor lehet az Ket. szabályai alapján eljárni, ha rájuk nézve nemzetközi 

szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik. Nem magyar ügyfélnek minősül a külföldi 

állampolgárságú vagy hontalan természetes személy, nemzetközi szervezet, külföldi jogi személy, illetőleg 

külföldi székhelyű olyan hatóság, amelynek nincs jogi személyisége. 

A törvény biztosítja az ügyféli jogállást megtagadó végzés elleni önálló fellebbezés lehetőségét, mivel az ügyféli 

jogálláshoz a személynek jelentős érdeke fűződhet, ezért a megtámadási lehetőséget még az eljárás befejezését 

megelőzően kell lehetővé tenni. 

Az eljárás további lehetséges egyéb résztvevői: a tanú, hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, jeltolmács, a 

szemletárgy birtokosa, a képviselő, a hatósági közvetítő, részvételük az eljárásban esetleges. 

4.3. 5.4.3 A törvény tárgyi hatálya 

Az közigazgatási eljárás tárgya: a közigazgatási hatósági ügy. 

A közigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy 

kötelességet állapít meg, adatot, tényt, jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági 

ellenőrzést folytat, valamely tevékenység, foglalkozás gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vesz. 

A ügyfelet érintő jog megállapítását jelenti például bontási engedély megadása, szociális segély megállapítása, 

költségvetési támogatása odaítélése. 

Az ügyfél kötelezettségének megállapítására vezet valamely jogsértő magatartás jövőbeni folytatásától való 

eltiltás, építési bírság kivetése. 

Az ügyfelet érintő adat, tény, jogosultság igazolására szolgálnak a különféle rendszeres jelleggel kiadott 

hatósági igazolványok (személyazonosító igazolvány, útlevél, gépjármű forgalmi engedély) valamint az 

esetenként kibocsátott hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány, adó- és értékbizonyítvány). 

Az ügyfelet érintő hatósági nyilvántartás vezetésének minősül az ingatlan-nyilvántartás, közlekedési 

nyilvántartás, hajólajstrom, anyakönyvi nyilvántartás, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartása. 

A közigazgatási hatóság az ügyfelet érintően hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a közigazgatási 

határozatban előírtak teljesítését, illetve a jogszabályi rendelkezések érvényesülését, például az építésügyi 

hatósági ellenőrzés, építés felügyeleti ellenőrzés, közegészségügyi, fogyasztóvédelmi ellenőrzés során. 

Egyes tevékenységek, foglalkozások gyakorlását jogszabály nyilvántartásba vételhez vagy más szervezeti 

tagsághoz kötheti (ügyvédi tevékenység, könyvvizsgálói tevékenység). A nyilvántartásból való törlés úgy 

szintén hatósági ügynek minősül, nem hatósági ügy a fegyelmi vagy etikai eljárás keretében történő törlés. 

Az egyes ügyfajták azonban olyan sajátosságokkal rendelkeznek, hogy azokat minden tekintetben közös 

szabályok alá vonni nem indokolt, ezért ezek a kivett eljárások nem tartoznak a törvény hatálya alá (például a 

szabálysértési, választási eljárás). 

A privilegizált eljárások esetében a törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó 

törvény eltérő szabályokat nem állapít meg (például a közbeszerzési, társadalombiztosítási eljárás). 

Egyes további közigazgatási eljárásokban a törvény rendelkezései az irányadók és eltérés ettől csak akkor 

lehetséges – az eljárások jellegéből fakadóan - ha azt a törvény kifejezetten megengedi. 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárás közigazgatási eljárás és különös eljárási normák megállapítására a törvény 

lehetőséget ad. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás kérdéseivel az INY. 6. számú modulban foglalkozunk. 

5. 5.5 A JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG 



 A közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályai 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A törvény joghatósági, hatásköri és illetékességi szabályai alapján állapítható meg, hogy a közigazgatási ügyben 

melyik közigazgatási hatóság jár el. 

A joghatósági szabályok alapján állapítható meg, hogy mely nemzet hatósága jogosult az adott hatósági ügyben 

eljárni. 

A hatáskör és az illetékesség fogalma a közigazgatási szervezetrendszerben érvényesülő munkamegosztásból 

kiindulva közelíthető meg. A közigazgatás szervezetrendszerében két fő munkamegosztási elv érvényesül: az 

ágazati és a területi munkamegosztás elve. Az ágazati munkamegosztás a hatáskörökhöz, a területi 

munkamegosztás az illetékességhez vezet el. 

Az ágazati munkamegosztás a feladatokat (ügyeket) tárgyuk alapján osztja el a különböző fajtájú közigazgatási 

hatóságok között. Az ágazati munkamegosztás eredményezi az egyes igazgatási ágazatok (ipari, építésügyi, 

egészségügyi stb.) kialakulását. 

Egy-egy igazgatási ágazat azonban maga is a hatóságok egy bizonyos rendszerét jelenti, amelyen belül 

különböző szinteken elhelyezkedő hatóságok működnek. Az ágazatokon belül még szintenkénti 

munkamegosztást is alkalmazni kell ahhoz, hogy határozottan elkülönüljön a különböző szinteken (központi, 

területi, helyi) elhelyezkedő hatóságok feladatköre. 

A feladatkör ellátásához a jogszabályok különféle jogosítványokkal, jogi eszközökkel ruházzák fel a 

közigazgatási hatóságokat. A megyei kormányhivatal jogosult összehangolni a megye területén lévő 

közigazgatási hatóságok működését, és első fokú hatóságként eljárni kisajátítási ügyekben. 

A jogi eszközöknek ezt a széles körét nevezzük jogkörnek vagy szélesebb értelemben vett hatáskörnek. A 

szélesebb értelemben vett hatáskör egyfelől tükrözi az ágazati és szintenkénti munkamegosztást, másfelől 

eszközöket jelent a hatóság kezében feladatainak teljesítéséhez. A jogkör mindig a feladatkörhöz igazodik. 

A közigazgatási jogkör azokat a közigazgatási jogosítványokat jelenti, amelyek lehetővé teszik kikényszeríthető 

döntések hozatalát az állampolgárokkal és szervezeteikkel szemben. Ez a hatósági jogkör vagy szűkebb 

értelemben vett hatáskör. 

A hatáskör egy más megközelítésben a közigazgatási hatóság eljárási jogosultságát és kötelezettségét jelenti, a 

törvény is ebben az értelemben használja a hatáskör fogalmát. 

5.1. 5.5.1 A közigazgatási hatóság eljárási kötelezettsége 

5.1.1. 5.5.1.1 Az eljárási kötelezettség 

A jogállami működés, a hatósági jogalkalmazás törvényessége és az ügyfél jogok érvényesülése szempontjából 

meghatározó jelentőségű a hatóságot terhelő eljárási kötelezettség törvénybe foglalása, ezért a törvény rögzíti, 

hogy a közigazgatási hatóság köteles eljárni a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, valamint 

kijelölés alapján. 

5.1.2. 5.5.1.2 A mulasztás jogkövetkezménye 

Ha e kötelességének nem tesz eleget (a közigazgatási hatóság „hallgat”), a felügyeleti szerve kérelemre vagy 

hivatalból nyolc napon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és határidő tűzésével utasítja az eljárás lefolytatására. 

Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv az eljárásra 

haladéktalanul a mulasztóval azonos hatáskörű hatóságot jelöl ki, és a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi 

eljárást kezdeményez. A kijelölt hatóság az ügyre vonatkozó határidőn belül jár el. 

Az ügy nem vonható el az ismételten mulasztó hatóságtól valamint nem jelölhető ki másik hatóság, ha a 

hatáskör hatósági nyilvántartás, bizonyítvány kiadására, hatósági nyilvántartás vezetésére terjed ki, illetőleg 

hatásköre kizárólagos. A mulasztó közigazgatási hatóság a felhívástól számított tizenöt napon belül köteles 

eleget tenni kötelezettségének. 

Ha nincs felügyeleti szerv, vagy intézkedési, eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, a közigazgatási 

ügyekben eljáró bíróság (megyei, fővárosi) az ügyfél kérelmére kötelezi a közigazgatási hatóságot az eljárás 

lefolytatására. 



 A közigazgatási hatósági eljárás 

általános szabályai 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az érdemi döntést (határozatot) a kérelem előterjesztésétől, a hivatalból történt megindítástól számított harminc 

napon (elintézési határidő) belül kell meghozni. A közigazgatási hatóság vezetője az elintézési határidőt egy 

ízben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, erről az ügyfelet értesíteni kell. 

5.2. 5.5.2 A közigazgatási hatóság hatásköre 

A közigazgatási hatóságok hatáskörét mindig jogszabály állapítja meg. A közigazgatási hatóságok csak olyan 

ügyekben dönthetnek, amelyet jogszabály hatáskörükbe utal. 

5.2.1. 5.5.2.1 A hatáskör telepítése és gyakorlása 

A hatáskör telepítéséről minden esetben az adott ügyre vonatkozó jogszabálynak kell rendelkeznie, ennek során 

egyértelműen meg kell jelölni az első fokon eljáró hatóságot, a másodfokon eljáró hatóság meghatározására 

nincs szükség, figyelemmel arra, hogy a fellebbezést a felügyeleti szerv bírálja el. 

A közigazgatási hatóság csak a jogszabályban megállapított ügyben és a részére megállapított fokon járhat el. A 

fokozatok megtartása kötelező. A hatóság hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. A hatósági jogalkalmazás 

törvényes működésének feltétele, hogy a hatáskör címzettje teljes felelősséggel, minden befolyástól mentesen 

gyakorolja jogkörét. 

5.2.2. 5.5.2.2 A hatáskör elvonás tilalma 

A közigazgatási hatóság hatáskörét sem más hatóság, sem pedig a felügyeleti szerv nem vonhatja el. A 

felügyeleti szerv kétféleképpen vonhatja el a hatóság hatáskörét: helyette dönt (pozitív hatáskörelvonás) vagy 

meghatározott döntésre utasítja (negatív hatáskörelvonás). 

A hatóság úgy vonhatja el a felügyeleti szerv hatáskörét, ha helyette dönt (például az első fokú hatóság elbírálja 

a saját határozata ellen benyújtott fellebbezést, és ő hozza meg a másodfokú határozatot is).A 

hatáskörelvonással hozott határozat törvénysértő. Ellene jogorvoslatnak van helye. 

5.2.3. 5.5.2.3 A hatáskör átruházás tilalma 

A hatóság hatáskörét vagy annak gyakorlását más hatóságra nem ruházhatja át, a tilalom célja, hogy a hatóság 

teljesítse eljárási kötelezettségét. Kivételesen törvény ezt lehetővé teheti, így a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény gyakorlati megfontolásból azonban megengedi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-

testülete hatáskörét átruházza önkormányzati szervre. 

Nem ütközik a hatáskör átruházása tilalmába, ha a hatáskör gyakorlója, a hatóság vezetője kiadmányozási jogát 

jogszerűen átengedte. A kiadmányozási jog átengedése a hatáskör címzettjének hatáskörét és személyes 

felelősségét nem érinti, a kiadmányozási jog átengedésének szabályait a szervezet belső szabályzatában meg 

kell határozni. 

Az ügyfél tájékoztatását erről olyan módon kell teljesíteni, hogy a döntésben egyaránt fel kell tüntetni a hatáskör 

címzettjének és a kiadmányozási jog gyakorlójának nevét és hivatali beosztását. 

5.3. 5.5.3 A közigazgatási hatóság illetékessége 

Az illetékesség is a közigazgatási szervezetrendszeren belüli munkamegosztással összefüggő fogalom. Az 

illetékesség arra ad választ, hogy a több (esetenként sok) azonos hatáskörű hatóság közül melyik az a hatóság, 

amely adott ügyben jogosult, illetve köteles az eljárásra. Az illetékesség teszik konkréttá és gyakorolhatóvá a 

hatáskört. 

Az illetékességet jogszabály állapítja meg úgy, hogy megjelöl valamilyen illetékességi okot (az ügyfél állandó 

lakhelyét), és azt összefüggésbe hozza valamelyik - az ügyben hatáskörrel rendelkező - közigazgatási hatóság 

működési (illetékességi) területével ("az eljárásra az a hatáskörrel rendelkező hatóság illetékes, amelynek 

területén az ügyfél lakóhelye van"). 

Az illetékességre vonatkozó előírást - hasonlóan a hatáskört megállapító rendelkezéshez - elsődlegesen az ügyre 

vonatkozó jogszabályban találhatjuk. Ha ez a jogszabály a kérdést nem rendezi, az illetékességet a törvényben 

található általános illetékességi szabályok alapján kell megállapítani. 
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5.3.1. 5.5.3.1 Az általános illetékességi okok 

Az általános illetékességi okok a következők: 

• A természetes személy ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, a nem 

természetes személy székhelye, telephelye, fióktelepe. Ha az ügyfél külföldön van, vagy tartózkodási helye 

ismeretlen, az illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakóhelye alapján kell megállapítani, ennek 

hiányában az eljárásra a fővárosban eljárásra jogosult hatóság, illetve a jegyző hatáskörébe tartozó ügyben a 

fővárosi főjegyző az illetékes. 

• Az ingatlanra (földre, házra, lakásra, más helyiségre) vonatkozó ügyben az eljárásra az a közigazgatási 

hatóság illetékes, amelynek területén az ingatlan van. 

• Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységre vonatkozó ügyben az eljárásra az a közigazgatási 

hatóság illetékes, amelynek területén a tevékenységet gyakorolják vagy tervezik gyakorolni. 

• A jogellenes magatartás elkövetésének helye. 

5.3.2. 5.5.3.2 Egyes sajátos illetékességi okok 

• A hatósági bizonyítvány kiadására - az előzőeken kívül - még az a közigazgatási hatóság is illetékes, 

• amelynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetőleg az állapot tartott vagy megszűnt, 

• amelynek területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt, 

továbbá 

• illetékes az a hatóság is, amelynek nyilvántartása az adatot tartalmazza. 

A törvény a speciális illetékességi okok között jelöli meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő 

jelentőségű vagy a különös szakértelmet igénylő ügyekben törvénnyel, kormányrendelettel megállapított 

illetékességet. 

A megelőzés elvét kell alkalmazni akkor, ha több hatóság illetékes az eljárásra, ilyen esetben az a hatóság 

jogosult és köteles eljárni, amely az eljárást elsőként megindította. 

5.4. 5.5.4 A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata 

5.4.1. 5.5.4.1 A joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata 

A közigazgatási hatóság a joghatóságát, a hatáskörét és az illetékességét az eljárás minden szakaszában 

hivatalból köteles vizsgálni. Ha a közigazgatási hatóság az eljárás megindításakor vagy az eljárás későbbi 

folyamán bármikor hatáskörének vagy illetékességének hiányát állapítja meg, köteles az ügyet haladéktalanul, 

de legkésőbb nyolc napon belül áttenni - vagyis az ügyben keletkezett összes iratot megküldeni - a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező illetékes hatósághoz. Erről az ügyfelet egyidejűleg értesíteni kell. 

5.4.2. 5.5.4.2 Az ideiglenes intézkedés 

A közigazgatási hatóság hatáskörének vagy illetékességének hiánya esetén is köteles megtenni azt az 

intézkedést - ideiglenes intézkedés -, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel 

járna. Az intézkedésről az ügyfelet és az ügyben hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot értesíteni kell. Az 

intézkedés elmulasztásáért a hatóság vezetője felelősséggel tartozik. 

5.4.3. 5.5.4.3 A belföldi jogsegély 

A belföldi jogsegély keretében a hatóság felkérésre az eljárásban más hatóság működik közre. Jogsegélyt 

elsősorban akkor lehet kérni, ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely 

eljárási cselekményt elvégezni vagy az ügy elbírálásához olyan adat, irat szükséges, amellyel a megkeresett 

szerv rendelkezik. A közigazgatási hatóság ugyanis eljárási cselekményt általában csak illetékességi területén 

végezhet. 
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A megkeresett hatóság a megkeresésnek adatszolgáltatás, iratkérés esetén, nyolc napon, eljárási cselekmény 

lefolytatásának tizenöt napon belül köteles eleget tenni. A megkeresett hatóság a megkeresés teljesítését csak 

akkor tagadhatja meg, ha nem tartozik hatáskörébe, vagy ha arra nem illetékes. Ilyen esetben a megkeresést az 

arra hatáskörrel bíró illetékes hatósághoz kell áttenni öt napon belül, és erről egyidejűleg tájékoztatja a 

megkereső hatóságot. 

5.5. 5.5.5 Az eljáró közigazgatási hatóság kijelölése 

A közigazgatási hatóságok között hatásköri vagy illetékességi összeütközés lép fel, ha: ugyanabban az ügyben 

• több hatóság állapítja meg hatáskörét vagy illetékességét (pozitív hatásköri vagy illetékességi összeütközés), 

illetve 

• több hatóság állapítja meg hatáskörének vagy illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat meg, 

illetve nem folyhat (negatív összeütközés). 

A hatásköri, illetékességi vita eldöntését a közigazgatási szerveknek kell megkísérelniük 

A hatásköri, illetékességi vita esetén - ha az érintett hatóságok nem tudnak megegyezni - az eljáró közigazgatási 

hatóságot 

• illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a Kormánynak a 

vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási 

szerve, a kormányhivatal; 

• hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki. 

5.6. 5.5.6 A szakhatóság hatásköre és közreműködése 

A közigazgatási jogban hosszú időn át az volt a szabály, hogy amennyiben több engedélyező hatóság volt, az 

ügyfélnek mindegyiktől külön-külön kellett beszereznie a számára szükséges engedély. Ez egy családi ház 

építésénél 6-8 különféle eljárást is igényelt. 

A hatósági engedélyezési eljárások rendszerének egyszerűsítését követően a jogszabály előírta, hogy a 

gyakrabban előforduló engedélyezési fajtáknál egy koordináló szerv fogja össze a többi engedélyező hatóság 

(szakhatóság) állásfoglalásait, és foglalja bele egy saját neve alatt kibocsátott határozatba. 

A szakhatósági modell lehetővé teszi, hogy azokban az eljárásokban, amelyekben az engedélyezés összetett és 

több hatóság különböző szakmai szempontok szerint jár el, az ügyfél mentesíthető a különböző hatóságoknál 

történő ügyintézés terhe alól. 

A jogszabály a végső engedély kiadására jogosult hatóságot kiemeli, a többi hatóságot szakhatósággá minősíti, 

közreműködési kötelezettséggel. 

A szakhatóság állásfoglalása háromféle döntést tartalmazhat: 

• hozzájárulását megadja, 

• hozzájárulását egyedi előírásokhoz, feltételekhez kötötten adja meg, 

• hozzájárulását megtagadja. 

A szakhatósági állásfoglalás köti az ügydöntő hatóságot és ellene önálló jogorvoslatnak nincs helye, a határozat 

elleni jogorvoslat keretében támadható a szakhatósági állásfoglalás. 

Az eljáró közigazgatási hatóság összegyűjti a szakhatóságok állásfoglalását, ahhoz kötve van, azt meg sem 

változtathatja, és nem hagyhatja figyelmen kívül. Az eljáró hatóság szervezi a szakhatóságok közös eljárási 

cselekményeit, kezdeményezi a szakhatósági állásfoglalásokban esetlegesen elforduló ellentmondások 

feloldását. 

Az ügydöntő hatóság a szakhatóságok előírásait és feltételeit közös határozatba foglalja, illetőleg akár csak 

egyetlen szakhatóság nemleges állásfoglalása esetén is a kérelmet elutasítja. 
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5.7. 5.5.7 A belföldi jogsegély 

Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha 

• az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, 

• azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, 

• az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati 

szerv vagy – ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi – egyéb szerv vagy személy rendelkezik. 

A megkeresést az ügy jellegétől függően a megkereső hatósággal azonos hatáskörű illetékes hatósághoz, ennek 

hiányában az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell intézni. 

Kérelemre indult eljárásban az ügyfélnek az eljárásban szükséges személyes adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulását vélelmezni kell a jogsegély teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben továbbított 

személyes adatok tekintetében is. Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban a hatóság a jogszabály alapján 

kezelhető adatok közül a jogsegély teljesítése céljából szükséges személyes adatokat továbbíthatja a megkeresett 

szervhez. 

A megkeresett szerv vagy személy csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha 

jogszabályba ütközik. Ha a jogsegély nyújtására más szerv jogosult, a megkeresett szerv vagy személy a 

megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e szervhez 

továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot. 

A megkeresést tizenöt, illetve nyolc napon belül kell teljesíteni; a megkeresett szerv vezetője ezt a határidőt 

annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az adat 

elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, és a hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás 

nem kizárt, a megkeresést öt napon belül kell teljesíteni. 

A megkeresett szerv az eljárási határidő meghosszabbításáról szóló végzését a megkereső hatósággal közli. A 

megkereső hatóság közli az ügyféllel a jogsegély határidejének meghosszabbításáról szóló végzést. 

6. 5.6 Az elsőfokú eljárás 

Az elsőfokú eljárásban szabályozott eljárási jogintézmények általában érvényesülnek a közigazgatási hatósági 

eljárás bármely más szakaszában. 

Az elsőfokú eljárás három szakaszra – az eljárás megindítására, a tényállás tisztázására, a döntés meghozatalára 

– osztható fel. 

6.1. 5.6.1 Az eljárás megindítása 

A közigazgatási eljárás megindulhat kérelemre vagy hivatalból. A jogszabályok általában azt jogosítják fel az 

eljárás megindítására, akinek ehhez érdeke fűződik. Ha a köz- és a magánérdek találkozik, akkor a jogszabályok 

rendszerint lehetővé teszik az eljárás megindítását az ügyfél és a hatóság számára is. 

Az ügyfélnek rendszerint azért áll érdekében az eljárás kezdeményezése, mert valamilyen jogot, előnyt, 

kedvezményt akar megszerezni, vagy szabadulni kíván valamilyen terhes kötelezettségétől. Hivatalból akkor 

lehet az eljárást megindítani, ha azt jogszabály kifejezetten előírja. 

6.1.1. 5.6.1.1 Az eljárás megindítása hivatalból 

A közigazgatási hatóság köteles az eljárás hivatalból történő megindítására, ha jogszabály így rendelkezik, a 

felügyeleti szerv utasította, a bíróság kötelezte, vagy életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről 

szerzett tudomást. 

A kérelemre indult eljárás hivatalból folytatható abban az esetben, ha az ügyfél a kérelmét visszavonja, és 

egyébként az ügyben az eljárás megindítható lett volna hivatalból. 

6.1.2. 5.6.1.2 Az ügyfél kérelme és mellékletei 
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Az ügyfél a kérelmet szóban vagy írásban terjesztheti elő. A szóbeli kérelemről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Jogszabály előírhatja, hogy az ügyek egy bizonyos csoportjában a kérelmet formanyomtatványon, vagy 

elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon nyújtsa be. 

Az ügyfél kérelme tartalmazza az ügyfél és képviselője nevét, lakcímét, székhelyét, a hatósági döntésre irányuló 

kifejezett kérelmet és megadható az elektronikus levélcím, telefax száma, telefonos elérhetősége. Jogszabály 

további tartalmi követelményeket állapíthat meg. 

A kérelemhez mellékletet kell csatolni, ha azt jogszabály előírja. Ha az ügyfél a mellékletet nem csatolja, 

hiánypótlásra kell felhívni. A közigazgatási hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást 

megszűnteti, ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, erre az ügyfelet figyelmeztetni kell. 

Az ügyféltől nem kérhető szakhatósági állásfoglalás, előzetes szakhatósági hozzájárulás, olyan adat, tény 

igazolása, döntés, irat csatolása, amely nyilvános, vagy amely valamely hatóságnál, bíróságnál vagy az Magyar 

Országos Közjegyzői Kamaránál van vagy azoktól megszerezhető. 

6.1.3. 5.6.1.3 A kérelem előterjesztése 

Az ügyfél a kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási hatóságnál terjeszti elő. 

A természetes személy ügyfél előterjesztheti az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét 

• foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerint illetékes azonos hatáskörű hatóságnál, 

• ennek hiányában lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. 

A kérelmet átvevő hatóság továbbítja a kérelmet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási 

hatósághoz. 

6.1.4. 5.6.1.4 A kérelem vizsgálata 

A hatóság a beérkezett kérelmet alapos és körültekintő vizsgálatnak veti alá, ennek eredményeként dönt a 

kérelem befogadásáról, vagy nem fogadja be a kérelmet, mert 

• a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye, 

• a kérelmet hatáskör, illetékesség hiánya miatt át kell tenni. 

A hatóság a befogadott kérelmet haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem tartalmazza-e az előírt tartalmi 

elemeket, szükséges-e hivatalból beszerezni adatokat, iratokat, döntéseket. 

A hatóság a vizsgálat eredményének függvényében intézkedik hiánypótlási felhívás kibocsátásáról, ha a 

kérelemnek hiányossága van, nem csatolták az előírt mellékleteket. 

A hatóság az eljárás felfüggesztéséről dönt, ha már a kérelemből egyértelműen megállapítható, hogy előzetes 

kérdés elbírálására van szükség. 

6.1.5. 5.6.1.5 Értesítés az eljárás megindításáról 

A hatóság az eljárás megindításáról, a kérelemre indult eljárásban az ismert ügyfelet – a kérelmet előterjesztő 

ügyfelet kivéve a kérelem benyújtásától, a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 

cselekmény elvégzésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. 

Az értesítésnek tartalmaznia kell az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját, ügyintézési 

határidőt, a határidőbe nem számítandó időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét. Az 

értesítésből ki tűnnie annak, hogy az eljárás hivatalból indult, illetve ha kérelemre, a kérelmező ügyfél nevét is 

tartalmaznia kell. 

Az értesítés csak akkor mellőzhető többek közt, ha veszélyeztetné az eljárás eredményességét, az ellenző 

hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot az érintett ügyfélnél vagy jogszabály 

honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okokból kizárja. 
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6.1.6. 5.6.1.6 A kérelem visszavonása 

Az ügyfél kérelmét az első fokú határozat jogerőre emelkedése előtt visszavonhatja, ekkor az eljárást meg kell 

szüntetni, feltéve, hogy a hatóság az eljárást hivatalból nem folytatja. 

6.1.7. 5.6.1.7 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 

A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc napon belül elutasítja, ha 

• az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 

• a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, 

• a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 

• jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy 

elkésett, 

• a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon 

jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a 

kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki, 

• a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy 

• a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 

A kérelem érdemi elutasításáról szóló végzés önálló fellebbezéssel támadható. 

6.2. 5.6.2 Az ügyintézési határidő 

A közigazgatási eljárás valamennyi alanya, résztvevője szempontjából kiemelkedő jelentőségű kérdés, hogy 

mennyi idő alatt kell a hatóságnak a tényállást tisztáznia és az ügyben érdemi döntést hoznia. 

Az eljárások sokfélesége miatt az egyes ügyek bonyolultsága, összetettsége következtében különböző időt vesz 

igénybe a döntési folyamat, ezért az ügyintézési határidő differenciált rendszere érvényesül: a törvény 

főszabályként meghatároz általános ügyintézési határidőt és rövidebb határidőt bármely jogszabály, míg 

hosszabb határidőt csak törvény vagy kormányrendelet határozhat meg. 

6.2.1. 5.6.2.1 Az ügyintézési határidő 

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú 

döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését meghatározott időponttól számított harminc napon belül 

kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat 

pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

Ha a törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási 

cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza. 

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – tizenöt nap. 

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az általános ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez 

nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz. 

6.2.2. 5.6.2.2 Az ügyintézési határidő számítása és meghosszabbítása 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 

megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. 
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A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt 

eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő 

napon kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni. 

Az eljáró hatóság vezetője – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – az ügyintézési határidőt annak 

letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a kötelező soronkívüliségi esetekben, 

legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 

A szakhatóság vezetője indokolt esetben a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy alkalommal tizenöt 

nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti. 

6.2.3. 5.6.2.3 A kötelező soronkívüliség 

A törvény meghatározza azokat az élethelyzeteket, amelyekben szükséges, hogy az eljáró hatóság az adott ügyet 

a többi ügy elé sorolja és határozatát, eljárást megszüntető végzését soron kívül hozza meg. 

Az ügyet soron kívül kell elintézni: 

• a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, 

• ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 

• ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, 

• ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges. 

6.2.4. 5.6.2.4 Az ügyintézési határidőbe be nem számítható időtartamok 

Az eljáró közigazgatási szervvel szemben jelentősen méltánytalan lenne azoknak az időtartamoknak az 

ügyintézési határidőbe történő beszámítása, amelyekre nincs érdemi ráhatása, például a szakhatóság 

közreműködése esetén. 

Az ügyintézési határidőbe ezért nem számít be: 

• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 

• a jogsegélyeljárás időtartama, adatnak nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 

teljesítéséig terjedő idő, 

• a szakhatóság eljárásának időtartama, 

• az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

• a bizonyítékok ismertetésével kapcsolatos eljárás időtartama, 

• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 

időtartama, 

• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 

közlés időtartama. 

6.2.5. 5.6.2.5 Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezménye 

Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel nem róható 

okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő 

összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, az ügyfél 
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által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére 

visszafizetni. 

A hatóság fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj megfizetése alól részben vagy 

egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem fizetett rész arányában a 

központi költségvetésnek- az államháztartásért felelős miniszter által közzétett számlaszámra – fizeti meg. 

Ha az eljárás lefolytatásáért az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél jogszabály alapján nem 

köteles illeték vagy díj fizetésére, úgy a hatóság az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási 

illetéknek megfelelő összeget, illetve ennek kétszeresét fizeti meg a központi költségvetésnek. 

A fenti összegeket a hatóság saját költségvetése terhére a fizetési kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé 

válásától számított nyolc napon belül fizeti vissza az ügyfél számára, illetve fizeti meg a központi 

költségvetésnek. 

Ha a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy a felügyeleti szerv megállapítja, hogy a hatóság 

indokolatlanul hosszabbította meg az ügyintézési határidőt, vagy a fizetési kötelezettségét nem teljesítette, a 

hatóságot a meghatározott összeg visszafizetésére, illetve megfizetésére kötelezi, és erről a kérelmező ügyfelet 

értesíti. 

6.3. 5.6.3 Az ügyfél jogai az eljárásban 

Az ügyfelet a közigazgatási eljárás során törvényben biztosított jogok illetik meg. E jogok minimálisra 

csökkenthetik az ügyfél kiszolgáltatott helyzetét a közhatalmat gyakorló hatósággal szemben. Ha az ügyfél 

kellőképpen él jogaival, ez törvényes magatartásra készteti a hatóságot. Az ügyféli jogok egyben a közigazgatási 

eljárás demokratizmusának kifejezői is. 

A Ket. a törvény előtti teljes egyenlőséget garantálja az ügyfelek részére, ez vonatkozik a külföldi ügyfelekre is. 

Az alkotmányos rendelkezésekkel összhangban, a közigazgatási eljárásban mindenki jogosult anyanyelvét 

használni. A magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit nem érhet hátrány. 

Az ügyfél szóban vagy írásban kérelmet terjeszthet elő a közigazgatási hatóságoknál. 

Az ügyfélnek joga van arra, hogy ügyében az eljáró hatóságtól jogi tájékoztatást kérjen. A jogszabályok 

ismeretének hiánya miatt hátrány nem érheti. Joga van ahhoz is, hogy az eljárás során írásban vagy szóban 

nyilatkozatot tehet, a nyilatkozattételt megtagadja. 

Jelentős ügyféli érdek fűződhet annak ismeretéhez, hogy az egyes eljárási cselekmények alkalmával milyen 

nyilatkozatok hangzanak el, illetve milyen megállapításokat tesz a hatóság. Ezért az ügyfél jelen lehet a tanú és 

a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson. 

A szakértő személyére ügyfél is tehet javaslatot. Ha pedig az eljáró hatóság által kirendelt szakértőt nem találja 

megfelelőnek, más szakértő kirendelését is kérheti (ellenszakértő), de a szakértő költségeit az ügyfél viseli. 

Az ügyfél és képviselője megtekintheti az ügyben keletkezett iratokat, és azokról másolatot készíthet, kivételt 

képez a tanácskozásról és a szavazásról készült jegyzőkönyv, a határozattervezet, valamint az államtitkot vagy 

szolgálati titkot tartalmazó irat. 

Ha az ügyfél valamely eljárási határidőt elmulaszt (idézésre nem jelenik meg), ehhez rendszerint valamilyen 

hátrányos jogkövetkezmény (bírság) fűződik. Az ügyfél igazolási kérelmet terjeszthet elő az elmulasztott 

cselekmény egyidejű megtételével. A kérelmet a mulasztástól számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. 

A jogorvoslati szakaszban az ügyfelet megilleti a fellebbezés és a bíróság előtti kereset előterjesztésének joga. A 

végrehajtás során kérheti a végrehajtás felfüggesztését és - amennyiben a végrehajtás a jogát vagy jogos érdekét 

sérti - végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Az ügyfelet megilleti a költségmentesség iránti kérelem 

előterjesztésének joga, kedvező elbírálása esetén mentesül az eljárási költségek megfizetése alól. 

6.4. 5.6.4 A képviselet a hatósági eljárásban 

A képviselet a közigazgatási eljárásban az ügyfél helyett vagy mellett eljárási cselekmények végzése az ügyfél 

érdekében. Az ügyfélen kívül csak a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, szervezeti képviselő - cég 
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ügyvezető igazgatója) helyett járhat el képviselő. A közigazgatási eljárásban az ügyfél képviselete lehet kötelező 

és kizárt. 

6.4.1. 5.6.4.1 A törvényes képviselet 

A törvényes képviselő képviseleti joga közvetlenül a jogszabály rendelkezésén, hatósági rendelkezésen vagy 

szervezeti szabályzaton alapszik. 

A törvényes képviselet nem korlátozódik egy-egy közigazgatási ügyre, hanem általános (az ügyfél minden 

ügyére kiterjedő) és tartós képviselet. A törvényes képviselő nemcsak közigazgatási ügyekben, hanem bármely 

más - például polgári peres ügyekben - is képviselheti az ügyfelet. 

Ügygondnok kirendelésére akkor kerül sor, ha az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ügyében önállóan 

eljárni nem képes, feltéve, hogy nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja. Az ügygondnokot az eljáró 

hatóság megkeresésére a gyámhatóság rendeli ki. 

6.4.2. 5.6.4.2 A meghatalmazotti képviselet 

A meghatalmazotti képviselet közvetlenül az ügyféltől vagy a törvényes képviselőtől kapott megbízáson 

alapszik. A meghatalmazás olyan jognyilatkozat, mellyel a meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat a 

képviseleti jogkör ellátására. 

A közigazgatási eljárásban a meghatalmazást írásba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Az írásbeli 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 

A közigazgatási hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja, jogszabály ennek igazolását 

meghatározott formához köti. 

A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására vagy 

képviseleti jogosultságát hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja 

Képviseletnek akkor nincs helye, ha az adott ügyben vagy az adott cselekményre nézve a jogszabály az ügyfél 

személyes eljárását írja elő, például a házasságkötés során. 

6.4.3. 5.6.4.3 A hatósági közvetítő 

A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a hatóság hatósági 

közvetítőt vehet igénybe. 

A hatósági közvetítő többek között gondoskodik arról, hogy az érintettek hiteles, szakszerű és közérthető 

tájékoztatást kapjanak az eljárás céljáról és várható következményeiről, tájékoztatást ad a jogszabályi 

rendelkezésekről és az ügyfelek jogairól, közvetít a hatóság és az ügyfelek, illetve az ellenérdekű ügyfelek 

között, összegyűjti, és a hatóság rendelkezésére bocsátja az ügyfelektől beérkezett, az ügy tárgyára vonatkozó 

észrevételeket. 

A kormányhivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza a hatósági közvetítőkről a törvény által meghatározott 

adatokat. 

6.5. 5.6.5 Kizárás a közigazgatási eljárásból 

A kizárás intézménye arra szolgál, hogy olyan esetekben is biztosítható legyen a pártatlan döntés, amikor az 

eljáró személy vagy hatóság ki van téve a részrehajló döntés csábításának. Az eljárásból történő kizárás védi a 

társadalmat a közigazgatási hatóságok elfogult döntéseitől. 

A közigazgatási eljárásból történő kizárási ok lehet abszolút, illetve relatív. 

6.5.1. 5.6.5.1 Az abszolút kizárási okok 

Az abszolút kizárási okok az érintett ügyintéző, kiadmányozási jogot gyakorló személy, a hatóság ügyintézésből 

történő kötelező, automatikus kizárását eredményezik: 

• az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, 
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• az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül 

érinti, 

• az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok merül fel, 

• az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként, hatósági tanúként 

vagy szakértőként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa. 

• az ügy másodfokú elintézésében nem vehet részt az, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett. 

• A jegyző, mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az őt 

foglalkoztató önkormányzat, a foglalkoztató önkormányzat társulása vagy az egyéb munkáltatói jogokat 

gyakorló polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az önkormányzat, a társulás vagy a 

polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal. 

6.5.2. 5.6.5.2 A relatív kizárási ok 

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

A relatív kizárási okok esetén a kizárás mérlegelhető – az ügy elintézésében nem vehet részt, akitől nem várható 

el az ügy tárgyilagos megítélése, az okok kimerítően nem sorolhatók fel, ilyen lehet, például ha az ügyintéző az 

ügyfélnek barátja, rokona, haragosa. 

6.5.3. 5.6.5.3 A kizárási eljárás 

A kizárási okot az ügyintéző a hatóság vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül, a hatóság 

vezetője pedig - ha a kizárás vele szemben vagy a hatósággal szemben áll fenn - a felügyeleti szervnek köteles 

bejelenteni. A kizárási okot az ügyfél is bejelentheti a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül, de 

hivatalból is megállapítható. 

A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki. Ha a kizárási ok a 

hatósággal vagy annak vezetőjével szemben merül fel, a felügyeleti szerv vezetője jelöl ki más, azonos 

hatáskörű hatóságot. 

6.6. 5.6.6 A jegyzőkönyv és a feljegyzés 

A közigazgatásban az írásbeliségnek fontos szerepe van, a hatósági döntések és azokat megelőző valamint 

követő eljárási cselekmények dokumentálása és nyomon követhetősége azok írásban történő rögzítését. 

6.6.1. 5.6.6.1 A jegyzőkönyv 

A jegyzőkönyv a szóbeli közlés, valamint az észlelés hiteles írásba foglalásának eszköze és formája. A 

jegyzőkönyv készítése mindig az eljárási cselekményekkel együtt, azokkal párhuzamosan történik. 

Jegyzőkönyvet kell készíteni minden esetben a tárgyalásról, lefoglalásról, jogszabályban meghatározott eljárási 

cselekményekről. Jegyzőkönyvet kell akkor is készíteni, ha az ügyfél kéri, vagy ha az eljárás érdekében 

szükséges: a szóbeli kérelemről, az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról és más 

bizonyítási cselekményekről. 

A jegyzőkönyv három fő részből áll: a bevezető rész, az érdemi rész és a hitelesítés vagy lezárás. 

• A bevezető rész tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, a jegyzőkönyv készítésének idejét és helyét, az 

ügy tárgyát, a meghallgatott személy adatait, a meghallgatott személy figyelmeztetését jogaira és 

kötelességeire. 

• Az érdemi rész foglalja magában mindazt, amiért a jegyzőkönyv készül, tartalmazza: az ügyre vonatkozó 

összes lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat: így az ügyfél, a tanú, a szakértő nyilatkozatait, az eljáró 

hatóság megállapításait. 

• A hitelesítés úgy történik, hogy az elkészült jegyzőkönyvet a meghallgatott személyek, a hatósági tanú, az 

ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalanként aláírja. 
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A szabályosan készült jegyzőkönyv közokirat. A törvény lehetővé teszi kép- és hangfelvétel útján történő 

elkészítését is. 

6.6.2. 5.6.6.2 A feljegyzés 

A feljegyzés jegyzőkönyvet helyettesítő irat. Feljegyzés rendszerint akkor készül, ha jegyzőkönyv felvétele nem 

kötelező, illetőleg nem lehetséges, de a kérdéses eljárási cselekmény rögzítése fontos az eljáró hatóság számára. 

A feljegyzést általában csak az ügyintéző írja alá. A feljegyzés nem közokirat. 

A hivatalos feljegyzés tartalmazza felvételének helyét, időpontját, az ügy tárgyát és számát, a jogokra és 

kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid 

összefoglalását, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását. 

6.7. 5.6.7 A tényállás tisztázása 

A tényállás azoknak a jogi jelentőségű tényeknek az összessége, amelyhez a jogszabály valamilyen rendelkezést 

fűz. 

A jogalkalmazás gyakorlatában kétféle tényállással találkozunk: a törvényi (jogszabályi) tényállással és a 

történeti (a valóságban bekövetkezett) tényállással. 

6.7.1. 5.6.7.1 A tényállás tisztázásának fogalma 

A tényállás tisztázása a történeti tényállás összevetése a törvényi tényállással. Ha a történeti tényállás megfelel a 

törvényi tényállásnak, akkor az adott ügyben alkalmazni kell a jogszabály rendelkezését. 

A tényállás tisztázása a közigazgatási ügyben jogi jelentőségű tények fennállásának vagy fenn nem állásának 

megállapításából áll, erről a hatóságnak meg kell győződnie. A tényállás tisztázása, a döntés szempontjából 

jelentős tények felderítésének folyamatát jelenti. A tényállás tisztázása történhet bizonyítás nélkül vagy 

bizonyítási eljárás lefolytatásával 

A tényállás tisztázása a hatóságnak az a tevékenysége, amellyel megállapítja, hogy a rendelkezésre bocsátott és 

rendelkezésre álló adatok az érdemi döntés meghozatalához elegendők-e. A bizonyítás a hatóság és az 

eljárásban résztvevő személyek együttes tevékenysége a tényállás megállapítása érdekében. 

6.7.2. 5.6.7.2 A tényállás tisztázása bizonyítás nélkül 

A közigazgatási eljárásban nem minden jogi jelentőségű tényt kell bizonyítani. Nem kell bizonyítani a 

közigazgatási hatóság által hivatalosan ismert, valamint a köztudomású tényeket. 

Hivatalosan ismertek azok a tények, amelyekről a közigazgatási hatóság vezetőjének vagy ügyintézőjének 

munkaköri beosztásánál fogva tudomása van vagy amelyekről kötelességszerűen tudomást szerezhet. 

Köztudomású az a tény, amely bizonyos körben az emberek nagy része előtt oly mértékben ismeretes, hogy azt 

minden értelmes ember valónak fogadhatja el (például köztudomásúnak kell tekinteni azt a tényt, hogy jégverés 

pusztított a településen). 

6.7.3. 5.6.7.3 A bizonyítás 

A bizonyítási eszközök igénybevétele és a bizonyítékok mérlegelése a bizonyítási rendszert határozza meg, 

amely lehet szabad vagy kötött. A kötött bizonyítási rendszerben a jogszabály határozza meg, hogy a hatóság 

milyen bizonyítási eszközöket használhat és meghatározza a bizonyítékok mérlegelését. 

A szabad bizonyítási rendszerben a hatóság minden alkalmas eszközt felhasználhat a tényállás felderítése 

érdekében. A közigazgatási hatósági eljárásban a szabad bizonyítási rendszer érvényesül. 

A bizonyítási rendszerben fontos kérdés, hogy egy adott közigazgatási ügyben kinek kötelessége bizonyítani a 

jogilag jelentős tények fennállását: kié a bizonyítási teher? Az közigazgatási eljárásban a bizonyítási 

kötelezettség - az egyes ügyekben különbözőképpen - megoszlik a hatóság és az ügyfél között. 
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A bizonyítandó tények fennállásáról a hatóság kétféle módon győződhet meg: közvetlen észlelés, megfigyelés 

útján vagy közvetítő - bizonyítási - eszközök segítségével. A hatóság közvetlenül észleli a bizonyítandó tényeket 

a helyszíni szemlén, a szemletárgy felmutatása alkalmával, környezettanulmány készítésekor. Közvetítő 

eszközök útján történik a bizonyítás akkor, amikor a hatóság meghallgatja az ügyfelet, tanút hallgat ki, 

szakértőtől kér véleményt, iratot tanulmányoz. A törvény szabályozza a bizonyítás legfontosabb módjait. 

6.7.3.1. 5.6.6.2.1 Az ügyfél nyilatkozata 

A közigazgatási eljárásban az ügyfél nyilatkozata alapvető jelentőségű. Az ügyfél ismeri legjobban saját ügyét, 

tehát legtöbb felvilágosítást tőle kaphat a közigazgatási hatóság. A nyilatkozattétel az ügyfélnek törvényben 

biztosított joga. E jog gyakorlását a hatóság köteles elősegíteni. 

Az ügyfél azonban a nyilatkozattételt - indoklás nélkül - megtagadhatja. Ha az ügyfél nem nyilatkozik - s ez 

által nem szolgáltatja azt a bizonyítékot, amire köteles lenne -, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján 

dönt vagy megszüntetheti az eljárást. 

A hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a törvény vagy 

kormányrendelet előírása alapján közölni köteles felhívásra az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Ennek 

elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetén az ügyfél eljárási bírsággal sújtható. 

6.7.3.2. 5.6.6.2.2 A tanú és a hatósági tanú 

A tanú olyan személy, aki az általa közvetlenül észlelt tényekről azért tesz vallomást a hatóság előtt, hogy 

vallomása a közigazgatási ügyben bizonyítékul szolgáljon. A tanúnak a tényekről alkotott véleménye, a 

tényekből levont következtetései nem képezhetik a vallomás tárgyát. A tanú éppen ebben különbözik a 

szakértőtől: a véleményalkotás és vélemény-nyilvánítás a szakértő dolga. 

A tanú vallomása és az ügyfél nyilatkozata között is lényeges különbség van, mindkettőt igazmondási 

kötelezettség terheli, az ügyfél valótlan nyilatkozata azonban csak eljárási bírságot von maga után, a hamis 

tanúzás pedig bűncselekménynek minősül. 

A tanúzási kötelezettség - mint mindenkit terhelő kötelesség - magában foglalja a megjelenési, vallomástételi és 

igazmondási kötelezettséget. 

A megjelenési kötelezettség alapján a tanú köteles az idézésben megjelölt helyen és időben a hatóság előtt 

megjelenni, és elbocsátásáig a hatóság rendelkezésére állni. A megjelenés pénzbírsággal és elővezetéssel 

kikényszeríthető. A tanú meghallgatása tárgyaláson vagy azon kívül történik. 

A vallomástételi kötelezettség alapján a tanú köteles a hatósággal mindazt közölni, amit az üggyel kapcsolatban 

tud, köteles a hatóság, az ügyfél és a szakértő kérdéseire válaszolni. Azt a tanút, aki a vallomástételi 

kötelezettségének nem tesz eleget, és ennek elfogadható okát nem tudja adni, a hatóság bírsággal sújthatja. 

Az igazmondási kötelezettség alapján a tanúnak a teljes igazságot fel kell tárnia büntetőjogi felelőssége 

tudatában. 

Tanúként nem hallgatható meg, akinek hiányzik a tanúskodási képessége, akit titoktartási kötelezettség terhel. 

Hiányzik a tanúskodási képessége annak, akitől bizonyítékként értékelhető tanúvallomás nem várható. Ennek 

oka lehet testi vagy értelmi fogyatékosság, betegség, kor. 

A védett adatoknak (államtitok, szolgálati titok, hivatásbeli titok) minősülő tényről nem hallgatható meg 

tanúként az (orvos, ügyvéd, lelkész), aki az arra jogosított szervtől vagy személytől felmentést nem kapott. A 

titoktartási kötelezettséget köteles a hatóság hivatalból figyelembe venni, de arra az érdekelt is hivatkozhat. 

A tanú megtagadhatja a vallomástételt, ha az ügyfélnek hozzátartozója, ha vallomásával magát vagy 

hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Hozzátartozónak minősül: az egyenes ágbeli rokon és 

annak házastársa, az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a 

házastárs, az élettárs, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 

A hatóság hatósági tanút vehet igénybe szemlénél, lefoglalásnál, hatósági ellenőrzésnél, biztosítási intézkedés 

alkalmazása során. A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa tapasztalt 

tényeket a jegyzőkönyv aláírásával igazolja. 
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6.7.3.3. 5.6.6.2.3 A szakértő 

A hatóság szakértőt hallgat meg, vagy szakértői véleményt kér, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb 

körülmény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, illetve jogszabály írja elő a 

szakértő meghallgatását, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő a szakértelemmel. 

Ha jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt a szervezetet, intézményt, testületet, 

személy kell kirendelni. A hatóság egyéb esetben az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerint 

igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendelhet ki. 

A szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az ügyfél kérelmére a közigazgatási hatóság a kirendelt 

szakértőn kívül - akár véleményének előterjesztése előtt, akár utána - más szakértőt is kirendelhet, feltéve, hogy 

a szakértő költségét az ügyfél előlegezi és viseli. 

Szakértőként nem járhat el, aki tanúként nem hallgatható ki, aki a tanúságtételt megtagadhatja, és akivel 

szemben - az ügyintézőre nézve is megállapítható - kizáró ok áll fenn. 

Ha az ügyfél, a tanú vagy a szakértő által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, meghallgatásukhoz 

tolmácsot kell alkalmazni. Ha az eljárásban siket, néma vagy siketnéma vesz részt és vele az írásbeli érintkezés 

nem oldható meg, jelbeszédben jártas személyt (jeltolmács) kell alkalmazni. A tolmács nyelvi szakértő, ezért rá 

is a szakértőre vonatkozó szabályok érvényesek. 

6.7.3.4. 5.6.6.2.4 A szemle 

A szemle a tárgyi bizonyítékoknak a hatóság által történő közvetlen megvizsgálását jelenti. A hatóság szemlét 

rendel el, ha a tényállás tisztázásához ingó, ingatlan (szemletárgy) vagy személy megtekintése, megfigyelése 

szükséges. A tárgyi bizonyítékok megvizsgálása - más szóval a szemle foganatosítása - kétféleképpen történhet: 

helyszíni szemle útján és a szemletárgy felmutatásával. 

Szemlét a hatóság ügyintézője, a kirendelt szakértő, illetve erre felhatalmazott más személy végezheti. A 

jogosultságot igazolni kell. 

A hatóság előzetesen értesíti a szemletárgy birtokosát, illetve a megfigyelni, megtekinteni tervezett személyt. Az 

előzetes értesítés mellőzhető akkor, ha az a szemle eredményességét veszélyeztetné. 

A szemle megtartását, eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. 

6.7.3.5. 5.6.6.2.5 Az irat 

Az írásbeli bizonyítékokat két csoportba soroljuk: okiratok és egyéb iratok. Az okiratok olyan iratok, amelyeket 

abból a célból készítettek, hogy bizonyítékul szolgáljanak. Az egyéb irat nem ilyen célra készült, de alkalmas 

lehet valamely jogilag jelentős tény bizonyítására. 

Az okiratok között megkülönböztetünk közokiratot és magánokiratot. Közokirat a bíróság, közjegyző, 

közigazgatási hatóság vagy más hatóság által ügykörén belül, meghatározott alakban kiállított okirat. A 

közokirat a benne foglaltakat - az ellenkező bizonyításáig - teljes bizonyító erővel bizonyítja. 

Magánokirat minden olyan okirat, amely nem minősül közokiratnak: adásvételi szerződés, szerződés, számla, 

meghatalmazás stb. Magánokiratnak nem minősülő egyéb irat például egy magánlevél. Iratnak kell tekinteni 

minden olyan tárgyat, amely műszaki vagy vegyi úton adatokat rögzít (fénykép, film-, hang-, videofelvétel, 

mágnesszalag, CD). 

Ha valamilyen jelentős tény bizonyításához szükséges iratot egyáltalán nem vagy csak aránytalanul nehezen 

lehetne beszerezni, az iratot az ügyfél személyes nyilatkozatával pótolhatja. Az írásba foglalt nyilatkozat 

valódiságáért az ügyfél büntetőjogi felelősséggel tartozik. Erre őt előzetesen figyelmeztetni kell. 

6.8. 5.6.7 A tárgyalás és közmeghallgatás 

6.8.1. 5.6.7.1 A tárgyalás 
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A tárgyalás az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatása a tényállás tisztázása illetve egyezségi 

kísérlet lefolytatása céljából. A tárgyalás tartását jogszabály is előírhatja. A tárgyalás helye általában a hatóság 

hivatalos helyisége. 

A közigazgatási hatóság azt a személyt, akinek meghallgatása az eljárás során szükséges, arra kötelezheti - 

idézésben -, hogy meghatározott helyen és időben jelenjen meg. Az ügyfél az általa kezdeményezett eljárásban 

nem kötelezhető megjelenésre. Az idézett személy az idézésnek köteles eleget tenni, elmulasztása esetén 

bírsággal sújtható. 

A közigazgatási hatóság a nem idézhető ügyfelet köteles értesíteni az egyes eljárási cselekmények (tárgyalás, 

tanú, szakértő meghallgatása, szemle) megtartásáról. Az értesítésre a megjelenés nem kötelező. 

A tárgyaláson a közigazgatási hatóság meghallgatja az ügyfelet, a tanút, a szakértőt, hatósági közvetítőt, és 

megszemléli a szemletárgyat. Az ügyfél és képviselője észrevételt tehet, kérdezhet, további bizonyítást 

indítványozhat. 

A tárgyalást az ügyintéző vezeti és ő felelős a tárgyalás rendjének fenntartásáért. Azt a személyt, aki a tárgyalás 

rendjét zavarja - a cselekmény súlyától függően - rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén 

kiutasíthatja, eljárási birsággal sújthatja. A tárgyalásról jegyzőkönyvet (hangfelvételt) kell készíteni. 

6.8.2. 5.6.7.2 A közmeghallgatás 

A hatóság közmeghallgatást tart, ha 

• ezt jogszabály előírja, 

• az eljárásban ötven ügyfélnél vagy ötnél több ügyfélnek minősülő szervezet vesz részt, 

• a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerését tartja szükségesnek. 

A hatóság a közmeghallgatás helyéről és idejéről az érintetteket hirdetményi úton, illetve közhírré tétel útján 

értesíti. A hatóság a közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyvet, kép- és hangfelvételt készít. 

6.9. 5.6.8 Az eljárás felfüggesztése 

Az eljárás időtartamát különböző, gyakran előre nem látható körülmények befolyásolják, ezek egy része nem 

teszi lehetővé az eljárás folytatását, ezért szükségessé válik, válhat az eljárás folytatásának időleges 

megakasztása, az eljárás felfüggesztése. 

Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor az 

ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett valamennyi eljárási 

cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére irányulnak. 

A hatóság az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az 

azok teljesítésére megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. 

6.9.1. 5.6.8.1 A felfüggesztés kötelező esetei 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás felfüggesztéséről dönt 

• ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv 

hatáskörébe tartozik; 

• ha a hatóságnak előbb egy az adott üggyel szorosan összefüggő más döntést kell meghoznia, amely nélkül az 

adott ügy megalapozottan nem dönthető el; 

• ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel 

szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő; 

• ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a hatóság a folyamatban levő eljárást a kérelmező ügyfél kiesése 

esetén. 
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Ha az ügyfél jogosult a más szerv előtti eljárás megindítására, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell 

hívni. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló 

adatok alapján dönt. 

6.9.2. 5.6.8.2 A felfüggesztés nem kötelező esetei 

A közigazgatási hatóság mérlegelés alapján dönt a felfüggesztésről 

• ha az ügyfél kéri az eljárás felfüggesztését, 

• hatósági közvetítő kirendelése esetén, egy alkalommal, legfeljebb hat hónapra. 

• a kérelmező ügyfélen kívüli ügyfél kiesett és a jogutód kiléte vitás. 

A hatóság az eljárás felfüggesztéséről az ügyfél kérelmére indokolt esetben akkor intézkedhet, ha azt jogszabály 

nem zárja ki, és nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárult, 

illetve az ellenérdekű ügyfél érdekét az nem érinti. 

Ha a hatóság az eljárás felfüggesztéséről az ügyfél kérelmére döntött, és az ügyfél az eljárás folytatását hat 

hónapon belül nem kéri, a hatóság a kérelemre folytatható eljárást megszünteti. 

A hatóság az eljárás felfüggesztéséről végzésben dönt, a végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

6.10. 5.6.9 Az eljárás megszüntetése 

A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

• a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

• az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás oka 

fogyottá vált, 

• az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is megindítható, 

és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem 

mindegyikük vonta vissza kérelmét, 

• az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése 

következtében az eljárás oka fogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be, 

• az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll, 

• az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem 

gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról, vagy nem jár el személyesen, 

kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az 

eljárásban több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el, vagy képviselőjüket a hatóság nem 

utasította vissza, 

• jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, 

• a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és az ügyfél a fizetési 

kötelezettségének, a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és 

költségmentességben sem részesül. 

A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak 

nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének 

elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. 

Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően visszavonja, a hatóság 

a határozatát visszavonja. 

A hatóság az eljárás megszüntetéséről végzésben dönt, a végzés önálló jogorvoslattal támadható. 
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6.11. 5.6.10 Az egyezség 

Ha a jogszabály elrendeli, vagy az ügy természete megengedi, a közigazgatási hatóságnak a döntés előtt meg 

kell kísérelnie egyezség létrehozását. Ha az egyezség megfelel a jogszabálynak, és nem sérti a közérdeket, 

mások jogát, jogos érdekét, a közigazgatási hatóság az egyezséget jóváhagyja, illetőleg határozatba foglalja, 

ellenkező esetben az eljárást folytatja. 

Az egyezségben részt vevő bármelyik ügyfél egy éven belül előterjesztett kérelmére a hatóság visszavonja az 

egyezséget jóváhagyó határozatát, és az eljárást folytatja. 

6.12. 5.6.11 A hatóság döntései 

Az eljárás során a hatóság több döntést hozhat. Egy életveszélyes épület lebontásának ügyében tanúkat idézhet, 

szakértőt rendelhet ki, dönt az eljárás felfüggesztéséről, s végül elrendelheti az épület lebontását. A felsorolt 

döntések nem azonos jelentőségűek. Az egész eljárás alapkérdése, célja annak eldöntése, hogy mi történjen az 

életveszélyes épülettel. 

Az eljárás célját képező kérdésben hozott döntést nevezzük érdemi döntésnek, határozatnak. A többi döntés 

ehhez képest eszköz jellegű, ezekben a kérdésekben a hatóság végzéssel dönt. 

A hatóság a fentieken kívül további, nevesített döntéseket: ideiglenes intézkedést, ideiglenes biztosítási 

intézkedést, biztosítási intézkedést, szakhatósági állásfoglalást, jogszerű hallgatással létrehozott határozatot, 

egyezség jóváhagyását, hatósági szerződést, határozatnak minősülő okiratokat (hatósági bizonyítvány, hatósági 

igazolvány, hatósági nyilvántartásba való bejegyzés) bocsáthat ki. 

6.12.1. 5.6.11.1 A hatósági határozat 

A határozatok forma szerint lehetnek: alakszerűek, egyszerűsítettek és nem alakszerűek. 

Az alakszerű határozat négy részből: fejrészből, rendelkező részből, indoklásból és záró részből áll. 

• A fejrész tartalmazza az 

• eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, ügyintéző nevét, 

• az ügyfél nevét és lakhelyét, 

• az ügy tárgyának megjelölését. 

• A rendelkező rész tartalmazza 

• az eljáró hatóság döntését (döntéseit), 

• a szakhatóság megnevezését, állásfoglalása rendelkező részét, 

• a fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat, 

• a kötelezettség teljesítésének határnapját, határidejét, 

• a mulasztás jogkövetkezményeit, 

• az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről szóló tájékoztatást (fellebbezés, bírósági felülvizsgálat), 

• tájékoztatást a fellebbezési illetékről, igazgatási szolgáltatási díjról. 

• Az indoklásnak tartalmaznia kell 

• a megállapított tényállást, 

• az ennek alapjául elfogadott bizonyítékokat, 

• az ügyfél által felajánlott, de fel nem használt bizonyítékokat, megjelölve a mellőzés okát. 
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• a szakhatóság állásfoglalásának indoklását, 

• tájékoztatást az ügyintézési leteltének napját, a határidő túllépéséről és ennek következményeiről, 

• a határozat alapjául szolgáló jogszabályok megjelölését, 

• a hatóság jogkörét, illetékességét megalapozó jogszabály megnevezését. 

• A záró rész tartalmazza 

• a határozathozatal helyét és idejét, 

• a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 

• a határozatot kiadmányozó nevét, hivatali beosztását, ha nem azonos a hatáskör gyakorlójával, 

• a határozatot kiadmányozó aláírását, 

• a közigazgatási hatóság bélyegzőlenyomatát. 

A kérelemre indult eljárásban egyszerűsített határozat is hozható, ha a kérelemnek teljes egészében helyt ad és 

nincs ellenérdekű fél. Az egyszerűsített határozat nem tartalmaz indoklást, és nem tartalmazza a jogorvoslatról 

szóló tájékoztatást. 

Az egyezséget jóváhagyó egyszerűsített határozatból mellőzhető az indoklás. 

Nem alakszerű a határozat akkor, ha nem az alakszerű határozatnál ismertetett formában készül. A tulajdoni lap 

formátumban kiadott ingatlan-nyilvántartási határozat nem alakszerű határozat. 

6.12.2. 5.6.12.2 A hatósági végzés 

A hatóság az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. A végzés tartalmára a határozat 

tartalma megfelelően alkalmazandó azzal, hogy értelemszerűen egyszerűbb és kevesebb kötelező elemet határoz 

meg a törvény. 

6.12.3. 5.6.12.3 A döntések közlése 

A határozat, a végzés csak akkor fejthet ki jogi hatást, ha azt az érintett személyekkel közölték. A döntéseket 

közölni kell az ügyféllel és mindazokkal, akikre nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg, a szakhatósággal 

és más hatósággal, állami szervvel. 

A végzést azzal kell közölni, akire nézve rendelkezést tartalmaz, akinek a jogát, jogos érdekét érinti. 

A döntések hatály a közléstől kezdődik, ettől kell számítani a jogorvoslati, végrehajtási határidőket. A 

döntéseket írásban postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, elektronikus úton, hirdetményi úton, 

kézbesítési meghatalmazott, illetve kézbesítési ügygondnok, útján, hatóság kézbesítőjével lehet közölni. A 

döntés szóban is közölhető, ha jogszabály nem zárja ki. 

6.13. 5.6.13 A döntés kijavítása és kiegészítése 

A döntés kijavítását, kicserélését, kiegészítését eredetileg a jogorvoslatok körében szabályozták, a törvény 

átfogó módosítása szerint a kijavítást és kiegészítést nem jellemzik a jogorvoslat sajátosságai. 

6.13.1. 5.6.13.1 A döntés kijavítása 

A közigazgatási hatóság a döntés közlését követően észlelheti, hogy a döntés valamilyen csekély súlyú hibát 

tartalmaz. A döntést hozó hatóságnak lehetősége van arra, hogy ezt utólag korrigálja, lényeges azonban, hogy 

nem érintheti érdemben a döntést. 

A közigazgatási hatóság döntését kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja név-, szám-, számítási hiba vagy más 

hasonló elírás esetén. A hibajavítás az eredeti példányon és valamennyi kiadmányon el kell végezni - a javítás 
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tényének feljegyzésével. A hibás döntés bevonásával a döntés kicserélésére is sor kerülhet, ha a hiba olyan, 

hogy a kiadmányokon nem javítható. A hatóság kijavító végzést is kibocsáthat. 

A kijavítást mindazokkal közölni kell, akikkel a kijavítandó döntést közölték. 

A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

6.13.2. 5.6.13.2 A döntés kiegészítése 

A közigazgatási hatóság határozatát, végzését kiegészítheti, ha valamely, az ügy érdeméhez tartozó kérdésben 

nem döntött, vagy a döntésből valamely kötelező elem hiányzik. A kiegészítés a döntés egyéb rendelkezéseit 

nem érintheti. 

A döntés az ügyfél kérelmére vagy hivatalból egészíthető ki. A döntést annak jogerőre emelkedésétől számított 

egy év eltelte után nem lehet kiegészíteni, vagy ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 

A hatóság a kiegészítést önálló kiegészítő döntéssel és e ténynek a döntés eredeti és kiadmányaira történő 

feljegyzésével vagy a hiányos döntés bevonása mellett az eredeti döntést és a kiegészítő döntést egységes 

döntésbe foglalva a döntés kicserélésével teljesíti. 

A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

A kiegészítést mindazokkal közölni kell, akikkel a kiegészítendő döntést közölték. 

7. 5.7 A hatósági bizonyítvány, igazolvány, 
nyilvántartás 

A hatóságok jogalkalmazó tevékenysége nem kizárólagosan a döntéshozatal, emellett adatot, tény, jogosultságot 

igazolnak, hatósági nyilvántartást vezetnek. 

A hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés a hatósági aktusok 

sajátos formái, és hatósági határozatnak kell tekinteni. A fenti szabályból követően a hatósági bizonyítvány, 

igazolvány kiállításának valamint a nyilvántartásba történő bejegyzés megtagadásáról határozattal kell dönteni. 

7.1. 5.7.1 A hatósági bizonyítvány 

A hatósági bizonyítvány olyan közokirat, amelyet a közigazgatási hatóság valamilyen tény, állapot vagy egyéb 

adat igazolására ad ki kérelemre, vagy hivatalból, rendszerint külön jogszabályban adott felhatalmazás alapján 

és az ott előírt alakszerűség és eljárási rend megtartásával. 

A hatósági bizonyítványok típusainak számbavétele szinte lehetetlen, példának megemlíthető esetek: a jegyző 

adó- és értékbizonyítványt állít ki az ingatlan értékéről, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 

Központi Hivatala erkölcsi bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél büntetlen előéletű. 

A hatósági bizonyítványt tíz napon belül kell kiadni. A bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - 

mindenki köteles elfogadni. 

A közigazgatási hatóság a bizonyítvány kiadását akkor tagadja meg, ha 

• a kiadás jogszabályba ütközik, 

• az ügyfél valótlan vagy 

• olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik. 

7.2. 5.7.2 A hatósági igazolvány 

A hatósági igazolvány olyan közokirat, amelyet a közigazgatási hatóság törvényben, kormányrendeletben vagy 

önkormányzati rendeletben meghatározott esetben és adattartalommal állít ki az ügyfél adatainak és jogainak 

rendszeres igazolására (pl. személyi igazolvány, útlevél, gépjárművezetői engedély). 
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A hatósági igazolványban csak a jogszabályban meghatározott bejegyzés tehető. A hatósági igazolványt a 

bejegyzett adatok és jogok igazolására - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni, ezekre nézve 

az ügyfél más bizonyításra nem kötelezhető. 

7.3. 5.7.3 A hatósági nyilvántartás 

A nyilvántartás általános értelemben nem más, mint előre meghatározott szempontok szerint rögzített 

információk együttese. A törvény a nyilvántartások vezetésével kapcsolatos legáltalánosabb szabályait 

tartalmazza csupán. 

A közigazgatási hatóság csak jogszabályban meghatározott adatokat tartja nyilván (pl. ingatlan-nyilvántartás, 

anyakönyv-vezetés). Az állampolgárok személyes adatainak nyilvántartását csak törvény vagy a törvény 

felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet írhatja elő. 

A hatósági nyilvántartásba, mérlegelés nélküli bejegyzésről az ügyfelet nem kell értesíteni, és a döntés a 

nyilvántartásba történő bejegyzés napján jogerőre emelkedik. 

A nyilvántartást vezető hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést 

javítani, az elmulasztott bejegyzést pótolni. 

Az ügyfél jogorvoslati kérelmének nyújtására nyitva álló határidő a bejegyzés, vagy mulasztás tudomásra 

jutásától kezdődik. 

Az ügyfél illeték vagy díj lerovása mellett a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet. 

8. 5.8 A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 

A hatósági ellenőrzés a közigazgatási tevékenység része, az ellenőrzés sajátossága, hogy elvileg minden 

ügyfélként szóba jöhető személyre kiterjed, kifejezett jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhet rá sor. Az 

eljárás jogilag szabályozott és elsődleges célja a megelőzés (prevenció), a tapasztalt jogsértés kiküszöbölése 

másodlagos célnak tekinthető. 

A hatósági ellenőrzés a közigazgatási szervek külső ellenőrzése (a szervezeti rendszeren kívüli tevékenysége), a 

hatóság közhatalmi jogosítványokkal rendelkezik, és az ellenőrzés területeit és eszközeit jogszabály határozza 

meg. 

A hatóság hatáskörének keretei között ellenőrzi 

• a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, 

• a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

A hatóság az ügyféltől kérheti 

• jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatását, 

• iratok bemutatását, 

• egyéb tájékoztatást, és 

• helyszíni ellenőrzést tarthat. 

A helyszíni ellenőrzésről és annak során tett megállapításokról, az ügyfél nyilatkozatairól jegyzőkönyvet készít. 

Ha a hatóság jogsértést nem tapasztal, a jegyzőkönyv helyett készített hivatalos feljegyzést a helyszínen 

átadhatja, vagy az ellenőrzés befejezését követően küldi meg. Az hatósági ellenőrzés intézkedés nélkül lezárul 

Ha a hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve döntésben foglalt előírásokat megsértette 

• felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és felszólítja annak megszüntetésére; 

• hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, és intézkedést tesz; 
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• megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező szervet; 

• fegyelmi, szabálysértési, büntetőjogi, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. 

9. 5.9 JOGORVOSLAT ÉS DÖNTÉS-FELÜLVIZSGÁLAT 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapvető jogként nyilvánítja ki, hogy a törvényben meghatározottak szerint 

mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírói, közigazgatási vagy más hatósági döntés ellen, amely jogát vagy 

jogos érdekét sérti. A jogorvoslathoz való jog, alanyi jog, amelyet csak törvény korlátozhat vagy zárhat ki. 

A jogsértés a jogszabályok rendelkezéseinek a döntést hozó hatóság általi megsértését jelenti. A 

jogszabálysértést az ügyfél, az eljárásban közreműködők és az ügyben orvoslás kezdeményezésére jogosult 

hatóságok is vélelmezhetik, feltételezhetik. 

Az érdeksérelem az érdekeltnek (általában az ügyfélnek) az ügyben hozott döntésre vonatkozó olyan 

meggyőződése, mely szerint a döntés számára nem méltányos vagy egyenesen hátrányos. 

A jogorvoslati rendszer határozza meg, hogy adott döntésekkel szemben mely fórumokhoz, milyen 

jogorvoslattal lehet élni, és e fórumokon milyen orvoslási döntéseket hozhatnak. 

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a hatóság végzése ellen akkor van helye önálló 

jogorvoslatnak, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat ellen 

igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

A közigazgatási eljárás során hozott érdemi határozatok jogorvoslati rendszere: 

A kérelemre induló jogorvoslati eljárások: 

• a fellebbezési eljárás, 

• a bírósági felülvizsgálat, 

• az újrafelvételi eljárás. 

A döntések felülvizsgálata hivatalból történhet: 

• a saját hatáskörben döntés-visszavonás, módosítás, 

• a felügyeleti eljárás, 

• az Alkotmánybíróság határozata alapján, 

• az ügyészi intézkedés nyomán. 

A semmisségi okok bármelyikének fennállása esetén az eljáró szervnek a döntés megsemmisítéséről kell 

intézkednie. 

9.1. 5.9.1 A fellebbezés 

A fellebbezés a legáltalánosabb - hagyományos elnevezés szerint: rendes - jogorvoslat. A fellebbezéssel az arra 

jogosult az általa sérelmezett első fokú határozat ellen jogorvoslati jogát érvényesíti. A jogosult előterjesztése 

lényegében az első fokú határozat megtámadása és arra irányul, hogy a felügyeleti szerv a sérelmezett 

határozatot semmisítse vagy változtassa meg. 

E jogorvoslat általános jellegéből következik, hogy az eljárás bármely szakaszában lehet vele élni minden olyan 

döntéssel szemben, amelyet a jogszabály megjelöl. 

Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése, illetve 

a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

A fellebbezés jogi hatása elsődlegesen az, hogy a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. A halasztás azt 

jelenti, hogy a fellebbezéssel megtámadott döntést az ügy újabb érdemi elbírálásáig nem lehet végrehajtani. 
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9.1.1. 5.9.1.1 A végzés elleni fellebbezés 

A főszabály szerint a végzés csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben 

támadható. A törvény azonban lehetővé teszi, hogy egyes végzések önálló fellebbezéssel támadhatók. Önálló 

fellebbezésnek van helye: 

• az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 

• a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 

• az eljárást megszüntető, 

• az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, 

• az ügyintézési határidő túllépése miatt meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, 

• az eljárási bírságot kiszabó, 

• a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

• az iratbetekintés jogának korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, 

• a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a 

költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló 

elsőfokú végzés ellen. 

A másodfokú döntést hozó hatóság által hozott első fokú végzésekkel szembeni fellebbezésre az általános 

szabályokat kell alkalmazni. 

9.1.2. 5.9.1.2 A döntés, fellebbezésre való tekintet nélkül történő végrehajtása 

A fellebbezés halasztó hatályát kizárja a döntésnek fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítása. 

A döntés, fellebbezésre tekintet nélkül elsősorban akkor nyilvánítható végrehajthatónak, ha 

• életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása, káros következményeinek 

enyhítése miatt szükséges, 

• nemzetbiztonsági érdekből, közbiztonság fenntartása érdekében fontos közrendvédelmi okból szükséges, 

• a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 

• a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik. 

9.1.3. 5.9.1.3 A fellebbezés kizárása 

A fellebbezéshez való jog az ügyfél alapvető joga, ezért a fellebbezés kizárására csak szűk körben kerülhet sor. 

Nincs helye fellebbezésnek: 

• ha az ügyben azt törvény kizárja, 

• az ügyfelek részéről az egyezségüket jóváhagyó határozat ellen, 

• ha az elsőfokú döntést miniszter, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm 

államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta, 

• ha az elsőfokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, 

• a hatósági nyilvántartásba történő, mérlegelés nélküli bejegyzés ellen. 

Ezekben az esetekben az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye, az egyezséget jóváhagyó 

határozat kivételével. 

9.1.4. 5.9.1.4 A fellebbezés előterjesztése 
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A fellebbezés lehetőségével az arra jogosult csak meghatározott időn belül élhet. Ez az időköz a fellebbezési 

határidő. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított tizenöt nap, ha törvény vagy kormányrendelet 

másként nem rendelkezik, vagyis ez időn belül lehet a fellebbezést előterjeszteni. 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül e jogáról le is mondhat. Az ügyfél (jogosult) fellebbezési 

kérelmét vissza is vonhatja. 

A fellebbezés, mint rendes jogorvoslat az előterjesztés jogalapja tekintetében korlátlan. Ez azt jelenti, hogy a 

fellebbező nem köteles fellebbezésének indokait megjelölni. Elegendő, ha a jogosult - hivatkozva a döntésre - 

előterjesztésében csak annyit közöl, hogy: "a határozatot megfellebbezem". A fellebbezésben új tények és 

bizonyítékok is felhozhatók. 

A fellebbezést az annak elbírálására jogosult hatósághoz kell címezni, és a döntést hozó elsőfokú hatóságnál kell 

előterjeszteni. Ez a törvényi előírás kizárja, hogy más - például a közigazgatási fórumrendszeren kívül álló - 

hatóság dönthessen az ügyben. A fellebbezés átszármaztató hatályú jogorvoslat, a döntési jogkör átszáll az 

elbírálásra jogosult szervre. 

A fellebbezés joga - az ügyfélen kívül - megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. Az eljárásban 

közreműködhet tanú, szakértő, tolmács, szemletárgy birtokosa, a sérelmezett döntés őket érintő rendelkezéseit 

támadhatják. 

Az ügyfélnek nem minősülő természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más 

szervezet a sérelmezett döntés reájuk vonatkozó rendelkezései ellen, avagy az őket illetően általuk várt, de 

elmaradt rendelkezés miatt élhetnek fellebbezéssel. 

9.1.5. 5.9.1.5 Eljárás saját hatáskörben 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, döntését módosítja vagy 

visszavonja. A hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, vagy a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően módosíthatja, ha a fellebbezési kérelemben foglaltakkal egyetért – ha nincs ellenérdekű ügyfél. 

A visszavonást, módosítást tartalmazó döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés 

ellen volt. 

9.1.6. 5.9.1.6 A fellebbezés elbírálása 

A sérelmezett döntés ellen benyújtott fellebbezést az első fokú hatóság, ha a saját korábbi döntésének 

orvoslására nem talál okot, az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül a 

fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz – terjeszti fel. 

A fellebbezés elbírálása azt jelenti, hogy az elbírálásra jogosult hatóság felülvizsgálati jogköre teljes, a 

fellebbezést, az ügyben szereplők cselekvéseit, az első fokú döntést és az ügyben keletkezett valamennyi iratot 

megvizsgálva döntést hoz, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. 

A fellebbezés elbírálására jogosult szerv, a vizsgálat eredményeként az elsőfokú határozatot helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

A másodfokon eljáró hatóság a döntés megsemmisítése mellett az elsőfokú közigazgatási hatóságot új eljárásra 

utasíthatja, ha az érdemi határozat meghozatalához nincs elég adat, vagy a tényállás további tisztázása 

szükséges. 

9.2. 5.9.2 A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 

A közigazgatási hatósági jogalkalmazás törvényességét biztosító bírósági eljárás közvetlenül a meghozott 

közigazgatási határozat felülvizsgálatára irányul. Ez a vizsgálat közigazgatási perben történik a polgári 

perrendtartásnak a közigazgatási perre vonatkozó különleges eljárási szabályai szerint. 

A bírósági felülvizsgálat elsősorban a közigazgatási ügyben hozott jogerős határozat ellen kérhető. 

A közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére csak jogszabálysértés esetén kerülhet sor. 

A per kezdeményezéséhez a felperessé váló korábbi ügyfélnek vagy más jogosultnak a sérelmezett határozat 
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egészének vagy részének jogszabálysértő voltára kell hivatkoznia, és az erre vonatkozó indokait is elő kell 

adnia. 

Keresetindításra az ügyfél és a törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél egyaránt jogosult. A kereset 

benyújtására az érdekelt a sérelmezett határozat közlésétől számított harminc napon belül jogosult. 

A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a közigazgatási eljárásban az ügyfél (jogosult) 

fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés kizárt. 

A kereset benyújtásával a közigazgatási ügy közigazgatási perré alakul át, amelynek felperese az ügyfél 

(törvényes érdekeiben sértett fél), alperese pedig az a hatóság, amely a sérelmezett jogerős határozatot hozta. 

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, de kérhető a döntés 

végrehajtásának felfüggesztése. 

A benyújtott keresetet a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság, a megyei bíróság bírálja el. A bíróság a 

közigazgatási határozatot jogszabálysértés megállapítása esetén, hatályon kívül helyezi és - szükség esetén - a 

közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. 

Törvény által meghatározott esetekben a bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja, így például a 

bíróság az ingatlan-nyilvántartási eljárásban meghozott határozatot megváltoztathatja. 

A bíróság ítélete ellen főszabályként fellebbezés nem terjeszthető elő, de felülvizsgálati kérelem nyújtható be a 

Legfelsőbb Bírósághoz. 

9.3. 5.9.3 Az újrafelvételi eljárás 

Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben, a határozat jogerőre emelkedését követően jutott 

tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása 

szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomás-szerzéstől számított tizenöt napon belül 

újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot 

eredményezett volna. 

A hatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

• a jogerős határozat után bekövetkezett tényen, jogszabályváltozáson alapul, 

• az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy már a bíróság döntést hozott, 

• a határozat jogerőre emelkedésétől már eltelt hat hónap, 

• az újrafelvételt jogszabály kizárja. 

Az újrafelvételi kérelmet az elsőfokú hatóság bírálja el, ennek során a hatóság a jogerős határozatot 

módosíthatja, visszavonhatja, vagy új döntést hozhat. E döntés ellen az általános szabályok szerint van helye 

jogorvoslatnak. 

9.4. 5.9.4 A döntés módosítása, visszavonása 

A közigazgatási hatóság döntésének módosításáról, visszavonásáról az ügyfél jogorvoslati kérelmére vagy 

hivatalból dönthet. 

A hatóság saját döntésének hivatalból történő felülvizsgálata során azonban csak jogszabálysértés esetén 

módosíthatja, vonhatja vissza döntését, ebben az esetben viszont köteles fellépni. 

Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy 

visszavonja – a döntés közlésétől számított egy éven belül és egy ízben. 

A döntés nem módosítható, nem vonható vissza, ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 

A döntés módosítását, visszavonását jogszabály kizárhatja, illetve feltételekhez kötheti. 
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A módosítást, visszavonást tartalmazó döntés az általános szabályok szerint jogorvoslattal támadható meg, 

ebben az esetben. 

9.5. 5.9.5 A felügyeleti eljárás 

A hatósági eljárás keretében megvalósuló felügyelet a közigazgatási szervezeti rendszer keretén belül működik 

és tartalmát, lényegét tekintve törvényességi felügyelet. A felügyeleti szerv hivatalból jogosult megvizsgálni a 

hatóság eljárását és döntését. A jogszabálysértés észlelése esetén köteles intézkedést tenni, és felügyeleti 

jogkörét gyakorolni. 

A hatóság felügyeleti szerve jogosult hivatalból megvizsgálni, az ügyben eljáró hatóság eljárását, döntését és 

ennek alapján 

• intézkedést tesz a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, és 

• felügyeleti jogkört gyakorol. 

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, szükség esetén 

az ügyben eljárt közigazgatási hatóságot új eljárásra utasítja. Ez a jogkör illeti meg a felügyeleti közigazgatási 

hatóságot akkor is, ha a szakhatóság - a felügyeleti szerve útján - a határozatnak részére történő megküldésétől 

számított tizenöt napon belül hozzájárulásának figyelmen kívül hagyását sérelmezi. 

A hatóság döntése nem változtatható és nem semmisíthető meg, ha 

• azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben már elbírálta, 

• jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene – semmisségi ok hiányában, 

• semmisségi ok fennállása esetén a törvényben meghatározott három, illetve öt év eltelt, 

• kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől számított öt év eltelt, 

• azt jogszabály kizárja, vagy feltételhez köti és a feltétel nem áll fenn. 

9.6. 5.9.6 A határozat felülvizsgálata az AB határozata alapján 

Az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt az a személy fordulhat alkotmányjogi panasszal az 

Alkotmánybírósághoz, akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be és 

egyéb jogorvoslati jogát már kimerítette, illetve más jogorvoslati lehetősége nincs. 

A törvény az alkotmányjogi panasz eljárásban hozott alkotmánybírósági határozat alapján történő döntés-

felülvizsgálatnak két esetkörét szabályozza: 

• az AB helyt ad az alkotmányjogi panasznak és kizárja az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály egyedi 

ügyben történő alkalmazását, 

• az AB csupán a jogszabály valamely lehetséges értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé, de magát a 

jogszabályt nem. 

A jogorvoslati eljárás lefolytatására az érintett jogerős közigazgatási határozatot meghozó első- vagy másodfokú 

hatóság felügyeleti szerve jogosult és az első esetben az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály alapján 

meghozott hatósági határozatot megváltoztatja vagy megsemmisíti, szükség esetén végzéssel megsemmisíti a 

döntést, és új eljárásra utasítja az ügyben eljárt hatóságot. 

A felügyeleti szerv megváltoztatja vagy megsemmisíti azt a határozatot is, amelyet a jogszabálynak 

alkotmányellenes értelmezésével hoztak. 

9.7. 5.9.7 Az ügyészi intézkedések 

Az ügyészségnek a közigazgatási hatóságok működésével kapcsolatos fontos feladta a közigazgatási 

jogalkalmazás törvényességének biztosítása. 
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Az ügyész jogosítványai körébe tartozik a törvényességi kérelmek, közérdekű bejelentések alapján a szükséges 

intézkedések megtétele. Ehhez iratokba tekinthet be, az érintett közigazgatási hatóságoktól, vezetőktől 

felvilágosítást kérhet, és vizsgálatokat folytathat le. 

Az ügyész a törvényesség biztosítása érdekében a közigazgatási hatóságok eljárását érintő közvetlen 

intézkedéseket tehet, és jogosítványokat gyakorol. 

A közigazgatási hatóság jogerős, illetőleg végrehajtható törvénysértő döntése ellen az ügyész a döntést 

kibocsátó hatósághoz, illetőleg annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be. Az óvásban az általa megtámadott 

döntés végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja. 

Az ügyészi intézkedés jogi hatása korlátlan akkor, ha az ügyész az óvást a hatósági döntés közlésétől számított 

három éven belül nyújtja be, ez esetben az óvás nyomán tett intézkedéssel nem kell figyelemmel lenni a 

jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra. 

Ha az óvást az ügyész a döntés közlését követő három éven túl, de öt éven belül nyújtja be, az óvás folytán tett 

intézkedés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem sérthet. 

Az öt éven túl benyújtott óvás nyomán megtett intézkedés jogot nem korlátozhat, nem vonhat el. 

Az ügyész a törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése végett a 

hatóság vezetőjénél felszólalással él, a jövőbeni törvénysértés veszélye esetén pedig a megelőzés érdekében 

figyelmeztetést nyújt be. 

9.8. 5.9.8 A semmisség 

A semmisség jogintézményének lényege, hogy az egyes jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárások során a 

közigazgatási hatóság döntését meg kell semmisíteni, ha az adott ügyben, a törvényben meghatározott 

semmisségi okok bármelyikének fennállását észlelik. A semmisségi ok megállapítása esetén a döntést erre 

irányuló határozattal kell megsemmisíteni. 

A semmisségi okot észlelő közigazgatási hatóságnak, vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróságnak kell a 

döntés megsemmisítése iránt intézkedni. 

A megsemmisítést tartalmazó döntés ellen a törvényben meghatározott jogorvoslattal élhetnek. 

A közigazgatási hatóság döntését meg kell semmisíteni, ha 

• a magyar hatóság joghatósága kizártsága ellenére járt el, 

• az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, illetékességébe, az ideiglenes intézkedést kivéve, 

• a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül, illetve jogszabályon alapuló állásfoglalásának figyelmen 

kívül hagyásával hozták meg, 

• a közigazgatási döntés tartalmát jogerős ítélettel megállapított bűncselekmény befolyásolta, 

• a döntéshozó testületi szerv nem volt határozatképes vagy nem volt meg a szükséges szavazati arány, 

• a közigazgatási ügyben eljáró bíróság az ügy érdemében hozott határozata ellenére, azonos tényállás mellett a 

közigazgatási szerv új eljárásban dönt (ítélt dolog), 

• törvény által meghatározott forma mellőzésével meghozott döntést, 

• a törvény által meghatározott súlyos eljárási jogszabálysértéssel meghozott döntést. 

A döntés nem semmisíthető meg, ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené és a döntés 

jogerőre emelkedése óta három év eltelt. 

A kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedését követő öt év után nem semmisíthető 

meg. 
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A jogerős ítélettel megállapított bűncselekmény által befolyásolt döntés időkorlátozás nélkül megsemmisíthető, 

ha jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. 

10. 5.10 A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS 

10.1. 5.10.1 A végrehajtás fogalma 

A végrehajtás a közigazgatási döntés megvalósulásához, a határozatban megállapított jogok érvényesüléséhez, 

illetőleg az abban előírt kötelezettségek teljesüléséhez kapcsolódik. 

Ha a hatósági döntés kötelezettséget vagy a jogosultság mellett kötelezettséget is előír, akkor a hatósági 

végrehajtás elsősorban azon múlik, vajon a kötelezett hajlandó-e jogkövető magatartással a kötelezettséget 

önként teljesíteni. 

A kötelezett vonakodása, vagy a kötelezettség teljesítésének kifejezett megtagadása esetén a végrehajtás jogi 

eszközök igénybevételével hatósági kényszerintézkedésekkel valósulhat meg. 

A végrehajtási eljárás a közigazgatási szerveknek azokat a cselekményeit jelenti, amelyek során a döntés 

kötelezettjét a döntésben foglaltak teljesítésére kényszerítik. Célja a döntésekben rögzített kötelezettségek 

kikényszerítése. 

10.2. 5.10.2 A végrehajtható döntések 

A végrehajthatóság beállta a határozat kikényszeríthetőségét, míg a jogerő a döntés rendes jogorvoslattal történő 

támadhatatlanságát jelenti. A törvény a végrehajtható döntések körét jellemzően a jogerőssé vált döntésekre 

terjesztette ki, lehetővé teszi egyes esetekben a jogerő beállta előtti végrehajtást is. 

10.2.1. 5.10.2.1 A végrehajtható döntések köre 

A hatóság döntése végrehajtható, ha 

1. A pénzfizetésre, meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg, 

• a döntés jogerőre emelkedett, és 

• a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap eredménytelenül telt el. 

2. A tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget 

megállapító döntés 

• jogerőre emelkedett, és 

• az ügyfél a kötelezettséget megszegte, 

3. A döntés, fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként való alkalmazását 

rendelték el, 

4. A teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett. 

A fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt és a 

hatósági szerződésből eredő kötelezettségekre is. 

10.2.2. 5.10.2.2 A jogerős döntések köre 

A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha 

• ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

• a fellebbezésről lemondtak, 

• a fellebbezést visszavonták, 
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• a fellebbezés – ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést – a törvény rendelkezései szerint kizárt. 

A fellebbezésről történő lemondás esetében a döntés jogerőre akkor emelkedik: 

- ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az ügyben 

nincs ellenérdekű ügyfél: az első fokú döntés közlésekor, 

- a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését: az utolsó kézhez kapott lemondás vagy visszavonás napján. 

A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. 

10.2.3. 5.10.2.3 A részjogerő 

Az első fokú döntés, fellebbezéssel nem érintett rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha csak az eljárás 

egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen. 

Egyes ügyfajták tekintetében törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy a döntés, fellebbezéssel 

nem támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be 

fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott 

rendelkezésekre. 

10.3. 5.10.3 A végrehajtás elrendelése 

A végrehajtás elrendelése első fokú hatósági döntés a végrehajtási intézkedések megindításáról és az e körbe 

tartozó cselekvések módjáról. A végrehajtás elrendelésére a határozat végrehajthatóságának megállapítása 

nyomán hivatalból vagy kérelemre kerülhet sor. A végrehajtást az első fokon eljárt közigazgatási hatóság 

végzéssel rendeli el. 

10.4. 5.10.4 A végrehajtás foganatosítása 

A végrehajtás foganatosítása a tulajdonképpeni kényszerintézkedések megtétele, amely a döntésben foglaltak 

tényleges megvalósítását szolgálja. Az önkéntes teljesítés elmaradását követően végzéssel dönt a 

foganatosításról. 

Az elsőfokú hatóság foganatosítja végrehajtást, ha az elrendelő és foganatosító hatóság azonos, a 

foganatosításról végzést nem kell hozni, hanem megkezdi a foganatosítást. 

A foganatosításnak több módja van, a kényszerintézkedést minden esetben attól függően kell megválasztani, 

hogy a közigazgatási hatóság milyen magatartásra - pénzösszeg megfizetésére, meghatározott cselekmény 

tanúsítására, ingóság kiadására - kötelezte az ügyfelet. 

A pénzfizetési kötelezettség végrehajtására elsősorban a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénzforgalmi 

szolgáltatónál kezelt összeg, vagy ha ez természetes személy esetében nem lehetséges, munkabérét kell 

végrehajtás alá vonni. Ha ez nem volt eredményes, a kötelezett lefoglalható vagyontárgya vonható végrehajtás 

alá. Ingatlan végrehajtás elrendelését a törvény további feltételekhez köti. 

Meghatározott cselekmény végrehajtása (ingatlan birtokbaadása, lakás kiürítése, meghatározott magatartás 

tanúsítása) esetén a végrehajtást foganatosító hatóság dönt a végrehajtás módjáról: 

• a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezteti, 

• feljogosíthatja a jogosultat az elvégzésre, illetve mással való elvégeztetésre, 

• pénz egyenérték megfizetésére kötelezheti a jogosult kívánságára a kötelezettet, 

• eljárási bírság szabható ki, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, 

• a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a cselekményt. 

10.5. 5.10.5 A végrehajtás felfüggesztése 
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A végrehajtást elrendelő hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a bíróság 

dönthet a végrehajtás felfüggesztéséről. 

A végrehajtás felfüggesztéséről kell dönteni, ha 

• a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, 

• a vagyontárgyat a bírósági végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, 

hogy más lefoglalható vagyontárgy nincs, 

• a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, és a kérelemben előadott tények és 

körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik, 

• a kötelezett meghalt vagy megszűnt, a jogutódlás tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedéséig, 

• azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni óvásban indítványozza, 

• a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 

• a közegészségügyi vagy közbiztonsági okból szükséges, 

• a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elő, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú 

kérelmét jogerősen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését a törvény kizárja, 

• azt törvény vagy kormányrendelet elrendeli. 

A végrehajtást elrendelő hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor dönthet végrehajtás, ha a kötelezett a 

felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási eljárás során 

korábban nem sújtották eljárási bírsággal. 

A végrehajtás felfüggesztéséig foganatosított végrehajtási cselekmények hatályban maradnak. A felfüggesztés 

elrendelésétől a megszüntetéséig újabb végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. 

10.6. 5.10.6 A végrehajtás megszüntetése 

A végrehajtást elrendelő hatóság a végrehajtást megszünteti, ha 

• a végrehajtható döntést visszavonták, megsemmisítették, vagy hatályon kívül helyezték, 

• jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható, 

• a végrehajtáshoz való jog elévült, 

• a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri, 

• a további végrehajtási eljárási cselekményektől eredmény nem várható, 

• a végrehajtást foganatosító szerv a pénzkövetelést a pénzforgalmi szolgáltatóra vagy a munkáltatóra 

vonatkozó felelősségi szabály alapján vagy a kötelezett tartozásaiért külön törvény alapján helytállásra 

kötelezettel szemben érvényesítette, 

• a hatóság a jogutódlásra tekintettel a teljesítési határidőt a végrehajtás elrendelését követően 

meghosszabbította, 

• a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a 

kötelezett ellen felszámolási eljárás indult, 

• törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetővé teszi. 

A végrehajtást megszüntető végzést haladéktalanul közölni kell a jogosulttal és a kötelezettel, továbbá meg kell 

küldeni a végrehajtást foganatosító szervnek. 

10.7. 5.10.7 A végrehajtáshoz való jog elévülése 
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A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a döntés, 

teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól 

számított öt év elteltével évül el. Jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt is megállapíthat. 

Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, továbbá a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési 

kedvezmény időtartama alatt. 

A végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az elévülés megszakadásával az 

elévülési idő újra kezdődik, tíz év elteltével azonban a határozat nem hajtható végre. 

Ha a határozat elévülés miatt nem hajtható végre, a behajthatatlan pénztartozást, bejegyzett jelzálogjogot törölni 

kell. A jelzálogjogot az ingatlanügyi hatóság a végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére törli az ingatlan-

nyilvántartásból. 

10.8. 5.10.8 Jogorvoslatok a végrehajtási eljárásban 

A végrehajtási eljárásban meghozott döntések ellen főszabályként nincs helye fellebbezésnek, kivéve, ha a 

törvény az elsőfokú döntés ellen az önálló fellebbezést lehetővé teszi (például ideiglenes biztosítási intézkedés). 

A kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást 

foganatosító szerv törvénysértő döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást 

foganatosító szervnél végrehajtási kifogást terjeszthet elő. 

A végrehajtási kifogást az intézkedésről való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon 

belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. 

A fellebbezést és a kifogást a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság tizenöt napon belül bírálja el. Ha törvény 

eltérően nem rendelkezik, a fellebbezésnek és a kifogásnak a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

11. 5.11 Összefoglalás 

A fejezet átfogó ismereteket ad a közigazgatási hatósági eljárás egészéről. A ingatlan-nyilvántartási eljárás is 

közigazgatási hatósági eljárás, ezért az eljárás során figyelemmel kell lenni a közigazgatási eljárás általános 

szabályaira, különösképpen azokra az eljárási cselekményekre, szabályokra, amelyekre vonatkozóan az ingatlan 

nyilvántartásról szóló törvényben nincsenek eltérő szabályok. Tehát e fejezet ismerete nélkül az ingatlan-

nyilvánítatási eljárás szabályait tartalmazó fejezet nem sajátítható el megfelelő módon. A közigazgatási eljárási 

jogot alaposan megismerheti e fejezetből. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel a közigazgatási eljárási jog alapelveit? 

2. Mit jelent a hatáskör és illetékesség szabálya? 

3. Mikor kell, és mikor lehet alkalmazni az ügyintézővel szemben a kizárás szabályait? 

4. Mit kell tartalmazni a jegyzőkönyvnek, és mikor kerül felvételre a közigazgatási eljárás során? 

5. Milyen formában hozza meg a döntését a közigazgatási szerv? 

6. Milyen fokú döntéssel szemben lehet fellebbezést benyújtani? 

7. A fellebbezésen kívül milyen jogorvoslati lehetőségek vannak a közigazgatási eljárásban? 

8. Mikor végrehajtható a közigazgatási döntés? 
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