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Tisztelt Olvasó! 
 
Köszöntöm Önt a Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények szerkesztősége, 
szerkesztőbizottsága nevében. A 2020-ban a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a 
továbbiakban: Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület vagy Egyesület vagy KEJE) által alapított 
folyóiratunk célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének elméleti és gyakorlati 
támogatása mellett a közigazgatásban tevékenykedők jogalkalmazási munkájának fejlesztése, 
melyhez szerzőink közigazgatási eljárási jogi témájú kérdések elemzésével, feldolgozásával, az 
egyes kutatási eredményeket bemutató tanulmányokkal és különböző, a szakterületet érintő 
kérdések kapcsán megfogalmazott szakmai állásfoglalásokkal járulnak hozzá. 

A tudományos ismeretbővítés és a gyakorlati tapasztalatok megosztása mellett 
folyóiratunkban beszámolunk az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényekről, 
versenyekről, illetve a közigazgatási eljárási jog területét érintő hírekről és eseményekről is, 
hogy olvasóink komplex és teljeskörű tájékoztatást kaphassanak a közigazgatási eljárási jog 
helyzetképéről és a területtel kapcsolatos újdonságokról. 

A Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények megjelentetésével inspirálni szeretnénk a 
közös gondolkodást és a jelenlegi jogi keretrendszer folyamatos fejlesztését, emellett a 
szerkesztés szempontjai között kiemelten szerepel annak figyelembevétele, hogy egyetemi 
hallgatók számára is lehetőséget adjunk a nemzetközi színvonalú kutatói közösség tagjaivá 
váláshoz. 

Várjuk az érdeklődő kutatók, jogi szakértők és egyetemi hallgatók magyar nyelvű 
írásait! 
 
 

Huszár Barbara Eszter 
főszerkesztő 

 
  

FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
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BARTL BÁLINT – HORVÁTH JESSICA1 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény egyes változásairól 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
megalkotása során a jogalkotó az előző közigazgatási eljárási törvényektől eltérő, új 
szabályozási logikát és struktúrát igyekezett kialakítani. A kódex törekszik a valamennyi eljárás 
során közös szabályok megfogalmazására, az ezen kívüli eltéréseket az ágazati, különös eljárási 
jogszabályokban fejti ki. Az Ákr. kizárólag a legjelentősebb „általánosítható” eljárási 
rendelkezéseket fektette le, a törvény szövege úgy került megfogalmazásra, hogy teret engedjen 
a kiegészítő rendelkezéseknek is, így kialakítható az adott eljárástípusra jellemző megfelelő 
normakörnyezet. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a 2020. augusztus 1-jétől 2022. január 
1-jéig bekövetkezett jogszabályváltozásokat az Ákr. vonatkozásában.  
 
Kulcsszavak: eljárási jog, közigazgatási jog, jogszabályváltozás, Ákr., eljárásjogi változások. 
 
 
1. Bevezetés 
 
Az Ákr. megalkotása során a jogalkotó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénytől (a továbbiakban: Ket.) eltérő, új 
szabályozási logikát és struktúrát igyekezett kialakítani. A kódex törekszik a valamennyi eljárás 
során közösen alkalmazandó szabályok megfogalmazására, az ezen kívüli eltéréseket az 
ágazati, különös eljárási jogszabályokban kerülnek kifejtésre. Ellentétben a Ket.-re jellemző 
korábbi gyakorlattal, az Ákr. kizárólag a legjelentősebb „általánosítható” eljárási 
rendelkezéseket fektette le, hogy a szűk meghatározás teret engedjen a kiegészítő 
rendelkezéseknek, elősegítve az adott eljárástípusra jellemző megfelelő normakörnyezet 
kialakítását.2  

Hatálybalépése óta az Ákr. több ízben is módosításra került, jelen tanulmány –
feltérképezve a jogszabálymódosítások kiváltó okait – a 2020. augusztus 1-jétől 2022. január 
1-jéig tartó időszak alatt végbemenő változásokat hivatott bemutatni. 
 
2. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény változásai 
 
2.1. Stilisztikai változások 
 
2.1.1. Az értesítési cím módosulása 
2021. július 1. napjától kezdődően az értesítési cím bejelentésére és az értesítési címet érintő 
adatigénylésre, adatszolgáltatásra a továbbiakban már nincs lehetőség, ugyanis a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásba bejegyzett értesítési címeket hivatalból érvénytelenítették. Ezzel 
összhangban szükség volt az értesítési címre utaló, valamint az azzal összefüggő rendelkezések 
módosítására, amely így az Ákr.-ben is átvezetésre került. 

 
1 Dr. Bartl Bálint, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, titkár. Dr. Horváth Jessica, Közigazgatási Eljárási Jogi 
Egyesület, titkár. 
2 Az Ákr. újításai: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályozási újításai. 
Elérhető: https://akr.kormany.hu/az-akr-ujitasai (A letöltés dátuma: 2021. 12. 27.)  

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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A stilisztikai változások értelmében az Ákr. illetékességről rendelkező bekezdésében3 a 
„lakóhely” szövegrész helyébe a „lakcím” szöveg lépett.4 A stilisztikai módosítás az Ákr. „A 
kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 
valamint a fogyatékossággal élő személy eljárási védelme” alcím5 általános szabályaiban is 
átvezetésre került, ugyanígy az idézésre vonatkozó szabályoknál is a „lakóhellyel” szövegrész 
helyébe a „lakcímmel” szöveg lépett.6 A lakcímet így gyűjtőfogalomként tünteti fel a 
továbbiakban a jogszabály. 
 
2.1.2. Az illetékesség 
A nyelvhelyesség és a helyes terminológia alkalmazása érdekében az Ákr. illetékességről 
rendelkező 16. § (4) bekezdése szintén módosításra került. Ennek értelmében „az eljárásra” 
szövegrész hatályát vesztette, és az érintett bekezdés a következők szerint módosult: 
amennyiben a hatóság illetékessége nem állapítható meg, „az adott ügyfajtában a fővárosban 
eljárásra jogosult hatóság jár el, több azonos hatáskörű fővárosi hatóság esetén pedig az 
illetékességi vita szabályait kell megfelelően alkalmazni.”7 
 
2.1.3. Új szolgálati jogviszony jogrendszerbe való beillesztése 
Az elővezetés kapcsán 2021. január 1-jétől új adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony jelent 
meg: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja, akivel 
összefüggésben az elővezetés során a hatóságnak megkeresési kötelezettsége van. Az új 
szolgálati jogviszony jogrendszerbe való beillesztése érdekében az egyes jogállási törvényeken 
és egyes adótörvényeken kívül számos olyan törvény is módosításra került, amely az állami 
adó- és vámhatósági személyi állományára, illetve az állomány szolgálati jogviszonyára 
vonatkozó megfelelési, összeférhetetlenségi vagy egyéb rendelkezést tartalmaz. Ennek 
megfelelően az Ákr. 60. § (3) bekezdése a következők szerint módosult: „Ha a hatóságnak 
tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség tényleges 
állományú vagy a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, illetve a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja, az elővezetés céljából az 
állományilletékes parancsnokot, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjának 
munkáltatóját keresi meg.”8 

 
2.1.4. A zár alá vétel és a lefoglalás megszüntetése  
A biztosítási intézkedések három fajtáját különíthetjük el (pénzkövetelés biztosítása, 
meghatározott dolog zár alá vétele, lefoglalás), azonban a Ket. a lefoglalást még nem sorolta a 
biztosítási intézkedések közé.9 A zár alá vétel eljárási jogintézmény vonatkozásában mostanra 
tisztázásra került, hogy megszüntetésének esetei a lefoglalásra is irányadóak. Ennek érdekében 
szükségessé vált az Ákr. vonatkozó szakaszcímének pontosítása, illetve innentől fogva a zár alá 
vétel mellett megjelenik a lefoglalás is.10 

 
3 Ákr. 16. § (2) bek. 
4 Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény 110. 
§ a) pontja. 
5 Ákr. 29. § (1) bek. b) pontja. 
6 Ákr. 59. § (1) bek. 
7 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 160. §. 
8 Az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CLII. törvény 59. §. 
9 BOROS Anita – DARÁK Péter (2018): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem. 216. 
10 Ákr. 109. § (1) bek.; az egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő 
módosításáról szóló 2021. évi LI. törvény 67. §. 
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Indokolt volt tehát a lefoglalás egyértelműsítése, tekintettel arra, hogy más 
jogszabályhelyeken, így például a biztosítási intézkedéshez szükséges hatósági tanú kapcsán is 
kéz a kézben járnak a lefoglalás és a zár alá vétel jogintézményei.11 Ugyanakkor az Ákr. szerint 
önálló jogorvoslatnak (fellebbezésnek) van helye a zár alá vételt vagy lefoglalást elrendelő, 
valamint ezek megszüntetése iránti kérelmet elutasító elsőfokú végzés ellen.12 

Egyebekben a két jogintézmény közötti különbség abban ragadható meg, hogy a zár alá 
vétel elvonja a dolog birtokát, míg a lefoglalás birtoka a birtokos őrzésében marad.13 Az az 
irányú igény, hogy a zár alá vétel mellett a lefoglalás megszüntetésének esetei is feltüntetésre 
kerüljenek a jogszabályban, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott.14 
 
2.2. A kizárásra vonatkozó változások  
A jogértelmezési kérdések tisztázása érdekében szükség volt a hatóság kizárására vonatkozó 
rendelkezésének pontosítására. Ennek értelmében 2021. január 1. napjától az Ákr. kizárásra 
vonatkozó szabályai a következők szerint módosultak: „Ha a kizárási ok a hatósággal szemben 
merül fel, a kizárási okot a hatóság a felügyeleti szerv számára bejelenti. A felügyeleti szerv 
dönt a hatóság kizárásáról, egyúttal – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – rendelkezik 
az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóság 
kijelöléséről.”15 

A jogszabálymódosítás célja az volt, hogy a törvény szövegéből egyértelműen kitűnjön, 
hogy a hatóság önkényesen nem dönthet saját kizárása tárgyában, hanem arról minden esetben 
a felügyeleti szervnek kell döntést hoznia. A felügyeleti szervek belső jogorvoslati fórumként 
is működnek, és már a Ket. is minden egyedi közigazgatási hatósági döntéssel szemben igénybe 
vehető, önálló jogcímet nem igénylő, rendes jogorvoslati eszközként minősítette a hatóság 
felügyeleti szervének eljárását.16 Megjegyzendő, hogy a kizárással összefüggő más hatóság 
kijelölése az eddigi szabályok alapján sem minősült hatáskörelvonásnak,17 önkormányzati 
hatósági ügyekben pedig a személyes érintettség szabályainak alkalmazására kerül sor.18 

A kizárás szabályainak módosítása egyértelművé tette tehát, hogy a közigazgatási 
jogban ismert hierarchikus viszony értelmében, valamint a jogállamiság garanciájából fakadóan 
egy felettes szerv bírálja el a hatóság kizárására vonatkozó kérelmet („Nemo iudex in sua 
causa”). 
 
2.3. Az elektronizáció változása   
Európai uniós követelményként jelent meg az elektronizált ügyintézés, amely megvalósítását 
az Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer segíti. Az integrált szolgáltatás 
lehetővé teszi, hogy az ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül, automatizálva menjenek 
végbe, amennyiben a döntéshez szükséges valamennyi információ a hatóság rendelkezésére áll. 

Az Ákr.-ben nevesített konjunktív feltételek együttes fennállása esetén automatikus 
döntéshozatali eljárás lefolytatására kerül sor akkor, ha azt törvény vagy kormányrendelet 
megengedi, a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, a döntés 
meghozatala mérlegelést nem igényel, és nincs ellenérdekű ügyfél. Tehát automatikus 

 
11 Ákr. 79. § (1) bek. BOROS – DARÁK 2018, 162. 
12 Ákr. 112. § (2) bek. BOROS– DARÁK 2018, 182. 
13 BOROS – DARÁK 2018, 219. 
14 BOROS – DARÁK 2018, 222. LAPSÁNSZKY András (2017): Az egyes hatósági intézkedések különös szabályai, In 
PETRIK Ferenc (szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai. Kommentár a gyakorlat számára. 4. kiadás. Budapest, 
HVG-ORAC. 251. 
15 Ákr. 24. § (4) bek.; 2020. évi CLXVIII. törvény 158. § (1) bek. 
16 VARGA Zs. András (2018): A közigazgatás kontrolljának jogi eszközei - A kontrollmechanizmusok elmélete. A 
magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai VII. kötet, Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 87., 101.  
17 BOROS – DARÁK 2018, 52. 
18  BOROS – DARÁK 2018, 75. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §.  
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döntéshozatal esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezésére álló, valamint 
az automatikus információátvétel útján megszerzett adatok alapján – emberi közbeavatkozás 
nélkül – hozza meg döntését és közli azt az ügyféllel.19 Fontos követelmény azonban, hogy a 
hatóságok képesek legyen fogadni a másik hatóság elektronikus megkeresését, az iratokon az 
elektronikus továbbítás során a megfelelő szerv legyen megjelölve, valamint a feltöltött 
dokumentumok olvashatóak legyenek.20 

A 2021-ben elfogadott jogszabálymódosítás21 egyértelműsíti, hogy automatikus 
döntéshozatalra a hatóságnak abban az esetben is lehetősége van, ha az ahhoz szükséges 
adatokat automatikus információátvétel útján meg tudja szerezni.22 Ezáltal az automatikus 
döntéshozatalt kiterjesztik mindazon esetekre is, amikor a hatóságnál ugyan nincs meg az adat 
közvetlenül, de azt automatikus információátadással be tudja szerezni, jelentősen megnövelve 
ezzel az automatikusan intézhető ügyek számát. 

Bár az ügyfelekkel, valamint az eljárás egyéb részvevőivel való gördülékeny 
kommunikáció is növeli az eljárás hatékonyságát,23 a hatóságok egymás közötti, minél 
gyorsabb, online párbeszéde is hasonló hatással bír. Már a Ket.-ben is bevezetésre került, hogy 
ha a megkereső hatóság közvetlen elektronikus hozzáféréssel rendelkezik az eljárásához 
szükséges adatot nyilvántartó szerv nyilvántartásához, az adatot a nyilvántartásból közvetlen 
lekérdezéssel szerezte meg, kivéve, ha a nyilvántartáshoz való hozzáférés üzemzavar vagy más 
elháríthatatlan esemény miatt határidőben nem volt lehetséges.24 

 
2.4. A függő hatályú döntés kivezetése   
A vizsgált időszak legnagyobb változását vitathatatlanul a függő hatályú döntés 
jogintézményének kivezetése jelentette, amely alapján az Ákr. „Függő hatályú döntés” című 
43.  §-át a „Teljes eljárásra történő áttérés” című szakasz váltotta fel.25 A jogszabálymódosítás 
értelmében a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül a kérelmet 
visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy érdemben dönt; a beadvány elintézését függőben 
tartja, vagy az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése iránt intézkedik; vagy pedig – szükség 
esetén – szakhatóságot keres meg, rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges előre látható 
eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív fel.26 A rendelkezésből kitűnik, hogy a nyolcnapos 
határidő egy olyan általános intézkedési határidővé vált, amely alatt a hatóságnak „reagálnia” 
kell az üggyel kapcsolatban. 

A hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén – amennyiben annak feltételei 
fennállnak – elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, 
a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes 
eljárás szabályai szerint jár el.27 Továbbá, amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, 

 
19 BOROS Anita – VINCZE – CSAPÓ Emese – JUGOVITS Károly (2019): Az alapeljárási szabályok szabályozási 
karakterisztikája (1957–2018), In BOROS Anita – PATYI András (szerk.): A hazai közigazgatási hatósági eljárási 
jog karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus. 173. 
20 BOROS – VINCZE – CSAPÓ – JUGOVITS 2019, 180. 
21 Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 
2021. évi L. törvény 34. §. 
22 Ákr. 40. § b) bek., 2021. évi L. törvény 34. §. 
23 HOHMANN Balázs (2016): A közigazgatási hatósági eljárás nyilvánosságának biztosítása, In Haffner Tamás – 
Kovács Áron (szerk.): Tanulmánykötet. III. Fiatalok EUrópában konferencia 2016. Sopianae Kulturális Egyesület, 
Pécs. 85. 
24 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 46. § (9) bek. 
25 Az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi 
XXX. törvény 46. § (1) bek. 
26 Ákr. 43. § (1) bek., 2020. évi XXX. törvény 46. § (1) bek. 
27 2020. évi XXX. törvény 46. § (1) bek. 
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a hatóság őt az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, 
ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási 
módon tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való 
betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél 
nevéről.28  

Indokolt volt a függő hatályú döntés jogintézményének kivezetése, mivel az túlzott 
adminisztratív terheket rótt a hatóságokra. A hatósági eljárás menetében továbbra is 
érvényesülő elv, hogy a hatóságnak az eljárást – ha nincs helye sommás eljárásnak – nyolc 
napon belül „előre kell lendítenie” (például a tényállás tisztázásához szükséges döntés 
meghozatalával), az eljárást gátló körülményekről kell döntenie (például az ügy 
megszüntetésével), vagy az ügyben érdemben döntést kell hoznia. A felfüggesztés vagy a 
hiánypótlás meghozataláról természetesen nyolc napot követően is dönthet a hatóság, a 
szabályozás csupán az ügyben való érdemi intézkedést hivatott elősegíteni. 

Az Ákr.-ben rögzítésre került, miszerint abban az esetben, ha nem sommás eljárásban 
bírálják el a kérelmet, az ügyfél elektronikusan tájékoztatást kap a teljes eljárás ügyintézési 
határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a 
továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. Továbbá a hatóságnak a teljes eljárásra 
történő áttérés esetén az áttérés indokait a döntés indokolásában is meg kell határoznia. 

Már 2016-ban a Ket. függő hatályú döntésével összefüggésben is megfogalmazódtak 
olyan kritikák, amelyek a függő hatályú döntés „bürokráciacsökkentő” hatását vitatták, például 
birtokvédelmi ügyekben.29 Ezen kívül az „eljárást gyorsító” függő hatályú döntéssel 
kapcsolatban a döntés megfelelő megalapozottsága és a tényállás kellő tisztázása is vizsgálat 
tárgyát képezte az elmúlt években.30 

 
2.5. Az önálló jogorvoslattal támadható végzések körének bővítése 
2021. május 28-tól az Ákr.-ben az önálló jogorvoslattal támadható végzések köre az alábbiak 
szerint módosult: az Ákr. 112.  § (2) bekezdésének j) és k) pontja helyébe a következő 
rendelkezések léptek, és a  bekezdés a  következő pontokkal egészült ki: (Önálló jogorvoslatnak 
van helye) „j) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, k) az  
eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet 
elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló, valamint l) a 
végrehajtást elrendelő” végzés ellen.31 A vonatkozó bekezdés a) pontjában az „az ideiglenes” 
szövegrész helyébe az „a biztosítási intézkedésről és az ideiglenes” szöveg lépett.32 

A módosítások értelmében egyértelművé vált, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő 
végzés ellen is helye van önálló jogorvoslatnak, továbbá rögzítésre került az esetleges 
fellebbezés halasztó hatályának kizárása is. Az Ákr. tételesen meghatározza – és bővíti – azon 
végzések körét, amelyek esetében önálló jogorvoslatnak lehet helye,33 a módosított rendelkezés 
így a jogorvoslathoz való jogot szélesíti ki. 

 
28 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 158. § (2) bek. 
29 NYIKOS Bettina (2016): Az egyablakos ügyintézési rendszer az ügyfelek és az ügyintézők szemszögéből. 
Kodifikáció és Közigazgatás, 2. sz. 103.  
30 BOROS Anita (2016): Javaslatok a közigazgatási hatósági eljárás (újra)szabályozásához. Új Magyar 
Közigazgatás, 9. évf. 4. sz. 5., 9. 
31 Az egyes törvényeknek a kézbesítéssel és az igazságügyi ágazati szabályozással összefüggő módosításáról szóló 
2021. évi LI. törvény 68. §, Ákr. 112. § (2) bek. 
32 2021. évi LI. törvény 69. §. 
33 PATYI András – VARGA Zs. András (2019): A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei. A magyar 
közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V. kötet. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. 156.  
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A jogszabálymódosítás egyik indokát az a megállapítás adta, hogy az eljárási költség 
megfizetésére kötelező hatósági végzéssel szemben önálló jogorvoslatnak van helye.34 Fontos 
kérdés, hogy a jelen tárgyban feltüntetett végzések a hatóság érdemi döntésének tekintendőek-
e, mert ez esetben „a más szervhez vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz 
fordulás lehetőségét jelenti a jogorvoslathoz való jog.”35 Annak vizsgálata során, hogy mely 
döntés minősül érdemi határozatnak, a döntés tárgya és a személyre gyakorolt hatása 
a meghatározó, vagyis az, hogy az érintett helyzetét, jogait a döntés lényegesen befolyásolta-
e.36 Álláspontunk szerint a meghatározott végzési kör jelentős hatást gyakorol az érintettekre, 
jogaikat jelentősen befolyásolhatja, valamint kihatással lehet – eljárásjogi – helyzetükre, 
mindez alapján a jogszabálymódosítás a határozatokra vonatkozó jogorvoslati jogból 
levezethető és indokolható. A végrehajtás jogszabályba iktatása kapcsán kiemelendő, hogy 
„e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését 
és eljárását”37, amelyre a végrehajtás elrendelése során is lehetősége van.38  
 
3. A jövőben tervezett változások  
 
Számtalan eljárás létezik, amely esetén a hatóság már a kérelem benyújtásakor dönt – például 
a kormányablakokban azonnal intézhető ügyek esetében –, ami kizárja annak a lehetőségét, 
hogy az eljárás a kérelem benyújtását követő napon induljon meg, továbbá az elektronikus 
ügyintézés terjedésével folyamatosan emelkedik az azonnali döntéshozatallal intézhető ügyek 
száma. Mindezekre tekintettel szükség van az Ákr. abbéli módosítására, hogy az eljárás már a 
kérelem hatósághoz történő megérkezésének időpontjában megindulhasson. 

A módosítás alapján az ügyintézési határidő kezdő napja nem a kérelem beérkezését 
követő nap, hanem a kérelem beérkezésének napja lesz. A módosítás elfogadására 2020-ban 
került sor, a módosító rendelkezés 2023. január 1. napjával lép hatályba. Ennek alapján a 
„megérkezését követő napon” szövegrész helyébe a „megérkezésének időpontjában” szöveg 
került. A megérkezés időpontjára vonatkozó módosítások az eljárást optimalizáló, gyorsító 
változásoknak tekintendőek.39 
 
4. Összegzés 
 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény koncepciója 2015-ben került 
elfogadásra, a kodifikátor – szakítva a Ket.-re jellemző korábbi gyakorlattal – új alapokra 
kívánta helyezni a szabályozási struktúrát és logikát. Az új törvény alapgondolatát az képezte, 
hogy csak azon szabályok kerüljenek megfogalmazásra, amelyek valóban minden eljárásban 
közösek, az ezen kívül eső sajátosságok meghatározása pedig különös eljárási jogszabályokban 
történjen. Mindezek alapján az Ákr. rendelkezései „szikár” tartalommal kerültek kialakításra, a 
„hatósági eljárásjog magjaként” a legfontosabb törvényi szinten általánosítható eljárási 
rendelkezéseket tartalmazza. 

Hatályba lépése óta az Ákr. már több alkalommal módosításra került, jelen tanulmány a 
2020. augusztus 1. és 2022. január 1. közötti jogszabályi változásokra, valamint az azokat 
kiváltó okokra fókuszált. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a jogszabályváltozások 
jelentős részét a pontosítás, helyesbítés, vagy más jogszabályban történő időközi módosulás 
Ákr.-be való átvezetése indokolta, így például a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba 

 
34 BH2021. 180. 
35 PATYI – VARGA i.m. 38.  
36 PATYI – VARGA i.m. 38.  
37 Ákr. 3. §  
38 PATYI – VARGA i.m. 173.  
39 Ákr. 37. § (2) bek. 
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bejegyzett értesítési címek hivatalból történő érvénytelenítése nyomán szükség volt az értesítési 
címre utaló, valamint az azzal összefüggő rendelkezések Ákr.-beli módosítására. 

 Előfordult azonban olyan eset is, amikor a jogértelmezési kérdések feloldása indokolta 
a jogszabályváltozást, így például a kizárásra vonatkozó rendelkezések esetén a 
jogszabálymódosítás célja az volt, hogy a törvényben egyértelműen megfogalmazásra kerüljön, 
miszerint a hatóság önkényesen nem dönthet saját kizárása tárgyában, hanem arról minden 
esetben a felügyeleti szervnek kell döntést hoznia. A digitalizáció gyorsütemű fejlődése a 
közigazgatásban – így az Ákr.-ben – is visszaköszön, ezért szükség volt az automatikus 
döntéshozatal keretében intézhető ügyek körének kiterjesztésére is. A vizsgált időszak 
legnagyobb változását mégis a függő hatályú döntés jogintézményének kivezetése jelentette, 
ami a hatóságok tehermentesítését hivatott elősegíteni. A jogorvoslati rendszer átfogó 
módosításának „utóhatásaként” jelentősen bővült az önálló jogorvoslattal támadható végzések 
köre, amely az ügyféli és az eljárás egyéb résztvevői jogainak erősítését tartotta szem előtt. 

Szakítva a korábbi gyakorlattal, a jövőben tervezett, 2023-tól hatályba lépő változások 
legfőbb célja a gyorsabb ügymenet kialakítása, így például az ügyintézési határidő a kérelem 
beérkezését követő napon fog megindulni, illetve összhangban áll az automatikus 
döntéshozatali eljárást gyorsító és a pontosságot szem előtt tartó célkitűzésével. 
 
 
 
 
 
  



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2021/1. 12 

 
 
BOKOR CSABA40 
Az adóhatósági ügyek a pandémia alatt41 
 
2021. április 16. napján a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület által szervezett a „Hatósági 
eljárások a pandémia időszakában” című online szakmai konferencián dr. Bokor Csaba, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogi és felügyeleti szakfőigazgatója előadásában ismertette a 
járványhelyzettel kapcsolatos fontosabb adóeljárási jogszabályi változásokat, valamint az 
állami adó- és vámhatóság ezzel összefüggő adózási feladatait, e feladatok végrehajtásával 
összefüggő gyakorlati tevékenységét és tapasztalatait. Jelen cikk a rendezvényen előadottak 
kibővített szöveges összefoglalója, kiegészítve az azóta eltelt négy hónap fontosabb 
változásaival. 
 
Kulcsszavak: adóigazgatási intézkedések; adóügyi intézkedések; adózók minősítése; 
elektronikus ellenőrzések; Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer; fizetési 
kedvezmények; gazdaságvédelmi akcióterv; gazdaságvédelmi intézkedések; gyorsított áfa-
kiutalások; különleges jogrend; otthoni munkavégzés (home office); rendkívüli 
kormányrendeletek; támogató szemlélet; új kihívások; veszélyhelyzet; végrehajtási eljárások 
szünetelése. 
 
1. Bevezető 
 
1.1. Veszélyhelyzettel összefüggő jogalkotás 
A magyar Kormány 2020. március 11-én42 15 órától az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.43 Ezzel a Magyarország történetében első alkalommal 
került sor az egész országra kiterjedő különleges jogrend44 bevezetésére.45 

A Kormány a veszélyhelyzetet 2020. június 18-án szüntette meg,46 és ezzel egyidejűleg 
Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi 
készültséget vezetett be,47 azonban a járványhelyzet súlyosbodása miatt 2020. november 4-től, 
majd ezt követően 2021. február 8-tól újból kihirdette a veszélyhelyzetet.48 

 
40 Dr. Bokor Csaba, jogi és felügyeleti szakfőigazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
41 A kézirat lezárásának dátuma: 2021. augusztus 31. 
42 Ezen a napon minősítette világjárványnak (pandémiának) az Egészségügyi Világszervezet a COVID-19-
fertőzést. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. 
Elérhető: https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-
media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (A letöltés dátuma: 2021. 04. 08.) 
43 Veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §, 4. §. 
44 Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 48-54. cikk. 
45 Ezt megelőzően többnyire árvíz (elemi csapás) miatt került sor az ország meghatározott területeire kiterjedő 
veszélyhelyzet kihirdetésére, de veszélyhelyzet elrendelésére került sor ipari szerencsétlenség (ipari katasztrófa) 
miatt is (az Ajka melletti vörös-iszap zagytározó 2010. október 4-i átszakadása). 
46 A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. 
§, 2. §. 
47 A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bek., 2. §. 
48 A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §, 4. §; a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] 1. §, 5. §. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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Az új jelenség, a világméretűvé váló koronavírus járvány számos korlátozó intézkedés 
bevezetésével járt, amely önmagában (szabad mozgáshoz való jog49 korlátozása, kijárási és 
utazási korlátozások), valamint gazdasági következményén – a gazdasági aktivitás számos 
szektorban (például turizmus, vendéglátás, rendezvényszervezés) bekövetkező csökkenésén – 
keresztül jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi adózási viszonyok mellett a magyar gazdasági, 
pénzügyi, valamint adóügyi politikára, és ez utóbbin belül a magyar adóigazgatásra is. 

Az új kihívások gyors válaszokat, az eddigiektől eltérő, de következetes jogalkotási 
eljárást követeltek. Ennek körében a Kormány az Alaptörvényben kapott felhatalmazás 
(törvényi rendelkezést felülíró rendeletalkotási jogkör)50 alapján egyrészt a központi 
költségvetési törvénytől51 eltérő szabályokat állapított meg.52 Másrészt a végrehajtó hatalom 
általános szerve53 – a Gazdaságvédelmi Akcióterv54 keretében vagy ahhoz szorosan illeszkedve 
– olyan adóügyi, és ezen belül az adóigazgatási szabályozást érintő és az adózókra kedvezőbb 
tartalmú rendeleteket is alkotott, amelyek különös előírásai eltértek e rendeletek kihirdetésekor 
hatályban lévő, azonos adóeljárásjogi tárgykört szabályozó általános törvényi rendelkezésektől 
(jogintézményi „kiegészítő” szabályozás). 

Ezek a jogalkotói többletjogosítvány alapján hozott hagyományostól eltérő rendkívüli 
kormányrendeletek („szükségrendeletek”) az Alaptörvény értelmében tizenöt napig maradnak 
hatályban, kivéve, ha a Kormány – az Országgyűlés felhatalmazása alapján – a rendelet hatályát 
meghosszabbítja (ideiglenes vagy átmeneti jellegű kormányrendeletek).55 Az Országgyűlés ez 
utóbbi felhatalmazást 2020. március 31-i hatállyal kezdődően meg is adta.56 

A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével azonban hatályát veszti.57 Ez az 
Alaptörvénybe foglalt automatikus hatályvesztés a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem volt 
szükség a Kormány veszélyhelyzetben alkotott rendeletei kifejezett hatályon kívül helyezésére, 
mivel a veszélyhelyzet megszűnésével egyidejűleg ezek a rendeletek is hatályukat vesztették.58 
A veszélyhelyzet 2020. június 18-i megszüntetését követő automatikus hatályvesztésre 
tekintettel a szükséges rendelkezések törvényi szinten „éltek” tovább.59 E szabályozási 
folytonosságot a magyar jogalkotó többnyire külön, átmenetinek tekintett nem adóeljárási 
törvényben valósította meg, azonban volt olyan rendelkezés is, amely tartós jelleggel a rendes 
adóigazgatási szabályozás részévé vált.60 

2021 februárjában pedig az Országgyűlés egyrészt felhatalmazta a Kormányt, hogy a 
veszélyhelyzetben egyes kormányrendeletek hatályát meghosszabbítsa, másrészt ezzel 
egyidejűleg jóváhagyta azt a rendeletet,61 amellyel a Kormány a veszélyhelyzet újbóli 
kihirdetését követően kiadott számos rendeletét, egyes eltérésekkel újból hatályba léptette.62 

 
49 Például Alaptörvény XXVII. cikk (1) bek. 
50 Alaptörvény 53. cikk (2) bek. 
51 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény. 
52 A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet. 
53 Alaptörvény 15. cikk (1) bek. 
54 A 2021. évben a Gazdaságvédelmi Akciótervet felváltotta a Gazdaság-újraindítási Akcióterv. [A Gazdaság-
újraindítási Akciótervről szóló 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat] 
55 Alaptörvény 53. cikk (3) bek. 
56 A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bek., 7. §. 
57 Alaptörvény 53. cikk (4) bek. 
58 Az Alkotmánybíróság 3326/2020. (VIII. 5.) AB végzése [16] pontja. 
59 Az egyes adózási tárgyú törvényeknek a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges módosításáról szóló 2020. évi XLVI. törvény, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi 
LVIII. törvény). 
60 Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: 2017. évi CL. törvény) 2021. január 1-jétől 
hatályos 153. § (6) bek. 
61 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet. 
62 A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény. 
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A sajátos jogalkotási tevékenységen belül is különlegességnek számítanak azok az 
előírások, amelyek egyes rendelkezések hatályba lépését a főszabálytól eltérően nem a 
kihirdetését követő valamely napban,63 hanem a kihirdetés napjának órában meghatározott 
időpontjában határozták meg.64 Így például a fentebb már említett veszélyhelyzetet kihirdető 
kormányrendelet kihirdetésére 2020. március 11-én, hatálybalépésére ugyanezen a napon 15 
órakor került sor. Továbbá mivel a hatálybalépés pontos naptári napja nem volt 
meghatározható, ezért a Kormány a hatálybalépést nem naptári napra meghatározott 
időponthoz, hanem egy jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához kötötte,65 és ennek 
megfelelően a hárommillió-ötszázezredik, a négymilliomodik, az ötmilliomodik, illetve az 
ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának 
napját követő napban állapította meg.66 A hatálybelépések pontos dátumait (2021. április 24., 
2021. május 1., 2021. május 23., 2021. július 3.) alacsonyabb jogforrások, belügyminiszteri 
határozatok állapították meg.67 
 
1.2. Új kihívások a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt 
Az új helyzet új kihívások elé állította az alapvetően sokoldalú és szerteágazó tevékenységet 
végző magyar állami adó- és vámhatóságot (a továbbiakban: NAV) is, minden szakterület68 
számára többletfeladatot adva, és bizonyos területeken gyökeresen megváltoztatta a 
feladatellátás jellegét is. 

A szociális érintkezés csökkentésére vonatkozó észszerű járványügyi elvárással69 
összefüggő változások egyrészt a munkavégzés szervezésének – addig a NAV gyakorlatában 

 
63 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 7. § (1) bek. 
64 Jat. 7. § (2) bek. 
65 Jat. 7. § (3) bek. 
66 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés; az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. 
rendelet 8. § (1) bek.; a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 
194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 17. § (1) bek.; a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik 
fokozata kapcsán a sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 
5. § (1) bek.; a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) 
Korm. rendelet 14. § (1) bek.; a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 
365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. 
67 A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 175/2021. (IV. 15.) 
Korm. rendelet 1. §-a és 3-5. §-a hatálybalépéséről, valamint az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 
176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 2/2021. (IV. 23.) BM határozat; a védelmi 
intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet 
hatálybalépéséről, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a 
sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépéséről 
szóló 3/2021. (IV. 30.) BM határozat; a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára 
tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek 
módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 4/2021. (V. 22.) BM határozat; a 
védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépéséről szóló 5/2021. (VII. 2.) BM határozat. 
68 Például ügyfélszolgálat, ellenőrzés, végrehajtás (ideértve a fizetési kedvezményekkel összefüggő feladatokat 
is), informatika. 
69 Például a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet vagy a védelmi intézkedések ideiglenes 
szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet]. 
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egyáltalán nem alkalmazott – formájában jelentkeztek (otthoni munkavégzés, home office70), 
másrészt tovább erősítették a NAV azon többéves töretlen gyakorlatát, hogy az ügyfelekkel 
történő érintkezés során törekszik a személyes megjelenést mellőző (többnyire elektronikus 
formájú) kapcsolattartásra.71 Ez utóbbira kiváló járványhelyzeti példa az ügyfélszolgálati 
tevékenység, ahol a személyesen megjelenő ügyfelek számának jelentős csökkenése és ezzel 
párhuzamosan a telefonos és e-mailes tájékoztatáskérések arányának növekedése,72 valamint 
az ellenőrzések, ahol az elektronikus ellenőrzések gyakorlatának erősödése volt tapasztalható.73 

A közigazgatásban történő otthoni munkavégzés veszélyhelyzet alatti általánossá 
tételének kormányzati szándéka – jogszabályi szinten – először 2021 márciusában 
fogalmazódott meg,74 azonban a NAV-on belül ennek gyakorlati megvalósítására már a 2020. 
év folyamán sor került.75 Az otthoni munkavégzésre történő viszonylag zökkenőmentes átállás 
nagyrészt a rendszeres informatikai fejlesztéseknek és a NAV informatikai szakterület 
munkatársainak volt köszönhető. Ezek a fejlesztések egyébként is alapvetően szükségesek az 
egyre növekvő tömegű – a nemzeti adatvagyon76 szerves részét képező – NAV adatvagyon 
kezeléséhez és általában a NAV minél hatékonyabb mindennapi működéséhez. Ez most 
kiegészült azzal, hogy a járvány, illetve a járványhelyzet a maga sajátos módján erőteljesen 
ösztönözte a NAV-on belül egyébként folyamatosan zajló, az egyes szakterületek gyakorlati 
igényeit is messzemenően figyelembe vevő informatikai fejlesztések további kibontakozását. 

Az adóigazgatási többletfeladatok többnyire az új kedvezőbb rendelkezésekkel 
összefüggésben merültek fel. Fontos kiemelni, hogy ezek az adóigazgatási változások nem 
eredményezték új adóeljárási jogintézmények létrejöttét (szemben például a veszélyhelyzettel 
összefüggő büntetőjogi jogalkotással77), hanem amint arra már utaltam, a már létező 
jogintézményeket érintették, és alkalmazásuk (hatályuk) – adózókra nézve kedvezőbb – 
személyi, tárgyi, időbeli terjedelmében hoztak újdonságot. 
 
2. Egyes adóigazgatási eljárásokat érintő intézkedések 
 
2.1. Végrehajtások 
A végrehajtási tevékenység már több, mint három évtizede a NAV, valamint jogelőd szervei 
általános és rendszeres feladatát képezi. Az adózók vagyoni helyzetét érintő ezen feladat 
jogszerű ellátása érdekében a NAV-nak fokozott figyelemmel kell lennie arra, hogy 
végrehajtási cselekményeket csak a végrehajtási eljárás „tényleges” időtartama alatt 
foganatosítson, és a végrehajtási eljárás szünetelése során mellőzze ezt. 

Mivel a meghatározott feltételek mellett benyújtott fizetési kedvezmény iránti kérelem, 
valamint a fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyező véglegessé vált döntés a 

 
70 A 2021. január 1-jétől hatályos új jogállási norma, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény már önállóan szabályozza mind a távmunkát, mind az otthoni 
munkavégzést (127-128. §). 
71 Törvényben meghatározott esetekben ez a NAV kötelessége is. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi 
CLI. törvény 36. § (4)-(6) bek. 
72 TAMÁSNÉ CZINEGE Csilla (2020): Veszélyhelyzethez igazított gyakorlat, hathatós segítség a nehézségek 
áthidalásában. SZAKma, 62. évf. 6. sz. 12. 
73 NEMES-SOMOGY Krisztina (2020): Elektronikus ellenőrzés veszélyhelyzet idején. Adóvilág, XXIV. évf. 7. sz. 
37-38., TAMÁSNÉ CZINEGE 2020, 13. 
74 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 12. § (1) bek. Az erre irányuló – a gazdaság szereplőit is érintő – felkérés 
2021. május 10-én szűnt meg [A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a 
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 
233/2021. (V. 6.) Korm. rendelet preambuluma, 8. §]. 
75 2021. május közepétől került sor a normál munkavégzési rendre történő visszaállásra. 
76 A nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény 2. § a) pontja. 
77 A járványügyi védekezés akadályozása új bűncselekményi tényállásának beiktatása 2020. március 31-től. A 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 322/A. §. 
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végrehajtási eljárás szünetelését eredményezi,78 ezért erre tekintettel már a veszélyhelyzet 
kihirdetésekor több végrehajtási eljárás szünetelt, amelynek következtében a NAV ezen 
eljárásokban nem foganatosított végrehajtási cselekményeket. A rendkívüli helyzet 
következtében azonban indokolttá vált olyan intézkedés bevezetése, amely a fizetési 
kedvezményi eljárásoktól függetlenül – amelyek egyébként sem minden esetben szüneteltetik 
„automatikusan” a végrehajtási eljárást (lásd a tartozás esedékessé válását követő 8 napon túl 
benyújtott kérelmeket79) – általános jelleggel „megakasztja” a folyamatban lévő végrehajtási 
eljárásokat. 

A koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében hozott adóigazgatási 
kormányintézkedések80 közül talán az egyik legfontosabb a folyamatban lévő végrehajtási 
eljárások 2020. március 24. és 2020. július 3. közötti szünetelése volt,81 amely a gyakorlatban 
több, mint 340 ezer adózót érintett.82 

Mivel a NAV által folytatott adóigazgatási eljárások alapvetően a NAV és az adózó 
között zajlanak, ezért az ellenérdekű (ügy)felek helyzete a veszélyhelyzettel összefüggő 
változásokkal kapcsolatban sem bírt olyan jelentőséggel, mint más közigazgatási vagy peres 
eljárások során. Kivételként említhető azonban a megkeresésre történő végrehajtások 
vonatkozásában a behajtást kérő, valamint a behajtást kérő hatóság83 adóssal szembeni jogi 
érdeke. Erre volt tekintettel a jogalkotó, amikor a végrehajtás szünetelésének főszabálya alóli 
kivételként határozott meg három eljárási csoportot: az Ákr. alapján hozott döntésen alapuló 
meghatározott cselekmények végrehajtására irányuló eljárásokat (például okmányok 
leadásának kikényszerítése, építésügyi tárgyú megkeresések teljesítése84), az úgynevezett 
igazságszolgáltatási (például bírósági, ügyészségi, nyomozó hatósági) megkeresések 
végrehajtására irányuló eljárásokat, valamint a veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi 
intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárásokat.85 
 
2.2. Adóhalasztás: adóbevallási, beszámolási és adófizetési kötelezettségek 
Szintén nagyon fontos adóigazgatási intézkedés volt, hogy a Kormány a járványhelyzetre 
tekintettel 2020. szeptember 30-ig meghosszabbított egyes általános bevallási, beszámolási és 
fizetési határidőket. 

E változások érintették a társasági adóval, a kisvállalati adóval, az energiaellátók 
jövedelemadójával, a helyi iparűzési adóval és az innovációs járulékkal összefüggő 
adó(járulék)megállapítási, adó(járulék)-, illetve adó(járulék)előleg-bevallási, adó(járulék)-, 
illetve adó(járulék)előleg-fizetési kötelezettségeket, valamint a beszámolókra vonatkozó 
beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, benyújtási 

 
78 Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: 
2017. évi CLIII. törvény) 16. § (1) bek. a)-b) pontja. 
79 JAKÓ Endre (2018): A végrehajtás felfüggesztése és szünetelése. Adó, XXXII. évf. 8-9. sz. 82. 
80 LAKATOS Anett (2020): Veszélyhelyzet: az adóigazgatási szabályokat érintő módosítások, adózási könnyítések. 
SZAKma, 62. évf. 5. sz. 28. 
81 Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet] 9. § (1) bek. 
82 TAMÁSNÉ 2020, 14. 
83 2017. évi CLIII. törvény 7. § (1) bek. 3-4. pontja. 
84 SZEDER Ágnes (2020): Végrehajtási könnyítések a koronavírus járvány kapcsán. Adóvilág, XXIV. évf. 5. sz. 16. 
85 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. 
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határidőket.86 A társasági adóbevallási határidő meghosszabbítása értelemszerűen időben 
„kitolta” a transzferár dokumentációs kötelezettség teljesítés határidejét is.87 

E kedvezmény „népszerűségét” mutatja, hogy például a társaságiadó-bevallás 
vonatkozásában az érintett vállalkozások mintegy kétharmada élt a „csúsztatott” adóbevallás 
lehetőségével.88 A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség89 esetén azonban 
sokan nem fordítottak kellő figyelmet a szeptember 30-i határidő betartására, és csak a NAV 
év végi felhívását követően pótolták mulasztásukat.90 
 
2.3. Adóhalasztás: fizetési kedvezmények 
A gazdaságvédelmi intézkedések körében a Kormány egyrészt 2020. december 31-ig fizetési 
(törlesztési) moratóriumot rendelt el,91 amelyet később 2021. június 30-ig, majd 2021. 
szeptember 30-ig „meghosszabbított”,92 másrészt versenyképesség-növelő támogatások 
bevezetéséről döntött.93 Ezen tágabb körű gazdasági intézkedések mellett a Kormány – az 
adóügyi intézkedések keretében – a 2020. és a 2021. év folyamán számos adókedvezményt, 
adókönnyítést biztosított az adózók számára,94 és ezek mellett a fizetési kedvezmények körében 
is enyhített a szabályozás kötöttségén. Ez utóbbi fizetési lehetőségek külön biztosítására azért 
volt szükség, mert a fizetési moratórium nem minősült egyben adófizetési moratóriumnak is, 
annak hatálya kizárólag a polgári jogi hitel-, kölcsön-, valamint pénzügyi lízingszerződésekre 
terjedt ki, és nem foglalta magában az adó- és köztartozásokat, valamint az ezekre engedélyezett 
fizetési kedvezményeket.95 

A járványhelyzet gazdasági-pénzügyi következményei értelemszerűen maguk után 
vonták a fizetési kedvezményi kérelmek számának növekedését is, az adózók a 2020. évben közel 
16 ezerrel több beadványt nyújtottak be, mint az azt megelőző évben, amely több mint 10%-os 
növekedést jelentett. Ennél is figyelemre méltóbb a 2020. évben benyújtott beadványok 

 
86 A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 140/2020. (IV. 21.) 
Korm. rendelet] 1-2. §; 2020. évi LVIII. törvény 33. §. 
87 BORÓK Tímea – KANYÓ Lóránd – KISS Zoltán (2020): A járványhelyzet negatív hatásait mérséklő 
kedvezményszabályok. SZAKma, 62. évf. 5. sz. 27. 
88 Sokat segített a cégeknek a csúsztatott adóbevallás. Elérhető: 
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/sokat-segitett-a-cegeknek-a-csusztatott-adobevallas-2-3572473/ 
(A letöltés dátuma: 2021.05.04.) 
89 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bek., 154. § (1) bek. 
90 SAL Bálint – SZALÓKI István (2021): A beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása. SZAKma, 63. évf. 4. sz. 
21. 
91 A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali 
intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet] 1. § 
(1) és (3) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 9. § (1)-(2) bek. 
92 Az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének 
stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény 7. § (1)-(2) bekezdés; a 
hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. 
(XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 1. §. 
93 A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 
versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről szóló 1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozat; a koronavírus-
járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM 
rendelet. 
94 Például 2020. évi XLVI. törvény; 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, a koronavírus világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 
18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 
23.) Korm. rendelet; 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet; a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak 
mérséklése érdekében a beruházások társasági adózási korlátjának enyhítéséről szóló 171/2020. (IV. 30.) Korm. 
rendelet, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet. 
95 SZEDER 2020, 14. 
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vonatkozásában a kérelemmel érintett összeg nagysága, amely a 2019. évihez viszonyítva 
kiugró, 110 milliárd forintot meghaladó növekedést mutatott, mely szám több mint 70%-os 
eltérést mutat. 

A változások a fizetési kedvezmények mindkét típusát érintették, egyrészt bővítették a 
fizetési könnyítés tárgyi hatályát, másrészt tágították az adómérséklés személyi hatályát is. 

A fizetési könnyítések körében a már törvényben biztosított kedvezményeken (fizetési 
halasztás, részletfizetés, automatikus részletfizetési kedvezmény)96 túl, a NAV az adózónak és 
az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik 
napig (2020. július 18-ig) előterjesztett kérelmére az általa nyilvántartott, legfeljebb 5 millió 
forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy 
legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezett. A fizetési könnyítés 
biztosításához a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolnia vagy 
valószínűsítenie kellett, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre volt visszavezethető.97 

Ugyan az adómérséklés tárgyát képezi mind az adó-, mind a pótlék- és bírságtartozás, 
ezen belül azonban az adójogi szempontból tőketartozásnak minősülő98 adótartozás 
mérséklését vagy elengedését az adóeljárási törvényi szabályozás kizárólag a természetes 
személyek számára biztosítja,99 a nem természetes személyek (így például a cégek) tehát csak 
a pótlék- és bírságtartozás mérséklését vagy elengedését kérhetik a gazdálkodási tevékenység 
ellehetetlenítésére hivatkozva.100 A törvényi rendelkezéstől eltérően azonban a NAV a nem 
természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet 
megszűnését követő harmincadik napig (2020. július 18-ig) előterjesztett kérelmére az őt 
terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió forintot meg nem haladó 
összegben mérsékelte, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét 
a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítette volna. A fent említett fizetési 
könnyítéssel szemben azonban, ahol az engedélyezés több adónemre is kiterjedhetett,101 az 
adómérséklést csak egy adónem tekintetében lehetett kérelmezni.102 

Főszabály szerint az adó- és járuléklevonásokra nem lehet fizetési könnyítést, illetve 
adómérséklést engedélyezni,103 azonban a fenti kedvezmények e levonásokra is kiterjedtek.104 

Ez a két rendkívüli kedvezmény azonban egymás alkalmazását kizáró különös fizetési 
kedvezmények voltak, tehát nem lehetett őket együttesen igénybe venni, így az adótartozás 
mérséklése esetén a fennmaradó összegre a fizetési kedvezményt nem lehetett engedélyezni, 
valamint az adótartozás mérséklését nem lehetett engedélyezni, ha a NAV az adózó részére 
fizetési kedvezményt engedélyezett.105 

A veszélyhelyzet során, illetve azt megelőzően kezdeményezett fizetési kedvezményi 
eljárásokért a természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak nem kellett eljárási 
illetéket fizetniük,106 azonban a gazdálkodó szervezetek (ide nem értve az egyéni vállalkozókat) 
által kezdeményezett fizetési könnyítésre, illetve adómérséklésre irányuló eljárások főszabály 

 
96 2017. évi CL. törvény 198. §, 199. §. 
97 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 12. § (1) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 44. § (1) bek. 
98 HORVÁTH Róbertné (2020): További fizetési könnyítések a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan. Adóvilág, 
XXIV. évf. 6. sz. 13., TAMÁSNÉ 2020, 14. 
99 2017. évi CL. törvény 201. § (1)-(2) bek. 
100 2017. évi CL. törvény 201. § (3) bek. 
101 HORVÁTH 2020, 13. 
102 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 45. § (1) bek. 
103 2017. évi CL. törvény 198. § (3) bek. a) és c) pontja, 199. § (1) bek., 201. § (1) bek. 
104 HORVÁTH 2020, 13.; TAMÁSNÉ 2020, 14. 
105 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 13. § (2) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 45. § (2) bek. 
106 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: 1990. évi XCIII. törvény) 33. § (2) bek. 23. 
pontja. 
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szerint 2020. december 31-ig illetékkötelesek voltak, az illetéke mértéke 10 000 forint volt.107 
(Illetékmentes volt a megbízható adózó által kezdeményezett automatikus részletfizetésre 
irányuló eljárás.108) A fenti fizetési kedvezményi eljárásokat azonban a gazdálkodó szervezetek 
is illetékmentesen kezdeményezhették.109 

E rendkívüli kedvezmények alkalmazását, azonos tartalommal, 2021. június 10-től 
ismét biztosította a jogalkotó. A kérelmeket 2021. december 31-ig lehet előterjeszteni.110 

Az átmeneti, ideiglenes jellegű fizetési kedvezmények mellett a „hagyományos” fizetési 
kedvezményekben is az adózókra nézve kedvező változások történtek, ugyanis a 2021. január 
1-jétől hatályos rendelkezések alapján a természetes személy adózók 500 ezer forint helyett 
már 1 millió forintig kérhetik az automatikus részletfizetési kedvezmény alkalmazását. E 
különleges fizetési könnyítési jogintézmény alkalmazásakor a NAV nem végez külön érdemi 
vizsgálatot, tehát nem vizsgálja a fizetési könnyítés engedélyezésének általános feltételeit111 (a 
fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, 
ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható és átmeneti jellegű, az adó későbbi megfizetése 
valószínűsíthető; a fizetési nehézség kialakulásának okai és körülményei112). A személyi 
jövedelemadó bevallásban tett nyilatkozat útján igénybe vehető automatikus részletfizetési 
kedvezményt pedig a korábbi 200 ezer forint helyett már 500 ezer forint adótartozásig, valamint 
6 havi részletfizetés helyett már 12 havi részletfizetésre is lehet kérni.113 

A megbízható adózók számára további kedvezmény 2021. január 1-jétől, hogy az 
automatikus fizetési könnyítés akkor engedélyezhető, ha a kérelmező nettó módon számított 
adótartozása az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 3 millió forintot, amely kétszerese a 
korábbi 1,5 millió forintos korlátnak.114 

Mivel a 2021. év első felében nem került sor a végrehajtási eljárások általános jellegű 
szüneteltetésére, valamint 2021. június 9-ig külön ideiglenes jellegű fizetési kedvezmények 
bevezetésére, ezért ebben az időszakban az adózók kizárólag a hagyományos jogintézményeket 
(végrehajtási eljárás felfüggesztése, illetve fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtása) 
vehették igénybe.115 Azonban már a kezdetektől fogva lehetőség volt az engedélyezett fizetési 
könnyítések átütemezésére is.116 
 
2.4. Adózók minősítése 
A 2016. január 1-jén hatályba lépő, majd azt 2018. január 1-jétől felváltó törvényi szabályozás 
alapján a NAV fokozatosan gyarapodó feladatainak részét képezi a meghatározott alanyi körbe 
tartozó adózók (cégjegyzékbe bejegyzett adózók, áfa-regisztrált adóalanyok,117 2018. január 1-

 
107 Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 116. § 1. pontja, 188. § (4) bekezdés. 
Ingyenessé vált az állami ügyintézés. Elérhető: https://kormany.hu/hirek/ingyenesse-allami-ugyintezes (A letöltés 
dátuma: 2021. 03. 18.) 
108 1990. évi XCIII. törvény 2020. december 31-ig hatályos 29. § (8) bekezdése. 
109 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 12. § (3) bek., 13. § (4) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 44. § (3) bek., 45. § 
(4) bek. 
110 A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. 
(VI. 9.) Korm. rendelet 1-3. §, 7. § (1) bek. 
111 2017. évi CL. törvény 199. § (1) bek. 
112 2017. évi CL. törvény 198. § (1)-(2) bek. 
113 2017. évi CL. törvény 199. § (2) bek. 
114 2017. évi CL. törvény 156. § (3) bek. 
115 Részletesen DOMBI Gergely (2021): Fizetési kedvezményi aktualitások. Adóvilág, XXV. évf. 4. sz. 
116 HORVÁTH Róbertné (2021): Fizetési kedvezmények alakulása a COVID járvány időszakában. Adóvilág, XXV. 
évf. 8. sz., 36. 
117 2017. évi CL. törvény 7. § 8. pontja. 
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jétől csoportos adóalanyok118) negyedévenként történő minősítése is,119 amelynek keretében a 
NAV a megbízható adózóra, illetve a kockázatos adózóra vonatkozó feltételek fennállását 
vizsgálja.120 

E minősítés alapján az adózókat – „előéletük” alapján – a NAV három eltérő kockázati 
szintű csoportba sorolja (megbízható, általános, kockázatos adózók).121 A megbízható és 
kockázatos minősítés jelentőségét az adja, hogy a törvényben meghatározott esetekben eltérő 
szabályok (kedvezmények, szankcionálás) vonatkoznak rájuk.122 Így például az adózó terhére 
az ellenőrzés során megállapított adókülönbözet nagysága befolyásolja az adózói minősítést.123 
Az általános szabályoktól eltérően azonban a NAV-nak a minősítések során mind a megbízható, 
mind a kockázatos minősítés kapcsán figyelmen kívül kell hagynia a veszélyhelyzet ideje alatt 
vagy az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó 
terhére megállapított adókülönbözetet.124 
 A minősített adózói státusz megállapításának törvényi előfeltétele továbbá az is, hogy a 
NAV ne indítson az adózó ellen végrehajtási eljárást (a tárgyévben és az azt megelőző négy 
évben), az adózó ne rendelkezzen 500 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással és a 
tárgyévre vonatkozó adóteljesítménye pozitív legyen.125 Az adózók fizetési nehézségeire 
tekintettel azonban a 2020. március 11. és 2020. július 18. között megindított végrehajtási 
eljárás nem befolyásolta, illetve befolyásolja126 az adózói minősítést, valamint a NAV-nak 
figyelmen kívül kellett hagynia az adótartozással és adóteljesítménnyel összefüggő feltételeket 
is a 2020. évi minősítések során.127 
 
2.5. Közzétételi kötelezettségek 
Szintén a NAV törvényi kötelezettségei közé tartozik a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező 
adózók, valamint a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzététele.128 

E körben szintén kivételként a NAV-nak a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező 
adózók közzététele során figyelmen kívül kellett, illetve figyelmen kívül kell hagynia a 
veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adókötelezettség 
megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.129 

Továbbá a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók vonatkozásában, a 
veszélyhelyzet ideje alatt végzett és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik nap 
negyedévét követő közzététel során a NAV-nak figyelmen kívül kellett hagynia a 
veszélyhelyzet ideje alatt és az azt követő harminc napon belül esedékes adótartozást.130 
 

 
118 A hatályos szabályozás alapján a csoportos adóalanyoknak két típusa létezik, a csoportos áfa-adóalanyok és a 
csoportos társasági adóalanyok. Lásd: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 8-8/B. §; a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2/A. §. 
119 Az adózói minősítési kötelezettség ténylegesen 2016. április 1-jétől jelentett feladatot a NAV számára. Lásd: 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi XCII. törvény) 211. §. 
120 2003. évi XCII. törvény 2016. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos 6/J. §; 2017. évi CL. törvény 150. 
§. A 2003. évi XCII. törvény 2006. január 1. és 2017. december 31. között hatályos – többször módosított – 178. 
§ 31. pontja tartalmazta a minősített adózó fogalmát és írta elő a minősített adózók adóhatósági nyilvántartási 
kötelezettségét. 
121 RÁKOSA Melinda (2020): Adózói minősítés. Adó, XXXIV. évf. 8-9. sz. 78. 
122 Részletesen RÁKOSA 2020, 83-87. 
123 2017. évi CL. törvény 153. § (1) bek. b) pontja, 157. § (1) bek. f) pontja. 
124 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., 11. §; 2020. évi LVIII. törvény 43. § (1) bek. 
125 2017. évi CL. törvény 153. § (1) bek. c), e) és i) pontok. 
126 2017. évi CL. törvény 2021. január 1-jétől hatályos 153. § (6) bekezdése. 
127 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bek. 
128 2017. évi CL. törvény 263. § és 264. §. 
129 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 15. §; 2020. évi LVIII. törvény 47. §. 
130 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 16. §; 2020. évi LVIII. törvény 48. §. 
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2.6. Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) vizsgálatok 
A 2015. január 1-jén bevezetett jogintézmény szabályozása alapján meghatározott közúti 
fuvarozások esetén termékértékesítést, termékbeszerzést, egyéb célú termékmozgatást 
kizárólag érvényes EKAER számmal rendelkező adózó folytathat.131 Ezzel összefüggésben a 
NAV folyamatosan vizsgálja a bejelentési kötelezettségek jogszerű teljesítését. A jogintézmény 
hatéves fennállása alatt az EKAER-rendszerrel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésének 
vizsgálatára irányulóan több, mint 120 ezer ellenőrzés indult.132 

Az EKEAR számmal rendelkezők személyi körén belül egyes adózókat kockázati 
biztosítéknyújtási kötelezettség terheli,133 amely elkülönített letéti számlára történő befizetéssel, 
illetve meghatározott személyi körbe tartózó alanyok (pénzügyi intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, befektetési vállalkozás) által vállalt, a NAV által nyilvántartásba vett garancia útján 
teljesíthető.134 

A 2021. január 1-jétől hatályos szabályozáshoz135 hasonlóan a 2020. évben hatályos 
rendelkezések is lehetővé tették meghatározott esetekben a kockázati biztosítéknyújtási 
kötelezettség alól történő mentesülést, illetve egyedi mentesítést,136 azonban a veszélyhelyzetre 
tekintettel ebben az esetben is indokolt volt az általános mentesítés biztosítása. Ennek 
megfelelően az adózók a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő 
harmincadik napig (2020. július 18-ig) mentesültek a kockázati biztosíték nyújtása alól. A NAV 
számára ebben az esetben rendkívüli többletfeladatként jelentkezett, hogy haladéktalanul, 
mégpedig hivatalból intézkednie kellett a már befizetett kockázati biztosíték összegének az 
adózó részére történő visszautalása, illetve a vállalt garancia felmondásához szükséges 
hozzájárulásának a pénzintézet részére történő továbbítása iránt.137 

Gyártásszervezési sajátosságok miatt előfordulhat rövid távú (legfeljebb 20 kilométer) 
közúton történő rendszeres jellegű árumozgatás, mely esetben a bejelentési kötelezettség 
gyakori teljesítése aránytalan terhet jelentene az adózók számára. Ebben az esetben 
meghatározott feltételek fennállása esetén a NAV felmentést adhat az EKAER bejelentési 
kötelezettség alól. E jogintézmény jogszabályi elnevezése az útszakasz-mentesítés, amely a 
NAV által meghozott döntésben (határozatban) ölt formát. Amennyiben azonban a 
körülmények ismételt vizsgálata során a NAV megállapítja, hogy a mentesítés feltételei nem 
állnak fenn, ezt az útszakasz-mentesítést engedélyező határozatot visszavonja.138 E főszabálytól 
eltérően az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedély érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt 
végig fennállt, a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt a NAV-nak nem kellett 
vizsgálnia.139 

A veszélyhelyzet megszűnését követő átmeneti helyzet egyértelmű rendezése – az 
útszakasz-mentesítési engedélyek érvényessége folyamatosságának biztosítása – érdekében a 
veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül az útszakasz-mentesítés iránti kérelmet 
akkor is be lehetett újból nyújtani, ha annak érvényessége lejárt, vagy abból 90 napnál kevesebb 
volt hátra. Továbbá azon útszakasz-mentesítésre vonatkozó engedélyek, amelyek a 
veszélyhelyzet megszűnésének napjával érvényességüket veszítették volna, a veszélyhelyzet 

 
131 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-ig hatályos 113. § (1)-(2) bekezdése. 
132 NÉMETH Zoltán (2021): Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre vonatkozó jogszabályi 
változások. Adó, XXXV. évf. 4. sz. 51. 
133 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-ig hatályos 113. § (3) bekezdése. 
134 2020. december 31-ig hatályos az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 
5/2015. (II. 27.) NGM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet] 16. § (7) bekezdése. 
135 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet 
18. § (2) bek. 
136 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 16. § (8) bek. 
137 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bek.; 2020. évi LVIII. törvény 49. § (1) bek. 
138 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 5. §. 
139 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 17. § (3) bek. 
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megszűnését követő 90 napig, de legfeljebb az útszakasz-mentesítés iránti kérelem NAV által 
történő elbírálásáig érvényesek maradtak.140 
 
3. Pénztárgépek és automaták éves felülvizsgálata 
 
Jogszabályok előírják a forgalmazók, illetve az üzemeltetők számára a pénztárgépek, valamint 
az üzemeltetők számára az automatákban működő automata felügyeleti egységek éves 
felülvizsgálatát.141 
 Ezek a felülvizsgálati határidők azonban a veszélyhelyzetre tekintettel 
meghosszabbodtak, ha ugyanis e határidők a veszélyhelyzet időtartama alatt jártak le, a 
felülvizsgálatot az üzemeltetők a veszélyhelyzet megszűnését követő százhúsz napon belül 
(2020. október 16-ig) voltak kötelesek elvégeztetni.142 

Ezen időpontot megelőzően tehát a NAV nem szabhatott ki a szervizelési kötelezettség 
megszegése143 miatt mulasztási bírságot. A NAV ezt követően is igyekezett méltányosan 
eljárni, amennyiben ugyanis a határidő lejárt, azonban az üzemeltető – a járvány miatti 
egészségügyi vagy gazdasági okokból – csak határidő után, de még 2020. december 31-ig 
gondoskodott a felülvizsgálatról, akkor semmilyen szankcióval nem kellett számolnia.144 
 
4. Elektronikus ellenőrzések és rövidülő áfa-kiutalások 
 
A kockázatelemzéssel, az ellenőrzésre történő kiválasztással, és magával az ellenőrzési 
eljárások lefolytatásával összefüggésben az adózók likviditási helyzetét érintő legfontosabb – 
jogszabályi szinten meg nem fogalmazott – kormányzati elvárás volt az általános forgalmi adó 
kiutalások felgyorsítása. 

Ez alapján a NAV eljárása során kiemelten törekedett arra, hogy a törvényben biztosított 
határidőt jóval megelőzően teljesítse az általános forgalmi adó kiutalásokat, a kockázatosnak 
nem minősülő adózók részére 75 nap145 helyett 30 nap, a megbízható adózók esetében 30 nap146 
helyett 20 nap alatt.147 

A NAV az ellenőrzésre történő kiválasztást megelőző kockázatelemzési eljárás során a 
rendelkezésére álló adatállomány felhasználásával több ellentmondást is kiszűrt, amelyek 
nagyobb részét az adózók együttműködésével rendezték, ezért ezekben az esetekben már nem 
volt szükség ellenőrzés lefolytatására. Előfordultak azonban olyan esetek is, amikor az 
adózóval történő egyeztetés nem vezetett eredményre, valamint csalárd szándékú adózók 

 
140 2020. évi LVIII. törvény 49. § (2) bek. 
141 A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, 
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48. §; az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták 
műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített 
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 49. § 
(2) bek. 
142 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 18-19. §. 
143 2017. évi CL. törvény 234. § b) pontja, 235. § b) pontja. 
144 Méltányosan jár el a NAV a pénztárgépek és az automata berendezések éves felülvizsgálatának ellenőrzésekor. 
Elérhető: 
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/onlinepenztargepek_1417761437385/uzemeltetok/Meltanyosan_jar_el_a_2020
1016.html?query=p%C3%A9nzt%C3%A1rg%C3%A9p (A letöltés dátuma: 2021. 05. 17.) 
145 2017. évi CL. törvény 64. § (1) bek. 
146 2017. évi CL. törvény 154. § (3) bek. 
147 LAKATOS 2020, 28.; NEMES-SOMOGY 2020, 36.; Gyorsabban utalja ki az áfát az adóhivatal. Elérhető: 
https://2015-2019.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/adougyekert-felelos-
allamtitkarsag/hirek/gyorsabban-utalja-ki-az-afat-az-adohivatal (A letöltés dátuma: 2021. 03. 18.) 
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próbálták a sajátos helyzetet kihasználva az általános forgalmi adót jogosulatlanul 
visszaigényelni, így indokolt volt az ellenőrzés elrendelése és megindítása.148 

A NAV belső átcsoportosítással biztosította a rövidebb áfa-kiutalási határidőket,149 
valamint a kormányzati szándéknak megfelelően a gyorsított áfa-kiutalási gyakorlatot folytatja 
a 2021. évben is.150 
 Amint arra már utaltam, a rendkívüli helyzet miatt felértékelődött az elektronikus 
ellenőrzés, mint ellenőrzési forma, illetve módszer szerepe is.151 
 
5. Összegzés 
 
A 2020. évben a NAV megfelelően alkalmazkodott az új kihívásokhoz, és a kormányzati 
elvárásoknak megfelelően járult hozzá a gazdaságvédelmi intézkedések sikeres 
végrehajtásához, minden rendelkezésére álló eszközzel segítette a jogkövető adózókat 
likviditási helyzetük megőrzésében. A járványhelyzetre tekintettel ez a támogató szemlélet 
érvényesül a 2021. év folyamán is.152 
  

 
148 Részletesen MOSEK Judit (2021): Az áfa gyorsított kiutalása a járványügyi helyzetben. SZAKma, 63. évf. 5. sz. 
149 TAMÁSNÉ 2020, 13. 
150 A Kormány idén is folytatja a gyorsított áfa-kiutalásokat: Elérhető: https://kormany.hu/hirek/a-kormany-iden-
is-folytatja-a-gyorsitott-afa-kiutalasokat (A letöltés dátuma: 2021.03.18.) 
151 Részletesen NEMES-SOMOGY 2020, TAMÁSNÉ 2020, 13. 
152 Például: május 31-ig el kell készülniük a céges beszámolóknak, de kérelemmel kimenthető a mulasztás. 
Elérhető: https://www.portfolio.hu/uzlet/20210501/majus-31-ig-el-kell-keszulniuk-a-ceges-beszamoloknak-de-
kerelemmel-kimentheto-a-mulasztas-481228 (A letöltés dátuma: 2021.05.04.) 
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DÉVÉNYINÉ DR. FARKAS ADRIENN153 
Népegészségügyi hatósági eljárások a pandémia alatt 
 
A KEJE felkérésére előadást tartottam a „Népegészségügyi hatósági eljárások a pandémia alatt” 
címmel, amely e cikk alapját képezi. A tanulmány célja a népegészségügy által ellátott 
feladatok ismertetése, az eljárásjog folyamatos, a változó helyzethez történő 
alkalmazkodásának bemutatása, a járvánnyal kapcsolatos tudásanyag bővítése, az oltás 
fontosságának részletezése, a járvány egyes hullámai során történtek leírásával. Konklúzióként 
megállapítható, hogy a népegészségügy a feladatot végrehajtotta, amelyben nem kis segítséget 
nyújtott a jogalkotó a megfelelő jogszabályi és ezen belül eljárásjogi háttér kialakításával. 
 
Kulcsszavak: eljárásjogi változások, első hullám, harmadik hullám, járvány, második hullám, 
népegészségügy. 
 
1. Bevezetés 
 
A járványügyi szakemberek azt szokták mondani, hogy addig jó, amíg szürke eminenciásként 
végezhetjük a munkánkat. Az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján ezt senki sem vitatja. 

A népegészségügy több szakterületet foglal magába (például egészségügyi igazgatás, 
kémiai biztonság, élelmezés egészségügy, sugáregészségügy),154 jelenleg kiemelkedő szerepet 
játszik a járványügy. 

„Békeidőben” a népegészségügyön belül a legtöbbet az egészségfejlesztésről, 
egészségnevelésről lehet hallani, ide tartozik a kézmosás, vagy az egészséges étkezésre, a 
dohányzás veszélyeire és a mozgás fontosságára felhívó iskolai kampányok, illetve az 
egészségnapokon az ezekről szóló tájékoztatók. 
 
2. „Bemelegítés” 
 
Természetesen most nem az egészségmegőrzés érdekében történő tornagyakorlatok leírása 
következik, hanem csak egy kis agytorna.  

Az alábbi alapvetések a napi hírekből biztosan ismerősek, azonban rögzítésük 
elengedhetetlen a pontosság kedvéért. A COVID-19 gyanú azt jelenti, hogy az érintettnél 
tünetek jelentkeznek (láz, száraz köhögés, nehéz légzés, íz- és szaglásvesztés stb.) és 
epidemiológiai kapcsolat áll fenn, azaz olyan szociális, egészségügyi intézmény 
lakója/dolgozója, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket 
gondoznak, vagy megelőző 14 napon belül szoros kontakt volt stb.  

A megerősített esetet az különbözteti meg a fertőzéses gyanútól, hogy a megerősített 
esetnél a fertőzöttnek papírja van, azaz pozitív PCR-teszttel vagy pozitív antigén gyorsteszttel 
igazolt a fertőzés. Szoros kontaktnak minősül mindenki, aki a COVID-19 pozitív fertőzöttel 2 
méteres távolságon belül tartózkodott 15 percnél hosszabb ideig.  
 

 
153 Dévényiné dr. Farkas Adrienn, osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 
Főosztály, Koordinációs és Hatósági Osztály 
154 Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, 
illetőleg sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztési (egészségvédelmi, 
egészségnevelési és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítása, koordinálása és 
felügyelete, valamint az egészségügyi ellátás felügyelete (a továbbiakban együtt: népegészségügy) állami feladat, 
amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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Az alapvetések között fontos rögzíteni a védekezés eszközeit: 
a) Korlátozások  

A korlátozások alkalmazása nem újkeletű, már rég bevált módszer és ezt örökítette meg 
Boccaccio Dekameronja. A módszer lényege, hogy az emberek közötti személyes 
érintkezések számát csökkentik, amely a kórokozó terjedését lassítja, jobb esetben 
megakadályozza. 

b) Védőoltások 
A XVIII. század végén kísérletezték ki az első védőoltásokat, majd pedig egyre több 
fertőző betegség esetén alkalmazták. A védőoltások igazi sikertörténete azonban akkor 
kezdődött, amikor alkalmazásukat kötelezővé tették.  
A SARS-CoV-2 vírus továbbadásának a lehetőségét csökkenti jelentősen a védőoltás. 
A „nyájimmunitás155 vagy közösségi immunitás olyan immunitás egy fertőző 
betegséggel szemben, amely úgy jön létre, hogy a népesség egy bizonyos részének 
beoltása vagy kigyógyulása védettséget biztosít a beoltatlanok számára is.156 Egy 
népességben azok az egyének, akik immunitást szereztek, nem járulnak hozzá a 
kórokozó továbbterjedéséhez, ilyen közösségben a fertőzésláncok nagyobb 
valószínűséggel szakadnak meg, a terjedés ezért lelassul, vagy meg is áll.157 A közösség 
minél több tagja szerez immunitást, annál kisebb a valószínűsége, hogy a többiek 
találkoznak a kórokozóval.158 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt az alapelvet, hogy a be nem adott 
védőoltásnál minden védőoltás jobb. Jelenleg nincs elfogadott tudományos magyarázat 
arra, mitől függ az, hogy az egyes emberek szervezete hogyan reagál a SARS-CoV-2 
vírusra, így most a legjobb megoldás az, ha élünk az oltás lehetőségével. 

c) Gyógyszer 
Az előző két megoldáshoz képest az egyén számára valóban hatékony módszer, mivel 
csak azokat kell kezelni, akiknek tüneteik vannak. Egy probléma áll csak fenn: nincs 
még minden fertőzöttet egyaránt hatékonyan kezelő gyógyszer. 

 
3. Az első hullám 

 
Mint később kiderült, ez csak egy gyenge kezdő volt a későbbiekhez képest, azonban az 
erőforrásainkat kimerítette. Hirtelen, korábban nem tapasztalt mennyiségű, olyan feladatot 
kellett ellátni, amiben naponta rengeteg új kihívással kellett megküzdeni, minden szinte percről 
percre változott. A többi feladatot félre kellett tenni. A világ elkezdett a SARS-CoV-2 vírus 
körül forogni, csak erről szóltak a hétköznapok és a hétvégék; napi 12 órát dolgoztunk. 

A vírusok, és különösen a cseppfertőzéssel terjedők, mint amilyen a SARS-CoV-2 is, a 
nagyvárosokat és a zárt közösségeket „kedvelik”, hiszen ott könnyebben tudnak terjedni. A 
vírusoknak egy másik nem igazán szerethető tulajdonsága, hogy nem állnak meg az egyes 
országok határainál és fordulnak vissza, mert nincs vízumuk, hanem csak úgy jelzés és 
figyelmeztetés nélkül átlépik az országok, sőt akár kontinensek határait. 

A leírtak miatt egyáltalán nem meglepő, hogy az első magyarországi COVID-19 
fertőzötteket külföldi egyetemisták között igazolták. Meg sem említettem még azt, hogy egy 

 
155 https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1jimmunit%C3%A1s (A letöltés dátuma: 2021. 12. 17.) 
156  JOHN, T. Jacob – SAMUEL, R. (2000): Herd immunity and herd effect: new insights and definitions. European 
Journal of Epidemiology, 16. évf. 7. sz. 601–606. DOI:10.1023/A:1007626510002. PMID 11078115.; FINE, Paul 
– EAMES, Ken – HEYMANN, David L. (2011): „Herd immunity”: A rough guide. Clinical Infectious Diseases, 52. 
évf. 7. sz. 911–916. DOI:10.1093/cid/cir007. PMID 21427399.; GORDIS, Leon (2013): Epidemiology. Elsevier 
Health Sciences. 5th edition. 26–27. ISBN 978-1455742516. Hozzáférés ideje: 2015. 03. 29. 
157 MERRILL, R. M. (2013): Introduction to Epidemiology. Jones & Bartlett Publishers, 68–71. ISBN 978-
1449645175. Hozzáférés ideje: 2015. 03. 29. 
158 JOHN–SAMUEL 2000. 
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valamire való vírus vagy bármely más betegség munkaidőben nem mutathat tüneteket, vagy 
legalább is az kizárólag úgy diagnosztizálható, hogy hétvégére, illetve a legnagyobb 
kedvezmény elve alapján péntek estére essen. Gondolom ebből kitalálható, hogy a külföldi 
egyetemisták Budapesten tanultak, és péntek este írtuk meg a döntésmintát, amit az illetékes 
kerületi kollégák feltöltöttek adatokkal, majd éjjel kézbesítették rendőrségi segítséggel. Az az 
éjszaka örökre emlékezetes marad sokunk számára. 

Eljárásjogi szempontból nem a körülmények, hanem inkább a jogszabályok a 
hangsúlyosak. A jogalkotó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben (a 
továbbiakban: Eütv.) szabályozta azt, hogy nem csupán ismert, hanem egy teljesen új vírus 
okozta járvány esetén is el tudjanak járni a hatóságok.159 

Egyes járványügyi szabályok, mint például az egészségügyi dolgozók kirendelése, 
azonban csak egészségügyi válsághelyzetben alkalmazhatók. A Kormány az első eseteket 
követően rövid időn belül veszélyhelyzetet hirdetett ki, amely a különleges jogrend egyik esete. 
Az Eütv. 228. § (3) bekezdése értelmében „különleges jogrend bevezetésekor az egészségügyi 
válsághelyzeti ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az egész országra 
kiterjedően, azonban ez esetben nem szükséges az egészségügyi válsághelyzet kihirdetése.” 
Mindezek alapján tehát az összes feltétel fennállt annak érdekében, hogy a vonatkozó 
járványügyi előírásokat alkalmazhassák a népegészségügyi hatóságok.  

A járvány kezelésével kapcsolatos feladatok megoszlanak a népegészségügyi 
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatalok (továbbiakban: Hivatal) és a népegészségügyi 
feladatkörben eljáró kormányhivatalok között (továbbiakban: Kormányhivatal). Magát a 
feladatot a Hivatalok Népegészségügyi Osztályai (továbbiakban: Osztály) és a 
Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályai (továbbiakban: Főosztály) látják el. 
Hangsúlyozandó, hogy nem csupán hatósági, hanem az abba a körbe nem tartozó 
adminisztrációs, szervezési és koordinációs feladatokat is szép számmal el kell látniuk. 

 
Az Osztályok leglényegesebb szakmai feladatai: 

1. Kontaktkutatás 
A képlet egyszerű, mivel, ha a fertőzöttet azonosítja, a szoros kontaktjait felkutatja és 
karanténba zárja a hatóság, a vírus nem tud tovább terjedni. Gátló tényező az, hogy a folyamat 
rendkívül időigényes (telefonon történik, adathiány esetén nehezen kivitelezhető stb.). A 
legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy a COVID-19 fertőzés nem minden esetben okoz 
tünetet, így nem kerülnek az érintettek azonnal elkülönítésre, ugyanakkor azonban 
fertőzhetnek. Mindezekre tekintettel a módszer magas napi esetszámnál nem kellően hatékony.  
A kontaktkutatásról személyes tapasztalattal rendelkezem. Egy pozitív eset telefonon történt 
kikérdezése során még a legelején arra a kérdésre, hogy az elmúlt két napban kivel került szoros 
kontaktusba azt a választ adta, hogy csak két nagy esküvőn (150, illetve 200 fő zárt térben), 
valamint egy szűk családi rendezvényen (50 fő) vett részt. 

 
159 Az Eütv. 56. § (4) és (5) bekezdése előírja: 
(4) Az 57-74. §-ok alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre gyanús személyt is érteni kell. Fertőző 
betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő 
személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fertőzés terjedési módjából adódóan 
feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a szervezetébe került. 
(5) A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben meghatározott fertőző 
betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi XCI. törvénnyel kihirdetett 
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER) rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderejű 
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet előidézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos 
formában, illetve a megszokottnál lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan előforduló betegség vagy 
állapot is. 
A WHO 2020. március 11-én világjárványnak minősítette a Kínából kiindult SARS-CoV-2 vírus által okozott 
járványt. 
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2. Határátlépők karanténja 
Ez a járványügyi intézkedés azért kiemelt jelentőségű, mert maga a SARS-CoV-2 vírus 
külföldről érkezett, így, ha minden határátlépőt karanténba zárunk, akkor a terjedést, mutációt 
gátolni, lassítani lehet. 

3. Szociális, nevelési, oktatási intézményekben járványok kezelése 
Mint korábban kifejtésre került, a SARS-CoV-2 vírus könnyen terjed zárt közösségekben, így 
a fenti intézményekben, ahol kisebb-nagyobb járványokat okoz. Az Osztályok intézkedéseinek 
célja, ne engedjék ki a szellemet a palackból, tehát az, hogy a járvány ne hagyja el az intézmény 
falait, és a gondozottak, valamint a dolgozók a SARS-CoV-2 vírust ne adják át. 

 
A Főosztályok kiemelt feladatai: 

1. Egészségügyi dolgozók, orvosi- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók 
kirendelése az egészségügyi ellátás és a szűrés biztosítása érdekében 

Az egészségügyi dolgozók kirendelése az első hullám esetén okozott a legkevesebb nehézséget, 
mivel a járóbeteg szakellátások felfüggesztésre kerültek, valamint kijelölésre került három 
fővárosi kórház, amelyeknek országos szinten a súlyos és középsúlyos betegeket el kellett 
látnia. Mindettől függetlenül a kirendelés helye és a kirendeléssel érintett egészségügyi 
szolgáltató, és ezzel párhuzamosan több száz egészségügyi dolgozó kéréseinek mérlegelése, 
majd a szükséges intézkedések megtétele gyors reagálást, precíz, pontos munkavégzést 
követelt. 

2. Egészségügyi intézményekben kialakuló járványok kezelése 
E körben ugyanaz a cél, mint a szociális intézmények esetén: az egészségügyi intézményen 
belül olyan körülmények kialakítása, amely megakadályozza vagy legalább is gátolja azt, hogy 
a betegek, illetve a dolgozók egymást megfertőzzék. A leghatékonyabb védekezési eszköz a 
szűrés, hogy a pozitív esetek mihamarabb kiemelhetők és elkülöníthetők legyenek. Itt nem 
csupán a pozitív esetet, hanem az ő kontaktjait is ki kell emelni, külön kórteremben kell 
elhelyezni. 

3. Koordináció, információáramlás biztosítása 
A koordináció egy összehangoló tevékenység, amely során egyrészt a BFKH Népegészségügyi 
Főosztály felmérte, mely problémákkal szembesülnek az Osztályok, azokat saját hatáskörben 
megpróbálta megoldani, és amennyiben arra nem volt lehetőség, akkor jelezte a 
Miniszterelnökség és a Nemzeti Népegészségügyi Központ felé a kérdéseket, javaslatokat. 
Mint az a későbbiekben látható, eredményesen, mert a felvetéseket a felettes szervek, illetve a 
jogalkotó megoldotta, megválaszolta. Mindezek mellett nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
jelentéseket, amelyekből napi szinten legalább 10 készült, nehezítve azzal, hogy az adatokat be 
kellett kérni az Osztályoktól, majd csak összesítés után mehettek tovább. Szintén 
megemlítendők a különböző eljárásrendek, útmutatók és tájékoztatók, amelyeket az 
Osztályoknak továbbítottunk. Az első hullámnál – de ez jellemző volt a többi hullám esetén is 
– a lakosságtól érkező megkeresések száma többszázszorosára emelkedett, és amennyiben 
aznap, legkésőbb másnap nem kaptak választ, akkor újra küldték a megkeresésüket.  

 
Felmerült eljárásjogi problémák  

1. Határátlépők  
Szakmai szempontból elengedhetetlen a karanténjuk, azonban felesleges adminisztrációt 
jelentenek, hiszen a határátlépéskor a rendőrség átad egy iratot, amelyen tájékoztatást kapnak 
a karanténról, valamint a megteendő intézkedésekről. A rendőrség azonban nem járványügyi 
hatóság, így az Osztályoknak külön döntést kell hozni. A hullám végén a negatív PCR-teszt 
alapján történő karantén alóli mentesítés lehetősége miatt a döntések száma ügyenként háromra 
emelkedett. Ezen döntések ugyanakkor nem igényelnek külön szaktudást, automatizálhatók, és 
inkább a rendészeti igazgatás, mintsem a népegészségügy körébe tartoznak. 
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2. Döntések közlése 
A döntések nem voltak postára adhatók, különös tekintettel a veszélyhelyzet során hatályba 
lépett átvételre vonatkozó szabályokra. Ügyfélkapuval nem minden ügyfél rendelkezik, és a 
legtöbb ügyben hiányosak voltak hozzá az adatok. Mindezekre tekintettel a személyes közlés 
maradt, ami idő- és személyi állomány igényes. A munkatársak órákig tudnának mesélni a 
személyes közlés rejtelmeiről, a nem nyíló kapukról, a számozásokról és a különböző 
artistamutatványokról, amit az épületekbe, folyosókra történő bejutás érdekében 
végrehajtottak. A közlésekhez nagyon sok segítséget kaptunk a megyei és a helyi védelmi 
bizottságoktól.  

3. A védelmi intézkedésekkel kapcsolatos szabályok iránti igény 
Az eljárások során rengeteg kérdés merült fel, amelyre a jogszabályok nem tértek ki, ide 
tartozott például, hogy a kontaktok felszabadítására legyen-e lehetőség; a sportolók esetén a 
2021. évre elhalasztott olimpián történő részvételhez szükséges utazások, versenyen történő 
részvétel hogyan oldható meg. 

4. Információáramlás biztosítása 
A kezdeti sokkhatást többek között az is okozta, hogy az információáramlást teljesen át kellett 
szervezni, amely kezdetekben információ hiánnyal járt. Ez azonban nagyon hamar megoldódott 
a körlevelek, eljárásrendek továbbítási útvonalának megszilárdításával, valamint a hivatalos 
honlap létrehozásával és a naponta tartott sajtótájékoztatókkal. 
 
4. A második hullám 
 
A hullám elején azzal szembesültünk, hogy az Osztályok a munkaterhet nem bírják, a BFKH 
Népegészségügyi Főosztály által adott segítség nem elégséges. Körülírhatatlan az az érzés, 
amikor a BFKH Népegészségügyi Főosztály az Osztályok részére segítséget kért, akkor azt a 
választ kapta a felső vezetéstől, hogy természetesen és mégis mennyi kollégára lenne szükség.  
BFKH többi főosztályáról kirendelt munkatársak jelenleg is segítik az Osztályok 
feladatellátását, amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni, ezúton is köszönjük áldozatos 
munkájukat. Ugyanakkor nem csak ez volt az egyetlen pozitívum, ami valamennyire 
ellensúlyozta az exponenciálisan növekvő járványgörbét és ezzel párhuzamosan haladó 
túlóráink számát. 

Általánosságként elmondható, hogy a jogszabályok folyamatos változása miatt nem 
törünk ki üdvrivalgásban, azonban a járvány alatt ez a hozzáállás is megváltozott. A jogalkotó 
a jelzéseinket meghallgatta, és a felmerült problémákat elkezdte megoldani: a határátlépéssel 
kapcsolatos kérdések megoldást nyertek a járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet megalkotásával, illetve az új 
kihívásokra adott válaszok miatt a jogszabályi előírások pontosításával. A kontaktok 
felszabadításának szabályait a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés 
esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
tartalmazza.  

Az i-re a pontot azonban a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok 
megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 
szóló 2020. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) tette fel. A határátlépőkre a jogszabály 
által előírt karanténkötelezettség vonatkozik, a karantén alóli felmentést a 2 db PCR-vizsgálat 
alapján a rendőrségtől lehet kérni. Az Osztályok által kiadott döntések tartalma is lényegesen 
egyszerűsítésre került, természetesen a jogorvoslat biztosításával.160   

 
160 A Törvény 11. § (1) bekezdése, 14. § (3)-(4) bekezdése alapján csak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
11. § (1) A karanténkötelezettséget megállapító döntés 
a) az eljáró hatóságra és az ügyfelekre vonatkozó, valamint az ügy azonosításához szükséges adatokat - a zártan 
kezelt és a védett adatok kivételével -, 
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A közléssel kapcsolatos nehézségek is megoldódtak, mert a döntéseket a Törvény 13. § 
(1) bekezdése alapján „írásbelinek nem minősülő elektronikus úton”, azaz e-mailen is lehet 
közölni.  

Az Osztályok és a Főosztályok I. hullámnál ismertetett feladatai nem változtak, azonban 
a feladatok maguk összehasonlíthatatlanul több egyedi ügyet takarnak, illetve hangsúly-
átrendeződés is történt. 

Az Osztályok esetén nem csupán a szociális otthonokban ütötte fel a fejét a járvány újra 
és újra, hanem egyre több nevelési és oktatási intézményben is megjelent, amelyet nagyon 
nehezen lehetett kézben tartani, különösen a budapesti többszáz fős iskolákban. A 
kontaktkutatásra kialakított módszerek (telefonos megkeresés helyett e-mail) segítettek ugyan, 
de még volt hová fejlődni. 

A járvány tetőzésekor a Főosztály a már kirendelt egészségügyi dolgozókon kívül 
hallgatókat is kirendelt a Kórházakba. A nagyon rövid idő alatt kiadandó többszáz döntés 
vonatkozásában későbbi „túlélés” szempontjából nélkülözhetetlen gyakorlatot szereztünk. Az 
igazi nehézséget ugyanakkor nem az adminisztráció okozta, hanem a hallgatók telefonon 
történő megkeresése és rábeszélése a feladatra, majd az elosztásuk, hogy lehetőség szerint ne 
helikopterrel kelljen megközelíteniük a kirendelés helye szerinti fekvőbeteg-szolgáltatót. A 
hallgatók azonban nem csupán a kórházakba, hanem szűrésre, így a pedagógusok szűrésére is 
kirendelésre kerültek, ezek ügyintézését a BFKH Népegészségügyi Főosztályától átvette 
Főigazgató Asszony, amelyért nagyon hálásak vagyunk.  

A hullám vége felé új fogalommal ismerkedtünk, méghozzá a védettségi igazolvánnyal. 
Az, hogy pontosan mire lehet felhasználni, az előadásomkor még nem volt ismert, mára 
azonban lehullt a lepel.  
 
5. A harmadik hullám 

 
A második hullám végét és egy szusszanásnyi pihenőt vártuk, hiszen olyan szépen mentek le a 
számok, elkezdtük visszarendelni a dolgozókat, már terveztük, hogy a hétvégi túlmunkát 
megszüntetjük, amikor megérkezett a III. hullám.   

Ha volt bármi pozitívum, akkor talán az, hogy a járványtagadók száma a járványgörbe 
emelkedésével elkezdett csökkenni. Sajnos azonban alig van olyan állampolgár, akinek ne 
lenne rokona, vagy ismerőse érintett, aki lélegeztetőgépre került, vagy akit örökre elveszített.  

Az egészségügyi ellátórendszer irányítása lényeges átalakításon esett át, amely célja a 
kapacitások lehető legoptimálisabb kihasználása. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról 
szóló törvény ennek mindössze kis része, az ellátórendszer átszervezése azonban minden 
közfinanszírozott szolgáltatót érintett. A folyamat az Országos Kórházi Főigazgatóság 
(továbbiakban: OKFŐ) létrehozásával161 kezdődött, kijelölésre kerültek az országos intézetek, 
a megyei és a városi kórházak. A megyei kórház igazgatója felel azért, hogy ellátási területén a 
betegek ellátása megtörténjen, ennek érdekében nem csupán a saját kórháza felett rendelkezik 

 
b) a karanténkötelezettséggel kapcsolatos rendelkezést, a karantén helyét és - ha ez megállapítható - a karantén 
időtartamát, 
c) a karanténkötelezettség azonnali végrehajthatóságának tényét vagy az azonnali végrehajthatóság mellőzését, 
d) a karanténkötelezettség okának megjelölését, 
e) a döntést megalapozó jogszabályhelyek megjelölését, továbbá 
f) a 14. § (3) és (4) bekezdésével kapcsolatos tájékoztatást 
tartalmazza. (…) 
14. § (3) Ha az ügyfél a döntést jogszabálysértőnek tartja, a közléstől számított 15 napon belül kérheti a döntésnek 
az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal történő írásba foglalását és annak az Ákr. szabályai szerinti 
közlését. (4) Keresetlevelet csak az írásba foglalt döntéssel szemben lehet benyújtani a közléstől számított 15 napon 
belül. 
161 az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 
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irányítási joggal, hanem a városi kórházak tekintetében is, Budapesten a centrumkórházak 
vezetői rendelkeznek ilyen jogosítványokkal. 162 

A teljes ellátórendszer irányítója az OKFŐ, amely például összehangolja és egyezteti a 
kirendelési igényeket. Az egészségügyi dolgozók kirendelése kérdésében azonban továbbra is 
a Főosztályok döntenek. 

Az oltási program és az oltópontok kijelölése tekintetében rengeteg bírálat érkezett, és 
mindenkinek volt ötlete, mit kellene másképpen csinálni. A kórházak azért kerültek első körben 
kijelölésre, mert első körben az egészségügyi dolgozókat oltották, valamint így 
megszerezhették az oltásokhoz a kellő tapasztalatot és a biztonság kedvéért a kórházakban 
rendelkezésre állt a szükséges egészségügyi háttér. A szociális intézmények lakóinak és 
dolgozóinak oltása következett a második körben, majd az oltóanyagok fajtájának és a 
rendelkezésre álló készleteknek a növekedésével párhuzamosan bevonásra kerültek a 
háziorvosok, később a járóbeteg ellátást nyújtó szakrendelők. A háziorvosokra hatalmas teher 
hárul az oltások szervezése miatt. A betegek számának csökkenésével a fekvőbeteg-ellátókon 
lévő nyomás nem csökkent, hiszen egyre több oltást kell elvégezniük.  

Az Osztályok munkatársaira nehezedő nyomás a harmadik hullámban volt a legerősebb, 
de mindent megtettek a feladatok ellátása érdekében. Az iskolák és az óvodák bezárásával a 
terhek kezelhetőbbé váltak, és a kontaktkutatás újra nagyobb hangsúlyt kapott, azonban a 
teljeskörű hatékonysághoz a módszer kidolgozása váratott magára.  

A Főosztályon a hallgatói kirendelések jelentették a legnagyobb megterhelést, amely 
hetente több száz hallgatót érintett, és a vizsgaidőszak közeledtével a hatékonyság egyre 
csökkent, 50 megkeresett hallgatóból 3-5 fő vállalta a feladatot.  

A regisztráció lekérdezhetőségével és az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló 
oltóanyagokkal a „mikor fogok oltást kapni” típusú megkeresések ugyan csökkentek, de a 
panaszok száma ugrásszerűen megemelkedett, valamint a lakossági megkeresések korábban 
nem látott számban érkeztek be.  
 
6. Összegzés 

 
A népegészségügyi feladatok ellátását a SARS-CoV-2 járvány fenekestül felfordította. Az éves 
munkaterv és az éves ellenőrzési terv töredéke valósult meg, a munkát teljesen át kellett 
szervezni, máshová kerültek a hangsúlyok. A soron kívüli, azonnal végrehajtandó, valamint a 
határidős munkák között egyensúlyoztunk, mint egy kötéltáncos a kötélen. A feladatot 
megoldottuk, és a hasonlatnál maradva, nem estünk le.  

A jogalkotó a felmerült anyagi jogi és eljárásjogi kérdések többségére választ adott. A 
kontaktkutatás egyszerűsítése maradt még hátra, de nagyon reméljük, hogy erre hosszú idő 
(több évtized) áll majd rendelkezésre, mert a nyájimmunitás kialakulása és remélhető 
fenntartása miatt a vírus megszelídül, és nem okoz több hullámot.  

Mint ahogy azt még a fogalmaknál tisztáztam, a nyájimmunitáshoz az szükséges, hogy 
minél több személyt, akit csak lehet, beoltsanak. John F. Kennedyre szeretnék hivatkozni, aki 
azt mondta a megválasztásakor, hogy „Ne azt kérdezd, mit tud érted tenni a hazád, inkább azt, 
hogy te mit tudsz tenni a hazádért.”163. Az állam és a szakemberek a lakosságtól hatalmas 
dolgot kérnek, méghozzá a bizalmukat. Mi tehát most abban tudunk segíteni Magyarországnak, 
hogy megadjuk a bizalmat és oltakozunk.  

 
162  az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a 
veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól szóló 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése: 
„(5) Az irányító megyei intézmény vezetője felelősségi körébe tartozik a városi intézmény tekintetében az 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai feltételek, valamint az egészségügyi intézmény 
működőképességének biztosítása.” 
163 https://www.citatum.hu/szerzo/John_Fitzgerald_Kennedy 
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Tisztában kell lennünk azzal, hogy háborúban állunk, és az ellenség nem egy másik nép, 
nem is igazán látjuk, mert nanoméretű, azt azonban tapasztaltuk, mire képes. Családok anyagi 
biztonságát tette tönkre, elvette szeretteinket, lehetetlenné tette, hogy szabadon érintkezzünk 
egymással, színházba, étterembe járjunk, szórakozzunk, vagy hogy együtt mozogjunk.  

A jelenlegi egyetlen fegyver az ellenséggel szemben az oltás, amelyet elsősorban nem 
azért kell felvenni, hogy nekünk nyújtson védelmet, hanem azért, hogy a közösséget, a 
gyermekeinket, a családunkat megvédjük, és minimálisra csökkentsük az áldozatok számát. 
Remélem, hogy aki ezt olvassa, már be van oltva, illetve ha mégsem, akkor ezek után mégis 
vállalja az immunizálást. 
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RÉCSÉNYI ADRIENN164 
A hazai anyakönyvi ügyek intézése a pandémia alatt 
 
2021. április 16. napján a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület szervezésében került 
megrendezésre „A hatósági eljárások a pandémia időszakában” című online szakmai 
konferencia, amelynek keretén belül Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és 
Anyakönyvi Főosztályának vezetője, dr. Récsényi Adrienn egy előadás keretében bemutatta a 
hazai anyakönyvezés esetköreit, folyamatát és ismertette a hazai anyakönyvi ügyek pandémia 
alatt történő intézésének gyakorlati tapasztalatait Budapest Főváros Kormányhivatala 
szemszögéből. Jelen cikk a rendezvényen elhangzottak szöveges összefoglalója. 
 
Kulcsszavak: anyakönyvi szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala, hazai anyakönyvezés, 
magyar állampolgár, pandémia. 
 
1. A hazai anyakönyvezés fogalma, esetkörei 
 
A hazai anyakönyvezés az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: 
At.) és végrehajtási rendeletei által szabályozott anyakönyvi eljárás. Az anyakönyv vezetése az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági eljárás. 

Az anyakönyvi eljárások között a hazai anyakönyvezésre a Magyarországon történt 
anyakönyvi események anyakönyvbe történő bejegyzésétől eltérő, speciális eljárási szabályok 
vonatkoznak: a hazai anyakönyvi eljárásra elsősorban az At. „Hazai anyakönyvezés” alcímének 
eltérő rendelkezéseit kell alkalmazni, ennek hiányában az anyakönyvvezető eljárására 
vonatkozó általános szabályok alkalmazandók. 

A hazai anyakönyvezés minden esetben utólagos anyakönyvezést jelent, magyar és 
bizonyos nem magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek a hazai, azaz 
a magyar anyakönyvi nyilvántartásba történő utólagos bejegyzését jelenti. Sok esetben 20-30 
évvel korábban külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezését kérik az 
ügyfelek, amely az időmúlásra, a külföldi jogrendszereknek a magyar jogrendszertől való 
eltérésére, valamint a külföldi joganyag változására tekintettel megnehezíti a hatósági 
jogalkalmazók dolgát. 

A hazai anyakönyvezést az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és 
kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. 
(VI. 30.) Korm. rendelettel a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervek, a 
fővárosi és az állampolgársági eskütétel hely szerint illetékes megyei kormányhivatalok, 
valamint az arra kijelölt külképviseletek végzik, az anyakönyvi bejegyzésre külföldi okirat 
alapján kerül sor. 

A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok vonatkozásában kötelezettséget is 
jelent: a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt anyakönyvi 
eseményeinek hazai anyakönyvezését.165 

Az At. meghatározza a hazai anyakönyvezés esetköreit. A magyar állampolgárokat 
(beleértve a leszármazással és a honosítással magyar állampolgárságot szerzett személyeket is) 
érintően a hazai anyakönyvezés során kerül bejegyzésre a magyar anyakönyvi nyilvántartásba 
a magyar állampolgár: 

 
164 Dr. Récsényi Adrienn Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályának 
vezetője. 
165 At. 65. § 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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- külföldön történt születése, házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolatának 
létesítése, halálesete; 

- halálesete, ha bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott és az érintett születési helye 
külföldön van vagy ismeretlen; 

- halál tényének bírói megállapítása, ha a haláleset helye külföldön van. 
 

Nem magyar állampolgárok vonatkozásában a hazai anyakönyvezési eljárás során kerül 
bejegyzésre a magyar anyakönyvi nyilvántartásba 

- az olyan nem magyar állampolgár külföldön történt születése, akit magyar állampolgár 
fogadott örökbe; 

- a magyar bíróság holtnak nyilvánító döntése külföldön született nem magyar 
állampolgár esetében; 

- a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt 
anyakönyvi eseményei. 
 
Ezen kívül, ha nem állapítható meg, hogy az anyakönyvi esemény bekövetkezésének 

időpontjában melyik anyakönyvvezető lett volna illetékes, vagy az eredetileg vezetett 
anyakönyvek külföldön vannak, az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére a hazai anyakönyvezés 
végzésére kijelölt anyakönyvi szerv az illetékes. 
 
2. A hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt hatóságok 
 
A 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet anyakönyvi szervként a hazai anyakönyvezés végzésére 
országos illetékességgel elsősorban Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki: az ún. 
klasszikus hazai anyakönyvezés végzésére, a leszármazással magyar állampolgárok, a 
hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek, valamint az 
állampolgársági eljáráshoz (nyilatkozattal történő állampolgárság-szerzés, állampolgársági 
bizonyítvány kiállítása, állampolgárság igazolása hatósági megkeresés alapján) kapcsolódó 
ügyekben, továbbá egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvezés végzésére az 
egyszerűsített honosítást, visszahonosítást követő hazai anyakönyvezés. 

Az egyszerűsített honosítási, visszahonosítási eljárást követő hazai anyakönyvezési 
eljárás lefolytatására a magyarországi eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatal jogosult.  

2017. október 1-től a hazai anyakönyvezés végzésére 21 külképviselet hivatásos konzuli 
tisztviselője is kijelölésre került, akik a kérelem benyújtásának helye szerinti illetékesség 
alapján járnak el. A kijelölt külképviseletek konzuli tisztviselői az állampolgársági eljáráshoz 
(nyilatkozattal történő állampolgárság-szerzés, állampolgársági bizonyítvány kiállítása, 
állampolgárság igazolása hatósági megkeresés alapján) kapcsolódó hazai anyakönyvi kérelem 
esetén nem járnak el, ezeket a hazai anyakönyvi kérelmeket Budapest Főváros 
Kormányhivatalának küldik meg az állampolgársági kérelemmel együtt. 
 
3. A pandémia által hozott változások 
 
A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet és veszélyhelyzet idejére 
bevezetett kormányrendeleti szabályozás a hazai anyakönyvi eljárásban nem hozott könnyítést, 
sem az ügyfelek, sem az eljáró hatóságok nem kaptak felmentést a jogszabályi követelmények 
alól, az At. és az Ákr. rendelkezései alkalmazandók a veszélyhelyzet idején is. 

Budapest Főváros Kormányhivatalánál mint a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt 
anyakönyvi szervnél az anyakönyvvezetők a pandémia idején is munkahelyükön látják el 
feladataikat, mivel az eljárás lefolytatásához szükséges szakrendszerek és iratanyagok 
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kizárólag a hivatalban érhetők el, továbbá a hazai anyakönyvi ügyfélszolgálat működtetése, az 
ügyfelek fogadása is csak így biztosítható. 

A hazai anyakönyvi osztályok ügyfélszolgálatán, ahogy valamennyi kormányhivatali 
ügyfélszolgálaton és kormányablakban, bevezetésre került az alábbi higiénés szabályok 
betartása: az ügyfelek és az ügyintézők részéről is orrot és szájat takaró maszk használata, 
belépés előtt kézfertőtlenítő használata, az ügyfelek között legalább 1,5 méteres távolság 
megtartása, a sorszámosztó berendezés ügyintéző/biztonsági őr általi kezelése, az ügyfélpultok 
elé plexiből készült lapok felszerelése. 

A pandémia által teremtett új élethelyzet számos új eljárási kérdést vetett fel a hazai 
anyakönyvi eljárásban a hazai anyakönyvi kérelmek benyújtásával, a hiánypótlások ügyfelek 
általi teljesítésével, a külföldi okiratok beszerzésével, az eljárás szünetelésével összefüggésben. 
Összességében elmondható, hogy a pandémia miatt az elektronikus ügyintézés és a hatóságok 
közötti elektronikus kapcsolattartás lehetősége felértékelődött. 
 
3.1. A hazai anyakönyvi kérelmek benyújtása 
A veszélyhelyzet bevezetésével a hazai anyakönyvi kérelmet átvevő hatóságok működésében 
jelentős változások következtek be. 
 A települési polgármesteri hivatalok anyakönyvvezetői csak sürgős esetekben, 
elsődlegesen a halálesetek bejelentése céljából fogadták az ügyfeleket, így a hazai anyakönyvi 
kérelmek benyújtása tolódott. A pandémia miatt számos országban bevezetett utazási 
korlátozások tovább nehezítették a belföldi kérelem benyújtás lehetőségét. 
 Külföldön az adott ország járványügyi helyzetétől függően a magyar külképviseletek is 
felfüggesztették az ügyfélfogadást, a pandémia első és második hulláma közötti időszakban, 
2020 nyarán bizonyos ügykörökben lehetőség volt a személyes ügyintézésre. 

A kormányablakok 2020. március 18. és 2020. június 18. között csak előzetes 
időpontfoglalás alapján fogadták az ügyfeleket. Az elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt 
kizárólag halaszthatatlan ügyek intézésére volt lehetőség a kormányablakokban, illetve a 
kormányhivatal egyéb ügyfélszolgálatain, az ügyintézés elsődleges módjává az elektronikus 
ügyintézés vált. 2020. november 11-től a kormányablakokban ismét kizárólag előzetes 
időpontfoglalást követően lehetett ügyet intézni. 2021. május 25-től a kormányablakokban 
valamennyi ügykör tekintetében ismét lehetővé vált a sorszámhúzással történő ügyfélfogadás. 
A veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett korlátozó intézkedések – úgymint az ügyintézők és az 
ügyfelek kötelező maszkhasználata, az ügyféltérben jelenlévők számának korlátozása, illetve a 
sorszámosztó berendezés ügyintéző/biztonsági őr általi kezelése – 2021. július 5-én 
megszüntetésre kerültek. 
 A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala 
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai Anyakönyvi Osztályainak ügyfélszolgálatán is 
elő lehet terjeszteni, azonban 2020. március 18-a után itt is bevezetésre került, hogy csak 
előzetes időpontfoglalás alapján, kizárólag sürgős ügyekben volt lehetséges az ügyfélfogadás, 
a hatóságnak pedig mérlegelnie kellett az ügyek sürgőssége tekintetében. Időpontfoglalásra 
kizárólag telefonon kerülhetett sor a két Hazai Anyakönyvi Osztály telefonos ügyfélvonalán, 
ahol részletes tájékozódást követően gyakorlott ügyintéző kollégák osztották be az 
ügyfélfogadásra időpontot kérő ügyfeleket, amely hatékonyabb időbeosztást tett lehetővé. 
Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján közzétételre kerültek a hazai anyakönyvezésre 
irányuló kérelmek előterjesztéséhez szükséges, egyébként az Elektronikus Anyakönyvi 
Rendszerből generálható formanyomtatványok, amelyek az ügyfelek által otthonukban történt 
előzetes kitöltése révén szintén hatékonyabbá és gyorsabbá vált az ügyintézés. Emellett az 
ügyfélszolgálaton biztosítani kellett a járványügyi intézkedéseknek történő megfelelést is: az 
ügyfelek közötti legalább másfél méteres távolságtartást, az ügyfélszolgálatra történő 
belépéskor az ügyfeleknek kezet kellett fertőtleníteni, ehhez kézfertőtlenítő került kihelyezésre, 
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az ügyfélpultok elé plexiből készült védőfal került elhelyezésre, mind az ügyfeleknek, mind az 
anyakönyvvezetőknek orrot és szájat eltakaró maszkot kellett viselniük. 
  
3.2. A külföldön élő kérelmezők problémái 
A pandémia leginkább a külföldön élő magyar állampolgár kérelmezőket érintette rosszul a 
hazai anyakönyvi eljárások megindítása szempontjából.  
A hazai anyakönyvezésre vonatkozó kérelmet főszabályként személyesen kell benyújtani, az 
At. egyedül a haláleset hazai anyakönyvezésére irányuló kérelem benyújtása tekintetében tesz 
kivételt, mivel utóbbi kérelem postai úton is benyújtható. 

A kérelem benyújtásához a külföldön élő kérelmezőknek be kell fáradniuk a 
lakóhelyükhöz legközelebb eső magyar külképviseletre, amelyhez az esetek többségében nagy 
távolságot, gyakran több száz vagy ezer kilométert is meg kell tenniük. A pandémia egyes 
szövetségi államokban az országon belüli utazást is megnehezítette, mivel nemcsak 
országonként, hanem sokszor szövetségi államonként vagy tartományonként eltérő járványügyi 
szabályokat és utazási korlátozást vezettek be. 

A külképviseleten történő kérelmezést tovább nehezíti, hogy nem pandémiás 
időszakban is időpontfoglalás alapján történik az ügyfelek fogadása. Ez tovább nehezedett 
azzal, hogy az egyes országok járványügyi helyzetétől függően sorra függesztették fel az 
ügyfélfogadásukat a magyar külképviseletek, és az első és második hullám között is csak 
bizonyos ügytípusok (például útlevél kérelmezése) voltak intézhetők. A járványügyi helyzet 
javulásával a külképviseletek nem egyszerre fogadták a különböző ügyeket intéző 
kérelmezőket, hanem fokozatosan tértek vissza egyes ügytípusok ügyintézéséhez. 

A külföldön elő ügyfelek helyzetét továbbá rontotta, hogy a pandémia alatt egyes 
külföldi állami szervek nem állítottak ki olyan közokiratokat, amelyek a hazai anyakönyvezés 
alapját képezhetnék, nem működött normál ügyrendben a külföldi közokiratok diplomáciai 
felülhitelesítése, és a hiteles magyar nyelvű fordítás elkészítése is nehézségekbe ütközött. 
 
Bár érkeztek felvetések egyes külképviseletek részéről, sajnos még nincsenek meg a személyes 
kérelembeadások esetén a magyar külképviseleteken az elektronikus kérelmezés és az ügyféli 
távazonosítás jogszabályi és technikai feltételei, amelyek jelentősen könnyítenék a külföldön 
élő kérelmezők helyzetét. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az elektronikus anyakönyvi rendszer 2014. július 
1-jei bevezetésével megteremtődött a külképviseleteken személyesen benyújtott hazai 
anyakönyvezési kérelmek elektronikus úton történő felterjesztése az eljáró hatósághoz az 
elektronikus anyakönyvi rendszer útján. 
 
3.3. A hazai anyakönyvi eljárás nehézségei 
A hazai anyakönyvi eljárásban az ügyfelet hiánypótlásra felhívó végzések a magyar 
külképviselet útján kerülnek megküldésre. A pandémia miatt a hiánypótlási felhívás külföldön 
élő magyar állampolgár ügyfélnek történő megküldése nehézkessé vált, mivel a külföldi 
országokban a postai szolgáltatások korlátozottan voltak elérhetők, az utazási korlátozások 
miatt pedig az ügyfelek is nehezebben mozoghattak. 

A hazai anyakönyvi eljárás az Ákr. hatálya alá tartozik, azzal, hogy az ügyintézési 
határidőt az ágazati törvény, az At. szabályozza. 2021. február 1-től a hazai anyakönyvi teljes 
eljárásban az ügyintézési határidő 75 napra nőtt, amelybe azonban beleszámít a hiánypótlás 
ideje. Ez komoly dilemmát okoz a BFKH hazai anyakönyvvezetőinek, mivel egy anyakönyvi 
okirat vagy akárcsak egy ügyféli nyilatkozat külföldről történő beszerzése akár több hónapot is 
igénybe vehet, ugyanakkor a törvényi határidőt is tartani kell. Abban az esetben, ha az ügyfél a 
hiánypótlás teljesítésére nem kap elegendő határidőt, nem tud eleget tenni hiánypótlási 
kötelezettségének, az eljárás nem zárulhat az anyakönyvi bejegyzés teljesítésével. Ilyenkor 
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előfordul, hogy az ügyfél új kérelem beadására kényszerül, és az előző eljárásban beszerzett 
okiratok birtokában tudja sikerre vinni kérelmét. Erre figyelemmel szükséges lenne módosítani 
a külföldön élő magyar állampolgárok által kezdeményezett, Ákr. hatálya alá tartozó 
eljárásokban az ügyintézési határidő számítását, lehetővé téve az ügyfeleknek hosszabb 
hiánypótlási határidő biztosítását, valamint az eljáró hatóságnak az ügyintézési határidő 
könnyebb betartását. 

A fentiek miatt a hiánypótlás teljesítésére hosszabb határidőt szabunk a külföldről 
történő okirat beszerzéshez igazodva, továbbá a hiánypótlásra felhívó végzésben az ügyfeleket 
tájékoztatjuk az eljárás szünetelése kérelmezésének lehetőségéről is. 

Szintén nehézkes a hazai anyakönyvi eljárásban annak bizonyítása, átvette-e a 
hiánypótlási felhívást a külföldön élő ügyfél. Az Ákr. kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó 
rendelkezései nem alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy sok külföldön élő ügyfél megtartja a 
magyarországi lakcímét a külföldre költözés után is. A külföldi postai szolgáltatások 
szünetelése miatt a magyar külképviseletek e-mailben továbbítják a hiánypótlási felhívásokat 
az ügyfeleknek, amelyeknek átvétele nem igazolt, a külképviselet csak az e-mail kiküldését 
tudja igazolni. 

Az eljárás szünetelése kapcsán meg kell említeni a veszélyhelyzet idején az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó 
eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) Korm. rendeletet, amely rendelkezése alapján a 
veszélyhelyzet ideje alatt folyamatban lévő, az ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási 
hatósági eljárásban az Ákr.-ben meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos időtartamba 
a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az – bármely ügyfélnek az eljárás folytatására 
irányuló kérelme hiányában – a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik. Ez a 
rendelkezés az eljárás szünetelését kérő ügyfelek részére segítséget jelent a külföldi okmányok 
beszerzéséhez szükséges időtartam növelésével. 

A pandémia miatt a személyes érintkezést kerülő ügyfelek részére a hiteles magyar 
nyelvű fordítások elkészítése is nehezebbé vált, mivel az ügyfelek nem szívesen jelentek meg 
az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt-nél (a továbbiakban: OFFI) az eredeti 
külföldi okiratok a hiteles magyar fordítás elkészítése érdekében történő benyújtására. Erre 
tekintettel az OFFI egyeztetést kezdeményezett a BFKH-val. Az állampolgársági, illetve 
anyakönyvi eljárásokban a veszélyhelyzet idejére sem kaptak az ügyfelek felmentést az eredeti 
okirat benyújtása alól, ezért a BFKH továbbra is megkövetelte minimumkövetelményként, 
hogy a hazai anyakönyvi kérelmekhez legalább az eredeti okiratról készült hiteles másolatot 
csatoljon az ügyfél.  

Az ügyfél esetében fennállhat olyan indok, amely szükségessé teszi számára, hogy a 
hazai anyakönyvi kérelemhez mellékelt, a hiteles magyar fordítással összefűzött eredeti 
okiratot később visszaigényelje. Erre az esetre javasoltuk azt az ügyfeleknek, hogy a 
járványügyi helyzet javulása után egy magyar közjegyző kíséretében fáradjon be a BFKH hazai 
anyakönyvi ügyfélszolgálatára, és a közjegyző az eredeti okiratról itt készítse el a hiteles 
másolatot, amely a BFKH részére történő átadását követően az eredeti okiratot visszaadjuk az 
ügyfélnek. Ezt a gyakorlatot több ügyfél esetében is alkalmaztuk már, a BFKH az okirat 
fénymásolatának elkészítésével segíti a közjegyzőt a hiteles másolat elkészítésében.  
 
3.4. Az elektronikus út felértékelődése 
Főszabályként az anyakönyvi eljárásokban nincs helye elektronikus ügyintézésnek és a hatóság 
– a tájékoztatás kivételével – nem tart elektronikusan kapcsolatot, kivéve az anyakönyvi okirat, 
valamint a névváltoztatási okiratmásolat elektronikus úton történő kérelmezését. 

A pandémia azonban e tekintetben is változásokat hozott. A hazai anyakönyvi eljárásokban 
a korábban csak anyakönyvvezetőkkel, anyakönyvi szervekkel történő elektronikus 
kapcsolattartás más hatóságokra is kiterjesztésre került, és a kapcsolattartás szinte teljes 
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mértékben elektronikus útra terelődött. Ezen kívül az eljárást megszüntető végzéseket, az 
anyakönyvi bejegyzés teljesítését elutasító határozatokat elektronikus aláírással ellátva küldjük 
meg a magyar külképviseleteknek a külföldön élő ügyfélnek történő továbbításra. 
 
3.5. Az ügyforgalom alakulása 

 
1. diagram: A hazai anyakönyvi ügyek számának (anyakönyvezett események) alakulása 

 
 Forrás: BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, saját szerkesztés 
 
A klasszikus hazai anyakönyvezés, azaz leszármazással magyar állampolgárok, valamint a 
hagyományos honosítási eljárásban magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében az 
ügyforgalom tekintetében az ügyforgalom a 2019-es évhez viszonyítva nem csökkent a 
pandémia alatt az alább részletezett indokok miatt. 

A hazai anyakönyvezési eljárás ügyfelei nem az anyakönyvi esemény megtörténte után 
azonnal kérelmeznek, hanem mint említettem utólag, amikor valamilyen ügyintézés miatt 
fontossá válik számukra a hazai anyakönyvezés. A pandémia miatt több külföldön élő ügyfél 
döntött a Magyarországra való hazatérés mellett, amelyhez szükség volt a külföldi anyakönyvi 
események (házasság, gyermek születése) hazai anyakönyvezésére.  

Ezen kívül a BFKH őrizetében lévő, 1949. február 1-jétől vezetett papíralapú hazai 
anyakönyvekben található anyakönyvi bejegyzések az elektronikus anyakönyvi rendszerben 
történő rögzítésére vonatkozó megkeresések száma is nőtt. A járvány miatt megnövekedett a 
halálesetek száma, a halálesetek anyakönyvezése pedig az elektronikus anyakönyvi 
rendszerben rögzítési feladatot generál a hazai anyakönyvezést végző BFKH számára is az 
elhalt 2014. július 1-je előtt papíralapú anyakönyvbe bejegyzett születési és házassági 
anyakönyvi bejegyzésének az elektronikus anyakönyvi rendszerben történő rögzítésére. 

Mindezek mellett a kormányablakok és okmányirodai ügyfélszolgálatok munkájuk 
megkönnyítése, az ügyintézés gyorsabbá tétele érdekében 2020 márciusától az elektronikus 
anyakönyvből közvetlen hozzáféréssel jogosultak átvenni az anyakönyvi kivonat adattartalmát 
képező adatokat a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, továbbá az 
útiokmány kiadására irányuló eljárás lefolytatása céljából, amely újabb ügyeket generált a hazai 
anyakönyvezés végzésére kijelölt BFKH számára. 

Összességében, az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvezést is figyelembe 
véve a 2019. évi több mint 160 ezer anyakönyvi bejegyzéshez képest 2020-ban közel 100 ezer 
hazai anyakönyvi bejegyzés teljesítésére kerül sor, 2021. első negyedévében pedig már közel 
20 ezer anyakönyvi bejegyzésnél járunk. 
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2. diagram: Az anyakönyvi kivonat kérelmek számának alakulása 

 
Forrás: BFKH Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, saját szerkesztés 
 

Az anyakönyvi kivonat kérelmek számában 2019-hez viszonyítva 2020-ben sem történt 
változás, a két hazai anyakönyvi osztály 1000 db-ot meghaladó anyakönyvi kivonatot állított ki 
mindkét évben. A kivonat kérelmek számának stagnálását az eredményezte, hogy az 
anyakönyvi kivonat kiállítás kérelmezésére webes ügysegéden keresztül is lehetőség van, nem 
igényel személyes megjelenést az ügyfelektől. 
  

0

200

400

600

800

1000

1200

2019 2020 2021.03.31-ig

Hazai Anyakönyvi Osztály 1.

Hazai Anyakönyvi Osztály 2.

Összesen:



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2021/1. 39 

 
 
SZANISZLÓ EDIT - SZUROVECZ ZOLTÁN166 
Hatásterület és az ügyféli jogállás eljárásjogi vetületei 
 
A közigazgatási hatósági eljárások szükségszerű résztvevője az ügyfél. Ilyen jogállást 
teremthet, ha valaki egy eljárás tárgyát képező tevékenység hatásterületével érintett. E kettő 
(ügyféli jog és hatásterület) metszéspontja több kérdést is felvet. A tanulmány célja, hogy e két 
intézményt és természetét összevesse, kapcsolatokra értékelje. Ennek keretében szükségessé 
vált az ügyféli jogállásra vonatkozó szabályozás történeti áttekintése, majd (mivel a hatásterület 
legélesebben a környezetjogban érhető tetten) a környezetvédelmi szabályozás példáján történő 
összevetése és bemutatása. Ennek eredményeként jól kirajzolható a hatásterület ügyféli 
jogállásra gyakorolt erőteljes hatásainak kontúrja, és az, hogy halmazt képez az eljárás 
ügyfélkörével. A tanulmány konklúziója, hogy a hatásterületi érintettség korábbi szabályozás 
szerint egyértelműen ügyféli jogállást megalapozó tényező volt, azonban a napjainkra kialakult 
hatályos szabályozás ilyen éles határokat nem alakított ki. Azonban az is elmondható, hogy e 
szabályozás nem is zárta ki a korábbi szabályozás szellemét és gyakorlatának továbbvitelét. 
 
Kulcsszavak: alanyi jog, eljárás megindítása, értesítés, hirdetményezés, környezethez való jog, 
közzététel. 

 
1. Bevezetés 

 
A legtöbb esetben a közigazgatási eljárásjog és a környezetvédelmi ügyek metszéspontjában 
egy fajsúlyos és ellentmondásos joggyakorlatként jelenik meg a hatásterület és az ügyféli jogok 
kérdése. 

A kiindulási pontunk ugyanis az, hogy „minden közigazgatási hatósági eljárás 
szükségképpeni résztvevője az ügyfél. Ügyfél hiányában eljárás nem indulhat, a már megindult 
eljárást pedig, ha a természetes ügyfél elhalálozik, és nincs örököse, vagy ha a jogi személy 
ügyfél jogutód nélkül megszűnik, meg kell szüntetni.”167A közigazgatási hatósági eljárás egyik 
alapkérdése tehát, hogy ki tekinthető ügyfélnek, hiszen, aki e körbe tartozik, azt az eljárással 
kapcsolatos számos garanciális jog illeti meg. Az ügyféli kör meghatározása eljárásfajtánkként 
eltérő, így univerzális, azaz minden ügyre alkalmazható meghatározást, felsorolást adni nem 
lehet.168 

A hatásterület meghatározása ugyancsak bizonytalan definíciós határokkal rendelkező 
fogalom, amelynek aspektusai legtöbbször nem jogi, hanem inkább szakmai alapon 
határozhatók meg. Ezt az összetettséget tovább szélesíti az, hogy szakmai területenként eltérő 

 
166Dr. Szaniszló Edit, jogi ügyintéző, Pest Megyei Kormányhivatal. Dr. Szurovecz Zoltán, osztályvezető, kamarai 
jogtanácsos, Pest Megyei Kormányhivatal. 
167 JÓZSA Fábián (2008): Ket kérdezz–felelek.A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény 
magyarázata.Budapest, OPTEN Informatikai Kft. 58. 
168 KILÉNYI Géza (szerk.) (2005): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK KERSZÖV. 74-
75. 
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elvek,169 szakmai szempontok határozzák meg, hogy egy hatás (például építkezés zaja, 
működés levegőre, vízre gyakorolt hatása)170 térben meddig terjed, és kire, mire fejti ki hatását. 

Ha tehát e két kérdéskört egymás mellé helyezzük, különösen szükségessé válik 
kapcsolatuknak és kölcsönhatásuknak a vizsgálata. 

 
2. Az ügyféli jogállással kapcsolatos alapvetések 

 
Az ügyféli érintettség és jogállás vizsgálata azért fontos, mert annak jogállásához garanciális 
jogok kapcsolódnak, amelynek legfőbb forrása az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése. E 
szerint ugyanis mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben 
meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni. Az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) pedig alapelvként fogalmazza 
meg, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet; a hatóság pedig 
biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy 
birtokosa és az ügyfél képviselője (az eljárás egyéb résztvevői) számára, hogy jogaikat és 
kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.171 Az ügyfél 
garanciális jogait – amelyet a törvény taxatíve ugyan nem sorol fel, de ilyennek tekinthető 
különösen a nyilatkozattételi jog mellett a bizonyítás indítványozása, jogorvoslat igénybe 
vétele – csak akkor tudja gyakorolni, ha tudja, hogy olyan közigazgatási eljárás van 
folyamatban, amelyben ő ügyfélnek minősül. 

Tekintsük át tehát elsőként az ügyféli jogállás kérdését az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.), a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) és az Ákr. viszonylatában. 

 
2.1. Az Áe. által meghatározott keretek 
A közigazgatási hatósági eljárás jogát kódexszerűen kodifikáló Áe. az ügyféli jogok 
vonatkozásában jelentős rendelkezéseket nem adott. Személyi hatálya vonatozásában annyiról 
rendelkezett, hogy ügyfél az a magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező más szervezet, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti.172 Az ügyféli 
minőség dilemmatikus kérdése ekkor még általános jelleggel vetődött fel,173 de építési hatósági 
eljárás és szomszédok ügyféli jogainak kapcsolatában már felmerült problémaként: szomszéd 
lehet-e ügyfél, különösen akkor, ha az új létesítmény többek között zajszennyezést okoz.174 

 
169 Zajvédelemben a hatásterületet alapvetően a zajforrásból származó zaj környezetben történő, határértékekhez 
viszonyított terjedése és a háttérzaj kapcsolata határozza meg a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján. Levegőtisztaság-védelem esetében 
a hatásterületet alapvetően a forrás típusa (pontforrás, diffúz forrás), a légszennyező anyag – műszaki számítással 
vagy becsléssel meghatározott – koncentrációja és a meteorológiai viszonyok kapcsolatrendszere határozza meg 
a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 5. § alapján. Természetvédelem területén 
például egy tevékenység Natura 2000 területre gyakorolt hatásainak becslésére önálló élővilág-védelmi 
szempontrendszert határozott meg a jogalkotó az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében. 
170 Mivel a hatásterület kérdése legmarkánsabban a környezeti, illetve környezetvédelmi kérdésekben merül fel, 
ezért a későbbi vizsgálatok és példák is a környezetjog területéről kerültek kiválasztásra. 
171 Ákr.5. § (1)-(2) bek. 
172 Áe. 3. § (4) bek. 
173 DUDÁS Ferenc (szerk.) (1995): Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény. 
Budapest, HVG-ORAC Kiadó. 22. 
174 CSEH Lajosné – SZABÓ Lajos: Kommentár az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi 
IV. törvényhez. Wolters Kluwer - Jogtár 3. § 
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Az alanyi jog és a jogos érdek között az érdekek rangsorolása révén húzható meg a 
határvonal. A rangsor legalsó fokán állnak a jog szempontjából általában is közömbös érdekek, 
az úgynevezett faktikus érdekek, amelyekkel kapcsolatban nincs hatósági hatáskör sem 
érvényesítésük előmozdítására, sem meggátlására. A jogos érdek a következő fokozat, amely 
úgy válik jogos érdekké, hogy van rá vonatkozó jogi szabályozás, amelyre vonatkozóan a 
hatóságnak mérlegelési lehetősége van. Az alanyi jogot alapító, harmadik fokozatú érdek 
argumentum a contrario az olyan érdek, amelynek elismerésére, védelmére a hatóság köteles, 
e tekintetben a hatóság mérlegelésének nincs helye. Az alanyi jognak ebbe a fogalmába belefér 
az érdekelt kötelezettsége is, amilyet és amennyit a mérlegelést meg nem engedő jogszabály 
előír, illetve amellyel valakit a közérdekre is tekintettel levő egyéni érdekében terhelik. 
Megállapíthatjuk, hogy az alanyi jog és a jogos érdek azon a ponton válik szét, hogy az alanyi 
jognál az érdekeltnek igénye van a jogilag egyedül lehetséges hatósági határozatra, a jogos 
érdek tekintetében viszont csak arra, hogy érdekét a hatóság gondosan mérlegelje, és 
mérlegelési hatáskörét ne lépje túl. Ugyanakkor az ügyféli eljárási jogok és kötelezettségek 
szempontjából annak nincs jelentősége, hogy az ügyféli jogállás alanyi jogon vagy jogos 
érdeken alapul.175 

„Ha a hatóság megállapítja, hogy valamely magánszemélynek vagy jogi személynek az 
eljárás tárgyát képező ügyhöz alanyi joga vagy jogos érdeke fűződik, köteles azt ügyfélnek 
elfogadni, s nem teheti mérlegelés tárgyává az ügyféli jogállás megadását. Jogvita tárgyává 
csak az tehető, vajon létezik-e olyan anyagi értelemben vett alanyi jog vagy jogos érdek, amely 
meghatározott személyt ügyféllé minősít.”176 

A hatásterület, ‒ amely legtöbb esetben környezetjogi kontextusban jelenik meg a 
hatósági eljárásokban‒ felveti az alanyi jog vagy jogos érdek és az (egészséges) környezethez 
való jog kapcsolatát. Emberi jogi irányból megközelítve a kérdést, elmondható, hogy az emberi 
jogok és a környezethez való jog kapcsolata mind elméleti, mind gyakorlati szempontból 
összetett. Általában azok a politikai, gazdasági és szociális követelmények minősülnek emberi 
jognak, amelyek az adott időben és helyen a közvéleményt a legjobban foglalkoztatják, 
amelyeket az emberiség további haladása szempontjából fontosnak tartottak.177 Az emberi 
jogok hivatalos katalógusaiban178 a környezethez való jog (még) nem található meg. A 
környezethez való jogot szokás inkább harmadik generációs jognak is nevezni.179 Az 
Alaptörvény XX. és XXI. cikkéből kiindulva a környezethez való jog tartalma úgy foglalható 
össze, hogy az jelenlegi formájában nem önálló alanyi jog, de nem is pusztán alkotmányos 
feladat vagy államcél. E jog inkább önállósult, azaz egy sajátos alapjog, amelynek az objektív 
intézményvédelmi oldala a túlnyomó és meghatározó, e mellett, ezt kiegészítve (tehát nem 
egymással szemben elhelyezkedve)180 természetesen jelen van az alanyi oldala is. 

A hatásterületnek tehát azért van fontos szerepe, mert határt és összekapcsoló elemet 
képez az egészséges környezethez való jog és az ügyféli jogállást megalapozó alanyi jog között. 
Ezt felismerve az Áe.-t felváltó eljárásjogi szabályozás vett egy új irányt. 

 
2.2. A Ket. által meghatározott keretek 
A Ket. főszabálya szerint úgy rendelkezett, hogy ügyfél az a természetes vagy jogi személy, 
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 

 
175 SZAMEL Lajos – IVANCSICS Imre (1996): Az államigazgatási eljárás. Pécs, Sümegi Nyomda Kft. 25-27. 
176 SZAMEL – IVANCSICS 1996, 27. 
177 BÁNDI Gyula (1988): Az ember joga a környezethez.Állam és Igazgatás, 10. sz. 885. 
178 HERMANN Veronika (2016): Az egészséges környezethez való jog elméleti megközelítésben.Pro Futuro: AJövő 
Nemzedékek Joga, 2. sz. 31-32. 
179 SÁRI János - SOMODY Bernadett (2008): Alapjogok – Alkotmánytan II.Budapest, Osiris Kiadó, 317. 
180 FODOR László (2006): Az Alkotmánybíróság környezetvédelmi határozatainak kritikája.Collectio Juridica 
Universitatis Debreceniensis, Tom. V. Debrecen. 53-99. 
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érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot 
tartalmazott.181 

A Ket. az ügyfél fogalmát az Áe.-hez képest kiterjedtebben állapította meg azzal, hogy 
az az ügyfél is ilyen minőséget kapott, akinek (amelynek) a jogi helyzetét érintette az ügy. A 
további bővítés szerint az is ügyfél, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a 
hatósági nyilvántartás adatot tartalmazott, ugyanakkor attól, hogy ez az Áe.-ben konkrétan nem 
szerepelt, még nyilvánvalóan ügyfélnek minősítette az adott személyt, hiszen az 
államigazgatási ügy fogalma tartalmazta a hatósági ellenőrzés, adatigazolás, nyilvántartás 
vezetése elemeket.182A Ket. megtartotta az Áe. anyagi jogias megközelítését az általános 
ügyfélfogalom szabályozásánál, a lehető legtágabb személyi körnek kívánta biztosítani az 
ügyfélképességet, amelynek a jogképességen túl feltétele az ügyben való érintettség. Ha a 
hatóság megállapította, hogy valamely természetes vagy jogi személynek, továbbá jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a jogát vagy jogos érdekét érinti az ügy, az 
ügyféli jogokat biztosítania kellett számára, hiszen alanyi jog az ügyféli jogálláshoz való jog. 
Emellett a hatóság köteles volt az ügyféli jogállás megállapítására, ennek keretében pedig 
vizsgálni az ügyfélképesség meglétét.183 

A Ket. ügyfélre vonatkozó rendelkezéseit, vagyis azt a kérdést, hogy ki ügyfélképes, a 
közigazgatási hatóság hivatalból volt köteles vizsgálni, akár kérelemre, akár hivatalból indult 
vagy folytatott eljárásról volt szó.184Akkor lett valaki ügyfél, ha jogát, jogos érdekét vagy jogi 
helyzetét az eljárás tárgyát képező ügy érintette, tehát ha a hatósági döntés következtében 
valamilyen jogot kapott, a meglévő jogaiban változás következett be, vagy valamilyen 
kötelezettséget írtak elő a terhére. Valakinek a jogos érdekéről akkor beszélhettünk, ha a 
hatósági döntés az illető alanyi jogát közvetlenül nem érintette, azaz számára közvetlenül 
kötelezettséggel nem járt, azonban nem volt közömbös számára a hatósági határozat, mert 
például a szomszéd építkezése vagy üzletnyitása következtében az addig nyugodt utca 
forgalmassá vált.185 Az ügyfél jogán tehát alanyi jogot kellett érteni, azonban a jogos érdek nem 
volt ekkor sem alanyi jog, azzal kapcsolatban állhatott, akár egy másik ügyfél alanyi jogával is. 
„Jogos (törvényes) érdekről akkor beszélhetünk tehát, amikor az ügyfél tekintetében nem jog 
vagy kötelezettség megállapítása történik, hanem a közigazgatási szerv döntése a személy 
helyzetét, lehetőségeit, kilátásait változtathatja meg előnyösen vagy hátrányosan. Ez az ún. 
érintett ügyféli minőség. […] Jogi helyzeten azokat a jogosultságokat és kötelezettségeket 
értjük, amelyek az eljárás megindítását megelőzően az ügyfelet más természetes, jogi 
személyekhez vagy valamely dologhoz (vagyontárgyhoz) fűzik, és amelyekre a hatóság 
döntése kihat. […] Míg az ügyfél alanyi jogával összefüggésben hozott hatósági döntésről azt 
mondhatjuk, hogy az jogot (kötelezettséget) keletkeztet, addig az ügyfél jogi helyzetére kiható 
döntés az ügyfél jogi státuszában, azaz fennálló jogaiban és kötelezettségeiben idéz elő 
változást.”186 A jogos érdek fogalmában az azonos jogviszonyból származó érdekérvényesítés 
alapozza meg az ügyféli minőséget, amelynek az alapja az eljárás tárgyát képező jogviszony. 

A döntő kérdés az, hogy érinti-e az eljárás tárgyát képező ügy a jogát vagy jogos érdekét 
annak, aki ezt állítja. Az érintettség közvetett nem lehet, annak az ügyfél szempontjából 

 
181 Ket.15. § (1) bek. 
182 SZABÓ Lajos – GYERGYÁK Ferenc – DARÁK Péter (2005): A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályai (Kommentár a jogalkalmazóknak az új törvényhez). Budapest, UNIÓ Lap- és Könyvkiadó 
Kereskedelmi Kft.46. 
183 3.Kf.27.207/2011/2. 
184 BARABÁS Gergely – BARANYI Bertold – KOVÁCS András György – ASZALÓS Dániel (2013): Nagykommentár 
a közigazgatási eljárási törvényhez. Budapest, Complex Kiadó. 94. 
185 SZABÓ – GYERGYÁK – DARÁK 2005, 47. 
186 JÓZSA 2008, 60. 
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közvetlenül kell jelentkeznie.187 (Igazolt módon tehát a zajt, a légszennyezést közvetlenül fogja 
elszenvedni, amely az életére, egészségére káros hatással lesz.) 

A jogos érdek fennállása mérlegelés tárgya volt, amit gyakran a bíróság végzett el. A 
bírósági felülvizsgálat számára is az egyik legfontosabb fogalom az ügyfélképesség. A bírósági 
gyakorlat szerinti ügyfélfogalom alatt nem a közigazgatási eljárásban ténylegesen részt vett 
ügyfél, hanem mindazok a személyek voltak értendők, akiknek jogát, jogos érdekét az ügy 
érintette, tehát a közigazgatási perben félként felléphettek. Nem annak a kérdésnek a vizsgálatát 
kellett ez esetben elvégezni, hogy a közigazgatási eljárásban ügyfélnek minősített személy 
valóban megfelelt-e a Ket.-ben foglalt feltételeknek. Azt kellett vizsgálni, hogy a közigazgatási 
eljárásba be nem vont, és ezért az eljárás megindításáról és annak eredményéről nem is értesült 
fél keresettel támadhatta-e a jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érintő közigazgatási 
határozatot, ez a bíróság hatáskörébe tartozó kérdés, amelynek során a perbeli legitimáció 
vizsgálatán túl azt kellett megítélni, hogy a keresetet előterjesztőnek volt-e kereshetőségi joga. 
Miután a kereshetőségi jog (ahogy ma is) a fogalom-meghatározás szempontjából 
igényérvényesítési jogosultságot jelentett, amely azt határozta meg, hogy a perbeli alanyi jog a 
konkrét felperest az adott tényállás alapján konkrét alperessel szemben megillethette-e vagy 
sem, amelynek elbírálása az ügy érdemére tartozó anyagi jogi kérdés, a keresetlevél idézés 
kibocsátása nélküli elutasításának nem lehetett helye. 

 
2.3. A szabályozás új dimenziói 
Az Ákr. tömören fogalmazza meg az ügyféli jogállással kapcsolatos rendelkezéseket. E szerint 
ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos 
érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot 
tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Törvény vagy kormányrendelet 
meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) 
a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.188 

Az Ákr. tehát lényegesen leegyszerűsítette az ügyfél mibenlétére vonatkozó szabályokat 
a korábbi eljárási törvényhez képest, azonban a klasszikus ügyfélfogalmat továbbra is 
fenntartotta. A jogos érdek tekintetében – elsősorban jogalkalmazási okokból –egyértelművé 
teszi, hogy kizárólag az üggyel kapcsolatos közvetlen érintettség jöhet számításba az ügyféli 
minőség szempontjából. Külön nevesíti a törvény a hatósági ellenőrzés alá vont személy ügyféli 
minőségét, ezzel egyértelműsítendő, hogy habár az ellenőrzés nem hatósági ügy, az ellenőrzés 
alá vont személyt ettől függetlenül természetesen ügyféli jogok, jogállás illeti és 
kötelezettségek terhelik. Ugyanakkor az ágazati joganyag továbbra is meghatározhatja azon 
személyi és szervezeti kört, akik külön, erre irányuló vizsgálat nélkül –az adott eljárásban – a 
jogszabály erejénél fogva ügyféli jogállással rendelkeznek. Vannak továbbá olyan eljárások, 
amelyekben az ügyféli kör szűkebb, mint a tipikusnak, tömegesnek tekinthető ügyekben. Ezen 
eljárásokban oly módon lehet az ügyféli kört a szükséges személyekre szabni, hogy 
meghatározza az ágazati jogszabály – törvény – az ügyféli jogállás igazolásának kötelező, 
okiraton alapuló módját. 

A fentiek alapján a vonatkozó jogszabályok szerint meg kell különböztetni az általános 
és a különös, úgynevezettex lege ügyfélfogalmat. A különös ügyfélfogalom mint lex specialis 
viszonyul az általános ügyfélfogalomhoz. Ennek megfelelően a közigazgatási hatósági 
eljárásban a hatóságnak azt kell elsőként megvizsgálnia, hogy a saját ágazati jogszabályai 
tartalmaznak-e az ügyben alkalmazható, külön, erre irányuló vizsgálat nélküli ügyféli jogállást 
megalapozó rendelkezést. Ilyennek tekinthető példaként a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

 
187 SZABÓ – GYERGYÁK – DARÁK 2005, 48. 
188 Ákr. 10. § (1)-(2) bek. 
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rendelet, amely ex lege ügyfélfogalmat nem tartalmazott eddig, de időközben189a tevékenység 
telepítési helye szerinti település önkormányzatainak ex lege ügyféli jogállást biztosít a 
környezetvédelmi tárgyú közigazgatási hatósági eljárásokban. A környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) pedig akkor engedi 
külön vizsgálat nélkül az ügyféli státusz megállapítását, ha környezetveszélyeztetés áll fenn 
vagy környezetkárosítás következett be. Ilyenkor is csak az minősül ügyfélnek, aki 
környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa, 
jogszerű használója és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezték.190 

Az általános ügyféli fogalom körében a hatóságnak azt kell vizsgálni minden ügyben 
egyedileg, hogy az adott ügy az adott személy jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti-e. Az 
Ákr. általános ügyfélfogalma tehát kettős természetű, mert egyrészt az ügynek nemcsak a jogát, 
jogos érdekét kell érinteni, hanem másrészt ezen érintettségnek közvetlennek is kell lennie. A 
bírósági gyakorlat szerint valakinek a jogát, jogos érdekét az ügy akkor érinti, ha közvetlen és 
nyilvánvaló érdekeltsége fűződik ahhoz, hogy az egyébként másra vonatkozó jogot 
(kötelezettséget) a hatóság megállapít-e, és ha igen, milyen tartalommal. Az érintettséget az 
ügy egyedi körülményei határozzák meg.191 
 
3. A hatásterület és az ügyféli jogállás kapcsolata a gyakorlatban 

 
Vannak ügytípusok, amelyekben általában a legkisebb problémát sem okozza az ügyfél 
kilétének megállapítása, nagyobb számban fordulnak azonban elő olyan eljárások, amelyekben 
tömegesen vesznek részt ügyfelek, például autópálya nyomvonalának kijelölése, ahol összetett 
feladat az ügyfélkör meghatározása.192 Ez akkor látszik egyértelműen, ha a fenti, ügyfél 
fogalmára vonatkozó megállapításokhoz hozzákapcsoljuk a hatásterület fogalmát. A Kvt. 
szerint ugyanis hatásterület az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű 
környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.193 
Ennek okán fontos hangsúlyozni azon fogalmi aspektusokat, amely szerint a környezetre 
gyakorolt hatásnak a természettudomány által mérhető és jogszabály szerint is meghatározott 
mértékűnek kell lennie. Mivel a környezetre vonatkozó tevékenységek engedélyezése legtöbb 
esetben a jövőre vonatkozik,194 különösen összetett és nehéz feladat a törvényi fogalom 
„bekövetkezhet” kifejezéséhez pontos értéket rendelni. Mivel tehát a hatásterület bizonytalan 
lehet, ebből egyenesen következik, hogy az érintett ügyfelek száma is bizonytalan lehet. 

Ahogy korábban már említésre került, a Ket. által meghatározott keretek a korábbi 
szabályozáshoz képest differenciáltabbak lettek, egyes rendelkezésein pedig érezhető a 
környezetjog hatása. A Ket. felhatalmazást adott törvénynek vagy kormányrendeletnek arra, 
hogy meghatározott ügyfajtában megállapítsa azon személyek körét, akik külön vizsgálat 
nélkül ügyfélnek minősülnek. Ennek keretében kimondta azt is, külön vizsgálat nélkül 
ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő 
ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezték.195 2009. október 1. napjáig hatályos volt olyan rendelkezés is,196 amely szerint ha 
jogszabály másként nem rendelkezett, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve a tevékenység 

 
189 Az egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról szóló 
208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § által megállapított 1. § (6b) bekezdése (hatályos: 2021. május 29-től). 
190 Kvt. 90. § (2) bek. 
191Kfv.II.39.231/2008/6. 
192JÓZSA 2008, 58. 
193 Kvt. 4. § 20. pontja. 
194 Kvt. 66/A. § (2) bek. 
195Ket.15. § (3) bek. 
196Ket. 15. § (2) bek. 
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engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a hatásterületen levő valamennyi ingatlan 
tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója. Ehhez a 
rendelkezéshez kapcsolódott egy értelmező rendelkezés is, miszerint a hatásterület az a Magyar 
Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott módon megállapított földrajzi 
terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység rendes üzemvitel mellett, 
folyamatosan vagy rendszeresen számottevő mértékű hátrányos fizikai hatást (pl. árnyékolást, 
zajterhelést, légszennyezést) gyakorol.197„Ez azt jelenti, hogy az ingatlantulajdonos, jogszerű 
használó ügyféli minőségét megalapozza, ha pl. egy nagyberuházás (autópálya, bevásárlási 
központ stb.) épül, és az hátrányos hatást gyakorol a környezetére. Nem kell a hatóságnak külön 
kutatni az érintett személyeket, hanem már eleve a törvény mondja ki általánosságban az ilyen 
környezetben ingatlantulajdonnal, ingatlanhasználati joggal bírók ügyféli minőségét.”198 A 
„jogszabályban meghatározott módon megállapított földrajzi terület” meghatározásakor tehát 
az adott tevékenységtípusra vonatkozó anyagi jogi szabályozást kell figyelembe venni, 
amelynek alapján meghatározható a káros hatással érintett terület, hiszen más méretű 
hatásterület keletkezik egy zajterhelési vagy egy légszennyezési ügyben, illetve az üzemszerű 
működéssel együtt járó folyamatos vagy rendszeres károsító hatásokat kell alapul venni.199 

A közigazgatási eljárási törvény hatásterületre vonatkozó rendelkezése kifejezetten a 
jogalkalmazók kérésére került a törvénybe azért, hogy támpontot kapjanak az ügyféli kör 
meghatározására nézve. A hatásterülettel érintett eljárásokban ugyanis az okozta a gondot, hogy 
a létesítmény vagy a tevékenység gyakran nem csupán a szomszédos ingatlanok tulajdonosait 
(használóit) zavarja, hanem nagyobb területen fejti ki hatását. A hatásterület tehát nem 
szükségképpen a létesítmény tőszomszédságánál kezdődik, határát mindig egyedileg lehetett és 
lehet meghatározni, amely számos tényezőtől és más anyagi jogszabályban meghatározott 
egyéb feltételtől (például koncentrációtól, határértéktől) függ. 

A Ket. a korábbi rendelkezésekhez képest a hatásterület fogalmát nem az értelmező 
rendelkezései között fektette le, hanem 2011. évi módosításával annak rendezését a külön 
jogszabályok megalkotójára bízta. A későbbi ágazati gyakorlat szempontjából is irányadó 
következtetéseket vont le a bírói gyakorlat korábbi döntéseiben, bár több fogalom értelmezése 
nem volt egységes. A 2008. évi Ket.-novella által eszközölt módosítás még a Ket. értelmező 
rendelkezései között meghagyta a hatásterület fogalmát, ugyanakkor ez nem változtatott azon, 
hogy a hatásterület törvényi rendezése pusztán viszonyítási pontot teremtett a jogalkalmazó 
számára, és nem pótolhatta, illetve pótolhatja a helyszíni szemle, konkrét mérések lefolytatását 
az ügyben felmerülő hatásterület megállapításához. A bírói gyakorlat több alkalommal is 
foglalkozott annak kérdésével, hogy adott határértéket meg nem haladó zavaró hatás 
mennyiben alapozhatja meg az ügyféli minőséget. 

A Legfelsőbb Bíróság egy repülőtér zajgátló védőövezet kijelölése iránt indított 
eljárásban az Áe. és a kapcsolódó ágazati rendelkezések értelmezése során kimondta, hogy a 
zajterhelés a külön jogszabályban előírt zajterhelési értéket nem éri el, ezért az emberi 
egészséget veszélyeztető, vagy károsító zajterhelésre nem lehet következtetni. Erre 
figyelemmel a felperesnek nem volt olyan bizonyított, környezetvédelmi szempontú joga vagy 
jogos érdeke, amely alapján a védőövezet kijelölése iránt indított közigazgatási eljárásban 
ügyfélképességgel rendelkezett volna.200 Ugyanakkor egy hasonló tárgyú, ugyancsak 
védőövezet kijelölése iránt indított későbbi ügyben a Ket. értelmezésével egyértelművé tette a 
bíróság, hogy a Ket. hatásterületet definiáló rendelkezése, amelyre közvetlenül alapozta 
döntését a bíróság, az ágazati szabályozáshoz képest nem írja elő, hogy a zajterhelési 
határértéket meghaladó mértékű zajterhelés alapozhatná csak meg az ügyféli 

 
197Ket. 172. § e) pontja. 
198SZABÓ – GYERGYÁK – DARÁK 2005, 49. 
199JÓZSA 2008, 61. 
200Kfv.III.37.425/2007/11. 
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minőséget,201ugyanakkor nem tette teljesen parttalanná a speciális ügyféli minőségre való 
hivatkozás lehetőségét. Sportpálya és edzőterem engedélyezése miatt indított ügyben készített 
környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás alapján mondta ki ugyancsak a bíróság,202 hogy a 
speciális ügyféli kategória alkalmazásának nincs helye a felszerelt fényforrások által 
kibocsátott fényhatások miatt, tekintettel az állásfoglalás megállapítására, amely szerint „a 
létesítménynek jelentős környezeti hatása nincs.”203 

A Ket. tehát ügyfélnek tekintette a „sokügyfeles” eljárásokban a hatásterületen lévő 
ingatlan tulajdonosát, valamint azt is, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték.204 A Legfelsőbb Bíróság az ilyen típusú ügyféli jogállást 
megalapozó jogosultságok kapcsán is a leginkább érintett építési ágazat rendelkezéseit 
vizsgálta meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt 
értelmezve kimondta a Legfelsőbb Bíróság azt is,205 hogy rendelkezési jogot, így ügyféli 
jogállást tulajdonjog hiányában nem alapozhat meg az adott építmény alatti földterülethez 
fűződő használati jog.206 

A 2018. január 1. napján hatályba lépett új eljárási kódex, az Ákr. a hatásterület és az 
ügyfélfogalom körében – a Ket.-hez viszonyítva – módosított álláspontot alakított ki.  
A törvényhez fűzött indokolás207 szerint a jogszabály alapeszméje, hogy mivel a több ezer 
eljárástípus minden lényeges eleme nem rögzíthető egy törvényben, ezért csak azon szabályok 
megfogalmazására törekszik, amelyek valóban minden eljárásban közösek, és az ezen kívül eső 
szükségszerű eltérések, illetve kiegészítő eljárási szabályok meghatározása az ágazati, különös 
eljárási jogszabályok feladata. A kiegészítő, különös eljárási rendelkezések megalkotásának 
teljes kizárása elkerülhetetlenül szükségessé tenné, hogy minden eljárásjogi részletszabályt 
maga a törvény állapítson meg, amely a – túlméretezett – Ket. terjedelmének többszörösét 
igényelné, ez pedig kifejezetten ellentétes a szabályozás egyszerűsítésének és általánosabbá 
tételének céljával. Ennek megfelelően a hatásterület korábbi fogalmi rendelkezései sem 
kaphattak helyet az új eljárási törvényben. 

A közigazgatási hatósági eljárási törvények áttekintése után látszik, hogy a 
szabályozásban jelentős kilengések figyelhetőek meg. Míg az Áe. tömör szabályozásához 
képest a Ket. részletes és útmutató rendelkezéseket tartalmazott, addigra az Ákr. újra egy 
lakonikus normaalkotást követ. Az utóbbi szabályozási elve szerint a hatásterülettel 
kapcsolatos, ügyféli jogokat biztosító rendelkezéseket a jogalkotónak az ágazati 
jogszabályokban kell (kellett volna) megfogalmaznia. Mivel ez elmaradt, így a Ket.-ben 
egyértelművé tett hatásterületi érintettség újra kétségessé teszi azt, hogy ilyen esetekben az 
ügyféli státusz tényleg fennáll-e. Így csak bizakodva és optimistán lehet az Ákr. ügyfélre 
vonatkozó rendelkezéseit úgy értelmezni, hogy amennyiben valaki hatásterület által érintetté 
válik, úgy a közvetlen érintettség törvényi követelménye is teljesül, így ügyféli jogállása is 
fennáll egy közigazgatási hatósági eljárásban. Mindazonáltal megnyugtató lenne, ha az anyagi 
jogszabályban újra testet öltene a Ket. korábbi szabálya. 

A civil szervezetek vonatkozásában szerencsére egyértelmű mind a jogszabály, mind a 
bírósági gyakorlat, és ezzel egyidejűleg a jogirodalmi álláspont is. A Kvt. ugyanis egyértelművé 
teszi, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és 

 
201Kfv.IV.37.521/2008/5. 
202Kfv.VI.37.954/2010/8. 
203BARABÁS – BARANYI – KOVÁCS – ASZALÓS 2013, 101-102.  
204A 2008. évi Ket.-novella szélesítette a hatásterület alapján ügyféli jogállást nyerő személyek körét azáltal, hogy 
az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója mellett valamennyi olyan személy érintettségét 
elismeri, akik az ingatlanra vonatkozó bejegyzett joggal rendelkeznek. 
205 Kfv.II.37.692/2010/5. 
206BARABÁS – BARANYI – KOVÁCS – ASZALÓS 2013, 103. 
207T/12233. számú törvényjavaslat az általános közigazgatási rendtartásról. Elérhető: 
https://www.parlament.hu/irom40/12233/12233.pdf (A letöltés dátuma: 2021.09.20.) 
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érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.208Itt 
egy kvázi ügyféli jogállásról beszélhetünk, olyan feljogosításról, amely az ügyféli jogállás 
lényegi elemének tekintett érintettség hiányát pótolja. A Kvt. honosította meg a magyar jogban 
az actio popularis intézményét, amelyet számos ország eljárásjoga ismer, és amelynek 
értelmében a közérdek védelmében nem csak az gyakorolhat ügyféli jogokat az eljárásban, aki 
ténylegesen érintett az ügyben.209 E rendelkezés egyes nyitott kérdéseit még a bírósági 
gyakorlat is rendezni kívánta.210 Elmondható azonban, hogy a civil szervezetek ügyféli 
jogállásának jogszabályi keretei adottak, egyértelműek, gyakorlati alkalmazásokkor adódnak 
természetesen fennakadások,211 jogérvényesítési nehézségek továbbra is vannak, azonban a 
gyakorlat a környezetvédelmi hatóságok előtti eljárások esetében viszonylag egységesnek 
tekinthető.212 

A fentiekből argumentum a minori ad maius következik, hogy garanciális jognak 
tekintendő az is, hogy arról az eljárás megindulásáról, amelyben az ügyfél hatásterülettel 
érintett, értesüljön. 

A Ket. eljárás megindításáról rendelkezései kiterjedtek a kérelemre és a hivatalból 
induló eljárásokra is, hiszen – időközbeni módosítások a lényeget nem érintve – úgy 
rendelkezett, hogy ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás 
megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet 
benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon 
belül értesíteni kell.213 

Az Ákr. azonban a kérelemre induló eljárásokban a fentiek szerinti értesítési, 
tájékoztatási kötelezettséget nem ír elő, sőt a jogalkotói álláspont szerint ügyfelek jogát nem 
sérti, ha a kérelemre induló eljárásban nem általánosan kötelező az ügyfelek értesítése.214 A 
hivatalbóli eljárásokra vonatkozó különös szabály rögzíti csak, hogy a hivatalbóli eljárás az 
első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a 
hatóság értesíti. Az értesítés garanciális szerepe az eljárási jog szerint is ezen eljárás típusban 
van. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon 
belül dönt, vagy az eljárást megszünteti, azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági 
okból törvény kizárja, vagy az az eljárás sikerét meghiúsítaná.215 Elmondható tehát, hogy a 
hatóság az eljárás megindításától kérelemre induló eljárásokban nem tekinthet el, kivéve, ha a 
kérelem visszautasításának van helye, de hivatalból induló eljárásokban csak abban az esetben 
lehet „eltekinteni” annak megindításától, ha a hatóság a tudomására jutott tények alapján úgy 
értékeli, hogy nem szükséges a hatáskörébe tartozó eljárás hivatalból történő megindítása. 

 
208Kvt. 98. § (1) bek. 
209JÓZSA 2008, 62. 
2104/2010. (X. 20.) közigazgatási jogegységi határozat a társadalmi szervezetek jogállásáról környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági ügyekben, valamint perindítási és kereshetőségi jogáról közigazgatási perekben. 
211HOHMANN Balázs (2016): Civil szervezetek ügyféli részvétele a közigazgatási hatósági eljárásban, Studia 
Iuvenum Iurisperitorum, 8. sz. 197. (https://sii.ajk.pte.hu/files/studia-iuvenum-iurisperitorum-8-2016.pdf, a 
letöltés dátuma: 2021. 12. 22.) 
212BENDIK Gábor – BERKI Zsuzsanna – GAJDICs Ágnes Gabriella (2009): A civilek részvételével zajló környezeti 
ügyek legfontosabb problémái. Budapest, EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület. 11.  
213A 2009. október 1. napja előtti szöveg [29. § (3) bekezdés a) pont] szerint a kérelemre indult eljárásban az ismert 
ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül kellett értesíteni az eljárás 
megindulásáról. 
214Az eljárás megindításáról szóló értesítés formája. Elérhető: https://akr.kormany.hu/az-eljaras-meginditasarol-
szolo-ertesites-formaja (A letöltés dátuma: 2021.09.29.) 
215Ákr. 104. § (3) bek. 
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Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a hatóság a jogszabályok szabta keretek között mérlegel, 
és ennek során csak a szükségesség hiányát állapítja meg.216 

Mivel a hatásterület kérdésével kapcsolatos (építési, környezetvédelmi stb.) eljárások 
legtöbbje kérelemre indulnak, ezért neuralgikus pontja lehet az Ákr. hatálya alá tartozó 
eljárásokban az eljárás megindításról szóló tájékoztatás kérdése. A Ket. szabályai szerint 
egyértelmű volt a hatóság tájékoztatási kötelezettsége a kérelemre induló eljárásokban. A 
vonatkozó új eljárási jogszabályi rendelkezések szerint azonban a hatóságnak a kérelemre 
induló közigazgatási hatósági eljárásban nincs olyan kötelezettsége, miszerint a hatásterületen 
lévő vagy azzal érintetteket, ingatlanok tulajdonosait (használóit) értesítse az eljárás 
megindításáról. Amennyiben pedig az ügyfél vagy ügyfelek nem értesülnek az eljárásról, a 
jogszabályban rögzített garanciális jogaikat sem tudják gyakorolni. 

Egyedül azokban az ügyekben lehetséges az ügyfelek bevonása, amelyben a hatóság 
közhírré tételt alkalmaz. Az Ákr. ugyanis lehetővé teszi, hogy ha az ügyfelek köre pontosan 
nem megállapítható, vagy ha törvény vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről 
készült közleményt közhírré tegye, amely tartalmazza a döntés rendelkező részét és 
indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál 
megtekinthető.217 Amennyiben tehát a hatóság úgy látja, hogy a hatásterülettel érintett ügyfelek 
köre bizonytalan, pontosan nem meghatározható, akkor döntését közhírré teheti. A Kvt. is 
tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, ha az eljárásban legalább ötven ügyfél érintett, 
továbbá ha e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet előírja, a határozatot – a 
kérelmező ügyfél kivételével – hirdetmény útján kell közölni.218 Az új eljárási törvény 2018. 
január 1. és 2020. július 1. között hatályos rendelkezései tartalmazták a függő hatályú döntés 
jogintézményét, amely szerint a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül 
függő hatályú döntést hozott, e döntést pedig a hatóság közhírré tehette, így értesítve a 
kérelmezőn kívüli ügyfelek körét. A Kvt. szerint pedig, ha az eljárásban legalább ötven ügyfél 
volt érintett, akkor a zajkibocsátási határértéket meghatározó döntés is megismerhető volt a 
nyilvánosság és az ügyfelek számára. 

A függő hatályú döntés jogintézményét a jogalkotó időközben megszüntette,219 mivel a 
jogalkotó szerint az túlzott adminisztratív terheket rótt a hatóságokra. Ezzel azonban megszűnt 
az a lehetőség is, hogy ágazati engedélyezés körében a hatóság a kérelemre induló eljárásokban 
az ismert ügyfeleket annak okán, hogy azok köre pontosan nem ismert, értesítse az eljárás 
megindításáról. A Kvt. nyilvánosság bevonását szolgáló rendelkezése csak azon eljárásokra 
alkalmazható, ahol az eljárásban legalább ötven ügyfél érintett. Ez a feltétel azonban nem 
minden ágazati hatósági eljárásra igaz. Ennek okán megállapítható, hogy közigazgatási 
hatósági eljárások egy részében (különösen kisebb hatásterületű, kevesebb ingatlant, ügyfelet 
érintő ügyekben) nem feltétlenül garantált a hatásterületen élők ügyféli jogállása. 

Mivel azonban a hatóság számára nem is tiltott a lehetséges és potenciális hatásterületen 
élő vagy azzal érintett ügyfelekkel történő nyitott kapcsolattartás és értesítés, ezért maga 
döntheti el, hogy él-e ezen lehetőséggel. 

 
4. Összegzés 
  
Az ügyfélfogalom meghatározása szükséges minden érintett számára, legyen az jogalkalmazó 
vagy az eljárásban részt vevő személy. Lényeges, hogy az eljárás megindulásakor minél 

 
216Eljárás megindítása. Elérhető: https://akr.kormany.hu/eljaras-meginditasa (A letöltés dátuma: 2021.07.29.) 
217Ákr.89. § (1) bek. 
218Kvt.91/D. § (1) bek. 
219Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi 
XXX. törvény 46. § (1) bek. 
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szélesebb körben legyenek bevonva az érintett személyek, és ne a jogorvoslati eljárásban 
próbáljanak érvényt szerezni érdekeiknek. 

A fentiek alapján erősítené a jogi kereteket és jobban érvényesítené a társadalmi 
részvétel elvét, ha a vonatkozó ágazati jogszabályokban akkurátusan rögzítésre kerülne, hogy 
a hatóság értesítse legalább a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról az ismert, 
hatásterülettel érintett ügyfeleket. A közvetlen értesítés álláspontunk szerint hatékonyabb az 
ügyféli jogok biztosítása terén, és növeli a közigazgatási hatósági döntés társadalmi 
elfogadottságát. E közvetlen kapcsolattartás új dimenzióját jelentheti az elektronikus 
ügyintézés, amely költségkímélő, és talán egyszerű megoldást nyújthat a hatóságok és az 
ügyfelek számára. 

Itt már csak utalni lehet arra, hogy az ügyféli jogok eljárásjogi vetülete mellett nem 
elhanyagolható annak anyagi jogi kivetülése, folyománya sem. A jelenlegi szabályozás 
rendszerének sajátossága ugyanis, hogy a környezetvédelmi tárgyú hatósági döntések 
megelőzik220 az egyéb tárgyú közigazgatási hatósági döntéseket. Azáltal, ha az ügyfél a 
közigazgatási hatósági eljárásban nem vesz részt vagy nem tud részt venni, akkor elveszíti 
anyagi jogi alapját annak, hogy későbbi eljárásban a tárgyi tevékenységet környezeti okokból 
vitathassa. Így egy ilyen eljárásrendszer során meghozott jogerős határozatot követően például 
az építésügyi eljárásban már nem érvényesíthetők azok a környezetvédelmi szempontok, 
amelyek a környezethasználati eljáráshoz kapcsolódtak.221 Ennek fényében nyer különös 
gyakorlati hangsúlyt hatásterület és a közigazgatási eljárásjog ügyféljogi kapcsolata. 
  

 
220Kvt. 66. § (2) bek., 68. § (2) bek., 72/B. §, 73. § (1) bek. 
221BH2014.289. [Kfv.37.179/2013/8., K.20.722/2012/5.] 
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A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének 
elméleti és gyakorlati támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási 
tevékenységének fejlesztése és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők 
együttműködésének támogatása. 
 A megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében az Egyesület egy olyan szakmai 
fórum létrehozását tűzte ki célul, amely teret enged a hazai hatósági és egyéb közigazgatási 
eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői 
számára, hogy megvitatathassák a közigazgatási eljárásjogi, különösen a közigazgatási hatósági 
jog egyes szabályozási kérdéseit, áttekinthetik és közösen megoldhatják azokat a felmerülő 
gyakorlati problémákat, amelyek egy-egy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani 
problémákat okoznak a jogalkalmazásban. 
 Ez Egyesület igyekszik a hozzá beérkező szakmai kérdéseket legjobb tudása szerint 
megválaszolni. Az Egyesület állásfoglalásai kötőerővel nem rendelkeznek, az a tagok cizellált 
egyéni véleményét tükrözik. 
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Állásfoglalás a hiánypótlás kérdéséről a hatósági eljárás vonatkozásában 
 
1. A kérdésben szereplő tényállás 
 
 A kérelmező ügyfél 2019. évben indított egy kút fennmaradási engedéllyel kapcsolatos ügyet. 
A kérelmező ügyfél talajvízre szűrőzött kutak fennmaradási engedélyével is foglalkozik. A 
jegyző eljárása a kérelmező ügyfél szerint a II. fokú hatóság végzése alapján sorozatosan 
jogsértő volt. 

Az eljárás megindításakor még szükséges volt az erre jogosult szakember (101/2007. 
KvVM. rend. 13.§-ban megjelölt végzettség) a szakmai dokumentum aláírásához. A 2020. 
január 1-jén hatályba lépő vonatkozó jogszabályváltozás következtében 2020. január 1-től már 
nem kell szakembernek aláírnia az ásott kutak dokumentumait. 

A felmerült ügyben a 2020. évben megkapott hiánypótlásról a szakember aláírását 
hiányolják, de a jogszabályváltozás következtében arra már nincsen szükség. 

A kérdés az, hogy ha ezen ügyre az eljárás megindítása időpontjában lévő szabályozás 
vonatkozik, akkor szükséges-e a szakember aláírása, vagy a jelenleg érvényes szabályzó alapján 
akár a tulajdonos is alá írhatná a dokumentumot.  
 
2. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Igazságügyi Minisztériummal 
egyeztetett álláspontja 
 
Mindenekelőtt kiemelendő, hogy a jogszabályok szabályozási átmenetére – időbeli 
alkalmazhatóságára – nem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 143. §-a az elsődlegesen irányadó norma, azaz nem ebből kell kiindulni, 
hanem a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) szabályozási 
átmenetre vonatkozó rendelkezéseiből. Ez azért is igaz, mivel a megkeresésben említett ügyben 
nem a hiánypótlás Ákr.-ben említett szabálya változott meg, hanem az Ákr.-t kitöltő, kiegészítő 
jogszabályi rendelkezés. 

Megjegyzendő, hogy az Ákr. 2. § (1) bekezdésében foglalt jogszerűség elve szerint: A 
közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, 
hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. Ebből 
következően a hatóság az eljárása során alapelvi követelményként veszi figyelembe az 
alkalmazandó jogot, attól nem térhet el, ami feltételezi a hatóság részéről az eljárása során 
alkalmazandó jogi környezet folyamatos figyelemmel kísérését, vizsgálatát. 

Azt tehát, hogy a hatályba lépett rendelkezéseket mikortól szükséges alkalmazni, 
főszabály szerint a Jat. 15. §-a határozza meg.  A Jat. 15. §-a a jogelméleti szempontból 
általánosnak tekintett szabályozási átmenetet kodifikálja főszabályként. A Jat. 15. § (1) 
bekezdése szerint a jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 
hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett 
eljárási cselekményekre kell alkalmazni. Emellett a Jat. 15. § (2) bekezdése értelmében, a 
jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi 
rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell. 

A Jat. tehát – az anyagi jogi szabályok alkalmazása mellett – az eljárásjogi normák 
esetében is előírja a továbbhatást, továbbá előírja, hogy az eljárási szabályok változása nem 
érinti az adott eljárás során már végrehajtott eljárási cselekmények, eljárási döntések hatályát, 
azaz az új eljárási szabályokat a hatálybalépésüket követően megkezdett eljárási 
cselekményekre kell alkalmazni. 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2021/1. 52 

Az eljárásjogi szabályok alkalmazandósága szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy 
„eljárás” értelemszerűen egy több eljárási cselekményből álló folyamatot takar, amelyen belül 
főszabály szerint világosan elkülöníthető, hogy mely eljárási cselekmény (például hiánypótlás, 
tanú meghallgatása, szemle) mely időpontban kezdődik meg. Egyes eljárási szabályok, így 
például a hatásköri szabályozás, hatósági eljárásban az ügyintézési határidő vagy az eljárás 
eljárási okokból történő megszüntetésének kötelező esetei az egész eljárást érintő szabályok, és 
nem csupán eljáráson belül részcselekményt valósítanak meg. 

A hiánypótlásra okot adó anyagi jogi szabály alkalmazhatóságára vonatkozóan tehát, 
elsősorban az azt módosító jogszabályban található átmeneti rendelkezés az irányadó, ennek 
hiányában pedig a Jat. 15. §-a irányadó. A hiánypótlás jogintézményének lényegét és célját 
egyébiránt az Ákr. 44.§-a határozza meg, aminek értelmében: „[h]a a kérelem a jogszabályban 
foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként 
nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.” 

Ha nincs eltérő szabályozási átmenetet rögzítő rendelkezés, úgy a Jat. alapján a 
folyamatban lévő eljárásban már nem lesz szükség a hiánypótlás esetén az érintett aláírására, 
hisz amennyiben a jogszabályban megfogalmazott követelmények az eljárás során változnak, 
úgy a megváltozott jogszabályi követelményeket szükséges figyelembe venni, feltéve, ha 
jogszabály másként nem rendelkezik, azaz a módosító rendelkezés nem zárja ki a folyamatban 
lévő ügyekre való alkalmazását. 

Az Ákr. 43.§ (13) bekezdése szerint: „Ha [függő hatályú] döntés meghozatalának nincs 
helye, a hatóság az ügyet ez esetben is teljes eljárásban intézi el. A hatóság – szükség esetén – 
szakhatóságot keres meg, rendelkezik a [43. §] (7) bekezdés d) és e) pontjában 
meghatározottakról, a tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről, 
hiánypótlásra hív fel, továbbá tájékoztatást ad a határidő túllépésének 
jogkövetkezményeiről.” Ezek alapján az Ákr. 43.§ (13) bekezdése arra az esetre vonatkozik, 
amikor a hatóság teljes eljárásban vizsgálja az ügyet, azaz tényállást kell tisztáznia. Ebben a 
körben van lehetősége arra, hogy hiánypótlást bocsásson ki, de a törvény szerint ezt csakis 
akkor teheti meg, ha az szükséges. Vagyis, ha korábban jogszabály valaminek az igazolását írta 
elő, de ezt a kötelességet egy másik jogszabály végül megszüntette, akkor a folyamatban lévő 
eljárásban megszűnt annak a korábbi ténynek a tisztázási kötelezettsége, azaz szükségtelen e 
körben az ügyféllel hiányt pótoltatni. 

Következésképpen nincs helye olyan körülmény vagy tény vizsgálatának az eljárás 
során, amelyet az eljárás adott pillanatában, a döntés meghozataláig már nem ír elő, illetve a 
már így beszerzett bizonyítékot a hatóság a döntés meghozatalánál nem vehet figyelembe. 

Az Ákr. 62.§ (2) bekezdése kimondja: A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték 
felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a 
hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. Az Ákr. 62.§ (2) bekezdése a 
bizonyítás tényállás tisztázására való alkalmasságát írja elő. 

Végezetül a bírói gyakorlat következetes álláspontja az, hogy a tényállás tisztázása a 
konkrét ügy jogilag releváns tényeinek, körülményeinek pontos megállapítását, feltárását 
jelenti. 
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Állásfoglalás a teljes eljárásra történő áttérés esetén alkalmazható határozathozatal 
tárgyában 
 
1. A kérdésben szereplő tényállás 
 
2020. július 1-jétől kezdődően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályozási rendszeréből kikerült a függő hatályú döntés 
jogintézménye. Ezzel egyidejűleg 2020. július 1-jétől kezdődő hatállyal az Ákr. 43. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy a hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén – amennyiben annak 
feltételei fennállnak – elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési 
határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a 
továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése értelmében a döntés tartalmazza – egyebek mellett – teljes 
eljárásra történő áttérés esetén az áttérés okára is kiterjedő indokolást. 

Az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy jogorvoslatról való tájékoztatást 
mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését 
tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, 
és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos 
érdekét nem érinti. 

Ha a kérelem elbírálására teljes eljárásban kerül sor, számos esetben akkor is 
előfordulhat, hogy a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad. Ha nincs az ügyben 
ellenérdekű ügyfél, az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja lehetővé tenné teljes eljárásban is a 
döntés egyszerűsített formában történő meghozatalát. Azonban az egyszerűsített formában 
történő döntéshozatal ellenében hat, hogy a döntésben a hatóságnak számot kellene adnia arról, 
hogy miért tért át a teljes eljárásra. Ezt viszont egyszerűsített döntés esetében nem tudja 
megtenni, hiszen az egyszerűsített döntés indokolása csak a döntést megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazhatja. 

A fenti anomáliával összefüggésben az alábbi kérdések merültek fel: 
- Van-e lehetősége a hatóságnak arra, hogy egyszerűsített döntést hozzon abban az 

esetben, ha fennállnak az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek, azonban 
a kérelem elbírálására teljes eljárásban került sor? 

- Amennyiben van lehetősége a hatóságnak teljes eljárásban egyszerűsített döntést hozni, 
úgy hogyan kell megfogalmaznia a döntését? Mellőzni kell ez esetben az Ákr. 81. § (1) 
bekezdésének a követelményét, és mégsem kell az indokolásban feltüntetni a teljes 
eljárásra történő áttérés okát? Vagy ellenkezőleg: figyelmen kívül kell hagyni, hogy az 
Ákr. 81. § (2) bekezdése szerint az indokolás csak a döntést megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazhatja, és fel kell tüntetni, hogy miért tért át a 
hatóság a teljes eljárásra?  

 
2. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett 
álláspontja 
 
A megfogalmazott kérdések a kérelemre induló hatósági eljárásban a teljes eljárásra történő 
áttéréssel összefüggésben az Ákr. döntési fejezetében szabályozott, a hatósági döntés alaki és 
tartalmi követelményeit rögzítő 81. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések közötti 
látszólagos szövegellentmondás feloldásának lehetőségére vonatkoznak. 

A kérdések megválaszolásához elöljáróban rögzíteni szükséges, hogy a törvénynek a 
kérelemre induló hatósági eljárásra vonatkozó III. fejezetében foglalt, az egyes eljárási 
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formákra vonatkozó szabályai, illetve a hatóság döntéseiről szóló IV. fejezetben a döntés 
tartalmi és formai követelményeit szabályozó rendelkezései között nincs szoros kapcsolat. 

A látszólag egyszerűbb eljárási formát jelentő sommás eljárás eredményeként 
meghozott hatósági határozat éppúgy lehet elutasító vagy a kérelemnek csak részben helyt adó, 
és így alakszerű formát kíván meg, míg a legösszetettebb tényállás tisztázása érdekében 
lefolytatott komplex bizonyítási eljárás eredményeként, teljes eljárás jogi keretei között is 
születhet az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adó hatósági határozat, mely – 
ellenérdekű ügyfél hiányában – az egyszerűsített döntésre vonatkozó enyhébb jogi 
követelményeknek megfelelően hozható meg. 

Ellenérdekű ügyfelek részvétele az eljárásban kizárja a sommás eljárás lehetőségét, és 
az ügyben megszülető érdemi döntést alakszerű hatósági határozatba kell foglalni, ennek 
megfelelően annak minden tartalmi elemét részletesen meg kell indokolni, valamint a 
rendelkező rész mellőzhetetlen eleme a jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás. Ám 
ha a felek között a teljes eljárásban egyezség jön létre (például a hatóság által megtartott 
tárgyalás eredményeként), és azt a hatóság a törvényben előírt feltételek teljesülése esetén 
jóváhagyja, az erről szóló döntése egyszerűsített határozatba foglalható. 

A döntésre vonatkozó alaki követelmények tehát a hatósági határozat kérelemhez, 
illetve az ellenérdekű ügyfelek közös akaratnyilvánításához való viszonyától függően 
változnak, nem pedig azon alapulnak, hogy a határozat „egyszerű”, azaz sommás vagy pedig 
„komplex”, azaz teljes eljárásban születik-e meg. 

Egyszerűsített döntés meghozatalának nem csupán a sommás eljárásban, hanem a teljes 
eljárásban is helye lehet, tekintettel arra, hogy a hatóság a teljes eljárást lezáró döntésében is 
rendelkezhet úgy, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt ad, vagy akár arra is sor kerülhet, 
hogy a hatóság jóváhagyja az egyezséget. 

Az Ákr.-nek az alakszerű és az egyszerűsített hatósági döntésre vonatkozó 
követelményeket rögzítő 81. § (1) és (2) bekezdései közötti kapcsolat az általános és a különös 
viszonyát tükrözi. 

Általános esetben a hatóság az ügyet érdemben az alakszerű döntés követelményeinek 
megfelelő, részletesen megindokolt, a jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is 
magában foglaló határozatban dönti el. Bizonyos törvényi feltételek teljesülése esetén 
(kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés, ellenérdekű ügyfél hiánya, illetve ellenérdekű 
ügyfelek törvényi feltételeknek megfelelő, egyező akaratnyilvánításának elfogadása) azonban 
a hatóságnak az érdemi döntését elegendő egyszerűsített határozatba foglalnia. 

Ha a hatóság egyszerűsített döntést hoz, akkor nem szükséges az indokolásban 
részleteznie, hogy mi az indoka annak, hogy áttért a teljes eljárásra, hanem amennyiben 
határozatról van szó, akkor a jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellőzésével, ha pedig végzésről, 
akkor annak belefoglalásával egyidejűleg, az indokolásban csupán a döntést megalapozó 
jogszabályhelyek feltüntetése szükséges. Jelen esetben tehát elegendő feltüntetni az Ákr. 43. § 
(2) bekezdését. Szükséges azonban leszögezni azt is, hogy az Ákr. 81. § (1) bekezdésében 
felsorolt, a döntés kötelező tartalmi elemei közül, a többi elemet (például azonosításhoz 
szükséges adatok, eljárási költségek viselésével kapcsolatos rendelkezés) az egyszerűsített 
döntésnek is tartalmaznia kell. 

A határozathozatal egyszerűsített formájának megteremtése a hatóság tehermentesítését 
szolgálja, ugyanakkor alkalmazásának lehetőségét a jogalkotó – az ügyféli jogok érvényesülése 
szempontjából garanciális jelentőségű – jogi feltételek teljesüléséhez köti. Ezzel 
összefüggésben azt is megköveteli, hogy az egyszerűsített határozatnak (végzésnek) is legyen 
indokolása. Az indokolásban azonban elegendő az azt megalapozó hatásköri szabályt, továbbá 
az érdemi döntés kialakítása során alkalmazott anyagi jogszabályhelyeket megjelölni. Ezek 
kiegészülnek az Ákr., illetve az irányadó ágazati eljárási rendelkezések alkalmazására történő 
utalással. Közöttük elhelyezhető az Ákr.-nek a teljes eljárásra történő áttérésről rendelkező 43. 
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§-ára történő hivatkozás is anélkül, hogy ezáltal az egyszerűsített döntésre vonatkozó szabályok 
kiüresedésére kerülne sor. 
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SZÓLIK ESZTER 
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület szakmai tevékenysége a 2021. évben222 
 
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület a hagyományokhoz híven több rendezvényt szervezett 
a 2021. évben is, azonban a pandémia időszakára figyelemmel ezek online formában valósultak 
meg, illetve egyéb szakmai írásokkal, állásfoglalásokkal igyekezett elősegíteni a közigazgatási 
jogalkalmazást. 
 
Az Egyesület első rendezvényére 2021. április 16-án került sor – közel 80 fő részvételével – a 
„Hatósági eljárások a pandémia időszakában” címmel. Az online konferencián elsősorban 
gyakorlati szakemberek osztották meg a tapasztalataikat a közigazgatási eljárásokat érintő 
pandémiás kihívásokról. 

A konferenciát Dr. Imre Miklós professzor úr nyitotta meg, aki megnyitó előadásában 
kitért arra, hogy a pandémia miatt jelentős nyomás került a közigazgatási szektorra, amelyet 
némiképp enyhíthetnek az olyan platformok, ahol elméleti és gyakorlati szakemberek eszmét 
cserélhetnek egymással, utalva ezzel a KEJE konferenciáira. 

Prof. Dr. Boros Anita, az Egyesület elnöke köszöntő előadásában kiemelte, hogy 
gazdasági, társadalmi és jogi szempontból is foglalkozni kell a pandémiával. Az állami 
intézkedések nagymértékben hatással voltak/vannak a közigazgatásra is. Előadásában 
összehasonlította számos ország megoldási metodikáját közigazgatási szempontból, 
hangsúlyozta a digitalizáció fontosságát, kitért a pilóta nélküli repülők és a drónok szerepére is 
a járványkezelésben, továbbá köszönetét fejezte ki a közigazgatási szakemberek pandémia 
alatti áldozatos munkája iránt. 

Dr. Gyergyák Ferenc, az Egyesület alelnöke előadásában az önkormányzati ügyeket 
érintő pandémiás kihívásokról számolt be. Kitért a járványügyi kihívások okozta változásokra, 
így például arra, hogy az önkormányzati hatósági ügyintézés során az elektronikus forma vált 
meghatározóvá, változtak az eljárási határidők, a jogorvoslatok kapcsán sok esetben a bírósági 
jogorvoslat vált meghatározóvá, illetve ismertette a katasztrófavédelmi törvény legfőbb 
módosítását. 

Dr. Józsa Fábián, az Egyesület alelnöke a kormányhivatali ügyek pandémiás kihívásait 
mutatta be. Előadásában kitért arra, hogy a pandémia alatt a közigazgatás személyi 
állományának védelme került előtérbe. Beszámolt továbbá az ügyintézést érintő változásokról 
is, de számos különös eljárást (például közraktárjegy kibocsátása) is elemzett a pandémiával 
összefüggésben. 

Dr. Horváth Tivadar, Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatalának 
vezetője a kormányablaki ügyintézés pandémiás kihívásairól számolt be a konferencián. 
Előadása során kitért arra, hogy a veszélyhelyzet alatt kormánymegbízotti egyedi intézkedések 
kiadására került sor, amelyek elsődleges ügyintézési módnak az elektronikus ügyintézést 
jelölték meg. Hivatalvezető úr beszámolt továbbá arról is, hogy belső képzések kerültek 
kialakításra a kormányablakoknál mentorrendszerben, gyakorolva a „pandémiás” ügyintézés. 
Mindezeknek köszönhetően a kormányablak jól alkalmazkodott a pandémiás körülményekhez, 
sikeresen tért át az elektronikus ügyintézésre.    

Dr. Bodri Gergely, Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály, 
Ingatlan-nyilvántartási Osztályának osztályvezetője a földhivatali eljárások pandémiás 
kihívásait mutatta be, felhívta a figyelmet a Bosnyák téri és a Budafoki úti földhivatalok 
közigazgatási szakembereinek kiemelkedő munkájára. Előadásában beszámolt a földhivatali 

 
222 A cikk Szólik Eszter, a KEJE titkárának írása. 
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eljárásokat érintő jelentős jogszabály-változásokról, így a végrehajtói árverés változásáról és az 
osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, továbbá kitért az ügyintézést érintő legfontosabb 
változásokra, többek között az alábbiakra: az ügyintézések papír alapú beadványok alapján, de 
online felületen történtek; folyamatos kapcsolattartásra került sor az ügyfelekkel telefonon és 
elektronikus úton; a járványügyi intézkedések miatt az ügyfelek személyes megjelenése nem 
volt kötelező; a készpénzes befizetést az átutalásos teljesítés váltotta fel. 

Hennel Ildikó, az MKB Bank Nyrt. Lakossági Üzletfejlesztés Főosztályának senior 
termékmenedzsere az ÁFA-visszaigénylés ügyintézési folyamatát mutatta be előadásában, 
egyúttal kitért a bankszektorban alkalmazott pandémiás intézkedésekre is. 

Dr. Bokor Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogi és felügyeleti szakfőigazgatója 
bemutatta előadásában az adóügyi eljárások pandémiás kihívásait. Előadásában kitért a 
fontosabb veszélyhelyzeti jogszabályokra, beszámolt arról, hogy a NAV otthoni munkavégzést 
rendelt el, folyamatos informatikai fejlesztés mellett pedig telefonos és online ügyfélszolgálat 
segítette az ügyfeleket. Hangsúlyozta, hogy a veszélyhelyzet számos adóeljárási területet 
érintett, és az adózói minősítésre is kihatással volt: a veszélyhelyzet következtében az adózók 
mentesültek a kockázati biztosítékok nyújtásának kötelezettsége alól. A pénztárgépek, 
automaták éves felülvizsgálati kötelezettségére szabott határidő meghosszabbodott, valamint a 
NAV nem szabhatott ki mulasztási bírásgot a kötelezettség elmulasztása miatt. Az ÁFA-
kiutalások gyorsítása valósult meg, valamint nőtt az elektronikus ellenőrzések száma. A NAV 
számos fizetési könnyítést is engedélyezett az ügyfelek részére: fizetési kedvezményként jelent 
meg az illetékmentesség az elsőfokú adóeljárásokban. A közigazgatási perekkel 
összefüggésben a NAV elektronikus kapcsolattartásra tért át a bíróságokkal, főszabállyá pedig 
a tárgyaláson kívüli eljárás vált. 

Dr. Vas Róbert, a Heves Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály, Építésügyi Osztályának osztályvezetője előadásában az építéshatósági eljárások 
pandémiás kihívásairól számolt be. Előadásában kiemelte, hogy már a koronavírus előtti 
időszakban megkezdődött a hatósági rendszer felépítése elektronikus szakrendszerek és 
eljárások által. Kiemelte továbbá, hogy a pandémia átláthatóbb hatáskörgyakorlást, szervezeti 
felépítést és autonóm feladatellátást eredményezett. Az ügyfelekkel történő személyes 
kontaktus csökkent, mindezzel egyidejűleg nőtt az eljárások, adatszolgáltatások és az 
adminisztratív teendők száma. A pandémia új, speciális eljárásokat, jogszabály-változásokat is 
hozott. Az otthoni munkavégzés mellett folyamatos volt a hivatali működés és az ügymenet. 
Az elektronikus ügyintézés gyorsnak és hatékonynak bizonyult. 

Dévényiné dr. Farkas Adrienn a BFKH Népegészségügyi Főosztály Koordinációs és 
Hatósági Osztályának osztályvezető asszonya a pandémia alatti népegészségügyi hatósági 
eljárásokról beszélt. A COVID-19 járvány kapcsán felmerülő fogalmak ismertetése után kitért 
a vírus elleni védekezési eszközökre, valamint a járási/kerületi hatósági feladatok 
megoszlására. Felhívta a figyelmet az első, a második és a harmadik hullám kapcsán felmerülő 
problémákra, illetve eljárásjogi változásokra. Kiemelte, hogy az egészségügyi 
ellátórendszerben hatalmas átalakulás ment végbe, létrehozták az Országos Kórházi 
Főigazgatóságot, valamint az Országos, Megyei, Városi Kórházakat. 

Dr. Récsényi Adrienn, Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és 
Anyakönyvi Főosztály főosztályvezető asszonya a járványhelyzet alatti hazai anyakönyvi 
ügyek intézésről beszélt. A hazai anyakönyvezés jogszabályi hátterének, esetköreinek, a hazai 
anyakönyvezés végzésére kijelölt hatóságok ismertetését követően a pandémia alatt felmerült 
eljárási kérdésekkel folytatta. Főosztályvezető Asszony kiemelte, hogy a hazai anyakönyvi 
kérelmek tekintetében főszabály szerint a járványhelyzet alatt nem történt könnyítés, sem az 
ügyfelek, sem az eljáró hatóságok nem kaptak felmentést a jogszabályi követelmények alól. 
Kifejtette a hazai anyakönyvi kérelmek benyújtásában a pandémia hatására bekövetkező 
változásokat, valamint felhívta a figyelmet az elektronikus kapcsolattartás felértékelődésére. 
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Dr. Tóth Polina Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Döntésfelülvizsgálati Osztályának osztályvezető asszonya a gyámügyi eljárások 
alakulásáról beszélt a pandémia alatt. A statisztikai adatok ismertetése után a gyámügy terén 
kiemelt időszakokról, valamint a jogszabályi változásokról is szó esett. Osztályvezető Asszony 
részletesen kifejtette az örökbefogadási ügyek esetén felmerülő legélesebb problémákat, 
továbbá kitért a szociális és gyámügyi osztályon bekövetkező megbetegedésekre, valamint az 
otthoni munkavégzés előnyeire és hátrányaira is. 
A konferenciát Dr. Imre Miklós zárszava zárta.223 
 
Az év második felében az Egyesület meghirdette a II. Országos Közigazgatási Eljárási Jogi 
Jogesetmegoldó Versenyt, amelyre magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező 2-3 fős csapatok jelentkeztek. A Jogesetmegoldó Versenyen a 
résztvevők komplex, fiktív jogesetekkel kapcsolatban feltett kérdések alapján adtak számot 
tudásukról és érvelési képességeikről. 

A Jogesetmegoldó Verseny első fordulója során a nevezett csapatoknak három jogesetet 
kellett megoldaniuk, a jogeset-megoldásokat kisvideó formájában nyújtották be. Az ország hét 
egyeteméről 16 kisvideó érkezett be. 

A második forduló megrendezésére 2021. december 3. napján 15 órakor került sor az öt 
legmagasabb pontszámot elérő csapat részvételével. A résztvevők három komplex jogesetet 
kaptak, amelyeket irányított kérdések alapján 90 perc alatt kellett megoldaniuk online 
formában. Prof. Dr. Boros Anita, az Egyesület elnöke által felkért bizottság értékelte a csapatok 
munkáját. A zsűri elnöke dr. Józsa Fábián, a KEJE alelnöke, a Fővárosi Kormányhivatal 
főosztályvezetője volt, a zsűri további tagjai között volt dr. Kelő Johanna, a TÖOSZ 
elnökségének titkára, illetve dr. Szilvásy György Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
oktatója. 

A versenyen az első helyen végzett az ÁKR.angyalok csapata a Szegedi 
Tudományegyetemről, a második helyet a Joghézag csapat (Miskolci Egyetem), a harmadik 
helyet a Muskétások (Szegedi Tudományegyetem), a negyedik helyet a CITDÖVKE (Miskolci 
Egyetem), míg az ötödik helyet a SZIOFI (Szegedi Tudományegyetem) csapat érte el.224 
 
Az év második felében került meghirdetésre egy fotópályázat is „Ahogyan mi látjuk – 
közigazgatási ügyintézés a pandémia időszakában” címmel. 

A fotópályázat célja az volt, hogy a fotózni vágyók összegyűjtsék és fotóikon 
megörökítsék a közigazgatási ügyintézés gyakorlati példáit a pandémia időszakában, akként, 
ahogyan azt ők látták. 
A téma feldolgozása során minden olyan kérdés megjelenhetett a fotókon, amely bemutatja a 
közigazgatási ügyintézés gyakorlati megvalósulását, mindennapjait akár az ügyfél, akár a 
hatóság szemszögéből. 

A pályázat a közigazgatást szerette volna közelebb hozni az emberekhez, egyúttal azt 
szerette volna bemutatni, a járványügyi helyzetben hogyan tud működni a közigazgatás úgy, 
hogy az ügyintézés a lehető legkevesebb kockázatot jelentse az emberek egészségére. 

A pályázatra célcsoport megkötése nélkül, bárki küldhetett be pályaművet. A pályázaton 
egy pályázó maximum 5 pályamunkával vehetett részt. 

A pályázatokat Prof. Dr. Boros Anita elnök által felkért bizottság értékelte: Prof. Dr. 
Radák Zsolt, a Testnevelési Egyetem egyetemi tanára, dr. Ignácz Dávid, Miskolc város 
jegyzője, illetve dr. Németh Ilona az Egyesület tagja. 

 
223 http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/osszefoglalo-konferenciarol/ 
224 http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/orszagos-kozigazgatasi-eljarasi-jogi-jogesetmegoldo-verseny-
ii/ 
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A pályázatra 13 fő pályázótól összesen 39 db fotó érkezett be. Jelen cikk írásakor a 
verseny értékelésére még nem került sor.225 
 
A fenti rendezvényeken kívül az Egyesület szakmai állásfoglalásokkal226 igyekezett elősegíteni 
a jogalkalmazást, illetve minden jeles alkalom évfordulójára egy cikket tett közzé a 
honlapon227.  
 
Az Egyesület elektronikus folyóirata sikeres pályázatot nyújtott be működési támogatás 
érdekében, így a jövő évben lehetőség lesz több szakmai publikáció megjelentetésére is, 
amelyhez szeretettel hívjuk és várjuk a tanulmányokat. 
  

 
225 http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/fotopalyazat-ahogyan-mi-latjuk-kozigazgatasi-ugyintezes-a-
pandemia-idoszakaban/ 
226 Ld. részletesen: http://www.keje.hu/egyeb-jogalkalmazast-segito-dokumentumok/ 
227  Ld. részletesen: http://www.keje.hu/ 
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