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FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ

A Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények a közigazgatási szakemberek tevékenységének
elméleti és gyakorlati támogatására vállalkozó, a közigazgatásban tevékenykedők
jogalkalmazási munkájának fejlesztésében, ismereteik szélesítésében aktívan tevékenykedő
Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elektronikus, szakmai-tudományos folyóirata.
A közigazgatási eljárásjog kutatása, elemzése, megfelelő gyakorlati alkalmazása iránt
elkötelezett szakemberek kezdeményezése folytán megalapított folyóirat azzal a céllal jött létre,
hogy többek között közigazgatási eljárási jogi témájú kérdések elemzésével, feldolgozásával
foglalkozó cikkeket, az egyes kutatási eredményeket bemutató tanulmányokat, illetve a
gyakorlati tapasztalatokat is ismertető közleményeket, szakcikkeket, valamint különböző, a
szakterületet érintő kérdések kapcsán az Egyesület által megfogalmazott szakmai
állásfoglalásokat jelentessen meg. Mindemellett különböző rovatok keretében tájékoztatást kíván
nyújtani az Egyesület által szervezett szakmai rendezvényekről, versenyekről, a közigazgatási
eljárási jog területét érintő hírekről és eseményekről.
Reményeink szerint a folyóiratban publikált, a vizsgált kérdéskörre fókuszáló, elméleti és
gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat felvázoló írások, a közigazgatási eljárási jog általános és
szakigazgatási ágazataira irányuló, különböző szegmenseket vizsgáló tanulmányok további
gondolkodásra késztetik az állam- és jogtudományok művelőit, valamint a közigazgatástudományi diskurzus élénkítését szolgálják.
Ennek szellemében várja folyóiratunk a további tudományos gondolatok kifejtését.

Főszerkesztői köszöntő ~

dr. Iván Dániel
főszerkesztő
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK

AGONÁS LAJOS BÉLA:1
Az Ákr. alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai jegyzői szemmel 2
A Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete 22 éve segíti a tagságát alkotó jegyzőket,
polgármestereket, ügyintézőket a feladatkörükbe tartozó tevékenységek megfelelő színvonalú
ellátásában. Céljainkat elsősorban szakmai rendezvények szervezése, a tapasztalatok
összegyűjtése és megosztása útján érjük el. Az elmúlt időszakban kiemelten kezeltük az új
közigazgatási eljárási törvény hatálybalépésére való felkészülést, majd az alkalmazás
tapasztalatainak elemzését.
Jelen tanulmány célja a jegyzői munkát befolyásoló tényezők számbavétele, az új eljárási
szabályok alkalmazásából adódó problémák vizsgálata.
Az Egyesület tagságától begyűjtöttem a jogszabály alkalmazásának tapasztalatait,
rendszereztem, elemeztem azokat, melynek eredményeként elkészült az alábbi dolgozat. Arra a
következtetésre jutottam, hogy a törvény pozitív irányt mutat a közigazgatási eljárási jognak, de
alkalmazását számos tényező nehezíti.
Kulcsszavak: humánerőforrás problémák; kisebb terjedelem; komplex gondolkodásmód; új
jogintézmények; ügyintézői kézikönyv.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
bevezetésének és alkalmazásának vizsgálatához a jegyzői munkát jelenleg is befolyásoló
tényezőként vissza kell nyúlnunk 2013-ba, a járási hivatalok létrehozásához.
Mint köztudott, a kormány a járási hivatalok létrehozásakor azt az elvet alkalmazta, hogy a
jegyzőktől nemcsak a hatáskör, hanem az annak ellátásához szükséges eszköz és létszám is
átkerült a járásokhoz. Ez komoly problémát jelentett a polgármesteri hivatalok számára, mivel a
hatósági feladatokat ellátó ügyintézők túlnyomó többsége – egyes hivatalok esetében teljes
állománya – eltávozott. Ehhez járult még az új önkormányzati törvény hatályba lépése, mely
kötelezővé tette a 2000 fő alatti települések esetében a közös önkormányzati hivatalok
létrehozását. Ezek úgy jöttek létre, hogy szinte minden településen működik néhány fős
kirendeltség, mert az adott település képviselőtestülete és polgármestere ragaszkodik az állandó
ügyintézői jelenlétet a községben. Miután akár 6-10 település is alkothat közös hivatalt, a jegyző
ereje szétforgácsolódik. A járási hivatalokba távozott ügyintézőket megfelelő képzettségű és
elhivatottságú új dolgozókkal nem sikerült pótolni, betanításuk is gondokba ütközött, mivel a
kisebb hivatalok esetében ez a jegyző feladata lenne, akinek a fentiek miatt erre nincs elég ideje
és ereje.
2. A jegyző, mint az eljárásjog szereplője
A fentiek szerint számos hatáskör került a járásokhoz, de a jegyző még így is széles spektrumú
hatáskörök birtokosa és több eljárási jogszabályt kell alkalmaznia munkája során.

Tudományos közlemények/Tanulmányok ~

1. A jegyzői munka változása a közigazgatás átalakításának tükrében

Dr. Agonás Lajos Béla a Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesületének alelnöke, valamint a Kazincbarcikai Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese
2 A kézirat lezárásának dátuma: 2019. október 1.
1

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI KÖZLEMÉNYEK ~ 2020/1.

2

Ezek különösen:
– 2016. évi CL. törvény (Ákr.) a közigazgatási rendtartásról;
– 2017. évi I. törvény (Kp.) a közigazgatási perrendtartásról;
– 2017. évi CL. törvény (Art.) az adózás rendjéről;
– 2017. évi CLI. törvény (Air.) az adóigazgatási rendtartásról;
– 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról;
– 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) a választási eljárásról;
– 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási
eljárásokról.
Ebből is látszik, hogy a jegyzőnek hatásköreinek ellátása során az Ákr. alkalmazásán kívül
számos más eljárási szabályt is ismernie és alkalmaznia kell, a képviselő-testület hatáskörébe
tartozó hatósági ügyekben a jogorvoslat a közigazgatási per, amelyre a Kp. szabályai
vonatkoznak. A jegyző, mint adóhatóság az Art. és az Avt. rendelkezései alapján jár el
adóügyekben, a birtokvédelemre külön eljárási szabályokat állapít meg a hivatkozott
kormányrendelet, míg a választási eljárásokra a Ve. és annak végrehajtására vonatkozó
rendeleteket kell alkalmazni.
3. A jegyző és a járási hivatal kapcsolódási pontjai
3.1. Párhuzamos hatáskörök
A személy- és lakcím-nyilvántartási eljárás során mind a jegyző, mind a járási hivatal
hatáskörébe tartozik a lakcím és tartózkodási hely bejelentésének rögzítése a nyilvántartásba, a
lakcím érvénytelenítése, fiktív jelzéssel történő ellátása. Az apai elismerő nyilatkozat megtehető
a járási gyámhivatalban és a jegyző által anyakönyvi feladatokkal megbízott anyakönyvvezető
előtt is. Mindkét hatóság hatáskörébe tartozik állatvédelmi kötelezések megtétele, bírság
kiszabása.
3.2. Közösen ellátandó feladatok
E körbe tartoznak a zenés, táncos rendezvények ellenőrzése, valamint a kereskedelmi igazgatási
és a fogyasztóvédelmi feladatok ellátása.

A Borsodi Jegyzők Szakmai Egyesülete céljai között szerepel, hogy segíti tagjait az új
jogszabályok megismerésében, az alkalmazásukra való felkészülésben, a jogszabályok gyakorlati
tapasztalatainak megosztásában. A törvény hatálybalépése előtt több rendezvényen külső
előadók bevonásával dolgoztuk fel a törvény rendelkezéseit, hasonlítottuk össze a 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályaival. A hatálybalépést követően igyekeztünk
megosztani egymással az alkalmazásból eredő gyakorlati tapasztalatainkat.
Mivel tagjaink elsősorban kis településeken tevékenykednek, a hatósági ügyintézők
zömmel középfokú képesítéssel rendelkeznek. Sok esetben a jegyzőn kívül nincs más szakirányú
felsőfokú képesítéssel rendelkező tisztviselő a hivatalban. Az ügyintézők jogszabályváltozásokra
történő felkészítése ezen hivatalokban kizárólag a jegyzőre hárul.
A jogalkotói szándék szerint nem ügyintézői kézikönyv megalkotása volt a cél, hanem egy
minden típusú közigazgatási eljárásra általánosan alkalmazható eljárási törvény létrehozása. Az
Ákr. általános indoklása szerint:
„Hangsúlyozni kell, hogy az eljárási szabályozás megújítása önmagában nem elegendő, és
nem helyettesíti a korszerű igazgatásszervezési, szervezetalakítási megoldásokat, mert csak
azokkal együtt tudja a pozitív hatását kifejteni. Ugyanígy a szervezeti és hatásköri szabályok
egyszerű változtatása megfelelő eljárásjogi keretek nélkül nem képes elérni a kívánt célját.
Mindezek mellett alapvető célkitűzés volt az általános eljárási kultúra színvonalának növelése is
.
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Ezt szolgálja az is, hogy a törvény terjedelmében jóval rövidebb, mint az utóbbi években
jelentősen felduzzadt Ket. szabályrendszere, és kifejezetten az egyszerűségre, közérthetőségre és
tömörségre törekszik. Számos részletkérdés szabályozása helyett tehát a lényeg helyes
megfogalmazására törekszik, felnőttnek és felkészültnek tekinti mind az állampolgárt, mind pedig
a hatóságot, és feltételezi, hogy a tömören, de pontosan megfogalmazott általános szabályok
elégségesek azok helyes és jogszerű alkalmazásához.”
Ez sikerült is, de számos olyan jogintézmény szabályozása maradt ki a szövegből (például
hatáskör, joghatóság, felügyeleti szerv) mely a korábbi eljárási törvényben benne volt. A hiány
számos esetben zavart okoz a jogalkalmazás során. A kisebb terjedelem azt eredményezi, hogy
az Ákr.-ben nem szabályozott rendelkezéseket más jogszabályokban kell keresni. Sok esetben
kormányrendeleti vagy miniszteri rendeleti szinten található meg az, amit korábban a Ket. (is)
szabályozott. Ennek pozitív következménye, hogy a párhuzamos szabályozások megszűntek, de
legalább is visszaszorultak. A jogalkalmazás a korábbiakhoz képest sokkal komplexebb
gondolkodásmódot igényel, és sok más jogszabályt is ismerni kell az ügyintézés során. Az Ákr.
alkalmazása során nem lehet rutinból dolgozni, mert több helyen előfordul, hogy a Ket. által
szabályozott jogintézményt ugyanazon néven, de más szabályok szerint szabályozza (például
illetékesség).
Az Ákr. új jogintézményeket vezet be (szünetelés, hivatalbóli jogorvoslat, véglegesség)
vagy visszatér a Ket. előtti szóhasználathoz (megkeresés). Már nem a jegyző az általános
kérelembefogadó hatóság, helyükbe a járási hivataloknál működő kormányablakok kerültek. 3 Ez
hátrányos lehet az ügyfelek számára, mert a kormányablakok száma a jegyzők által fenntartott
ügyfélfogadási helyek kb. 10 %-a. Indokolt volna ezért mindkét lehetőség párhuzamos
fenntartása.
5. Pozitívumok a törvényi szabályozásban

6. Problémák a törvény alkalmazása során
Gondot okozhat a jegyző kizárásának szabálya a 22.§ (4) bekezdésében: A jegyző kizárt annak az
ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve
vagy a polgármester ügyfél. Indokolt lenne a jegyző törvény általi kizárása akkor is, ha a fenti
szereplők nem ügyféli, hanem egyéb érdekelti pozícióban vannak. Ennek kellene vonatkoznia a
polgármester mellett a képviselő-testület és bizottságai tagjaira, valamint azok közeli
hozzátartozóira is.
6.1. A függő hatályú döntés bevezetésének problematikája
A függő hatályú döntés jogintézményét a Ket.-et módosító 2015. évi CXXXVI. törvény 102.§
vezette be, amelynek szabályai az Ákr.-be is be lettek iktatva. A Ket. módosítás indokolása
szerint:

Tudományos közlemények/Tanulmányok ~

Nincs túlszabályozás, az Ákr. sokkal rövidebb, egyszerűbb, mint amilyen a Ket. volt.
Hatékonyabb és gyorsabb lehet az ügyintézés azzal, hogy kitágul az illetékességi területen kívüli
eljárási cselekmények végzésének lehetősége (vö. Ákr. 16.§, 19.§). Szintén az eljárás gyorsítását
jelentheti a szakhatósági állásfoglalások előzetes beszerzésének újbóli biztosítása az Ákr. 57.§
alapján. Az előzetesen beszerzett szakhatósági állásfoglalás legfeljebb egy évig használható fel.
A Ket. nem adott hatékony végrehajtási szabályokat a hatóság kezébe, ehhez képest az új
szabályozás főszabályként profi szervezet, a NAV hatáskörébe rendeli a végrehajtás
foganatosítását.

Ákr. 37.§ [A kérelem előterjesztése]
(1)
A kérelem az illetékes hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - a kormányablaknál
terjeszthető elő.
3
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6.2. Ügyintézési határidő betartásának nehézségei ünnepnapok esetén sommás eljárásban
[Ákr. 50.§ (2) bek. b) pontja]
A sommás eljárásban az ügyintézési határidő nyolc naptári nap. Munkanap-áthelyezések esetén
az is előfordulhat, hogy ebből akár hat nap munkaszüneti nap, így az érdemi ügyintézésre nincs
is idő. Olyan szabályozást kellene megalkotni, amely szerint ilyen esetben az ügyintézésre
legalább négy munkanapot kell biztosítani. A jelen helyzet vagy határidő túllépést okoz, vagy
nem lehetséges a tényállás pontos felderítése.
6.3. Hatáskör és illetékesség
A jogalkotó a túlszabályozás elkerülésre törekvésének jó példája a hatáskör és az illetékesség
vizsgálata rendelkezéseinek eredeti szövege és még a hatálybalépés előtti módosítása.
Közlönyállapot:

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI KÖZLEMÉNYEK ~ 2020/1.
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„A Ket. 71/A.§-a a hatóság jogszerű hallgatásának intézményét továbbfejlesztve biztosít a
kérelmező ügyfél számára garanciát az ügye ésszerű határidőn belül történő elintézésére. A
valamely jogosultság iránt kérelmet benyújtó ügyfél ugyanis a módosítás alapján a hatóságtól 8
napon belül kap egy függő hatályú döntést arról, hogy - amennyiben a hatóság az eljárás
megindításától számított két hónapon belül eltérő érdemi döntést nem hoz - az eljárás
lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer
forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni; a kérelmező ügyfél mentesül az
eljárási költségek megfizetése alól; továbbá - meghatározott kivételektől eltekintve - a
kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. A függő hatályú döntés a hatóság adminisztratív
terheit nem növeli, mert az eljárás folyamatában az eljárás megindításáról szóló értesítés helyét
veszi át, ugyanakkor azonban hatósági döntést ad az ügyfél kezébe az eddigi bizonytalan jogi
helyzet helyett.”
Az indokolásból az tűnik ki, hogy az új jogintézmény garanciát jelent az ügyfél számára az
ügy határidőben történő elintézésére, „bünteti” a hatóságot, ha túllépi a határidőt, a hatóságnak
viszont nem jelent többletfeladatot, mert a függő hatályú döntés az eljárás megindításáról szóló
értesítés helyét veszi át. Ez az érvelés ugyanakkor nem állja meg a helyét, mivel az eljárás
megindításáról csak az ügyfél kérelmére kellett értesítést küldeni, amennyiben nem volt
ellenérdekű ügyfél, tehát a függő hatályú döntés bevezetése jelentősen növelte és növeli ma is a
hatóságok adminisztrációs terheit. Az Ákr. a kérelemre induló eljárások során egyáltalán nem
ismeri az eljárás megindításáról szóló értesítést. Az ügyfelek még a bevezetést követő három év
múltán sem tudják értelmezni a döntést, értetlenkedve keresik a hatóságot, és kérnek
tájékoztatást annak tartalmáról. A hatóság oldaláról nézve olyan, mintha az eljáró szerv már az
eljárás elején azt feltételezné magáról, hogy túllépi az ügyintézési határidőt, és ezért előzetesen
bünteti saját magát. Ez pedig a hatóság tekintélyének csorbítását jelenti.
A 43.§ (5) bekezdése helytelenül szabályoz: „Az eljárás szünetelése, felfüggesztése vagy
függőben tartása esetén az eljáró hatóság - a (7) bekezdés megfelelő alkalmazásával - legkésőbb
a szünetelés, felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon
függő hatályú döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a (4) bekezdés
szerinti, a szünetelés, felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának figyelmen kívül
hagyásával számított időpontról.”
A függő hatály azt jelenti, hogy a döntéshez csak akkor kapcsolódnak joghatások, ha a
feltétel – nevezetesen az időmúlás – bekövetkezik. Indokolt lenne a törvény szövegéből a „függő
hatályú döntést hoz” rész törlése. Amennyiben a hatóság a jelenlegi szabályozás szerint függő
hatállyal hozza meg a döntést az eljárás folytatásáról, úgy az eljárás csak egy későbbi feltétel
bekövetkeztekor folytatódik tovább.
A kérelem visszautasítása és az eljárás megszüntetése okai nincsenek részletesen
szabályozva (46-47.§), így vissza kell nyúlni a Ket. szabályaihoz.
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17.§ A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.
Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja,
vagy az eljárást megszünteti.
2018. január 1-i állapot:
17.§ A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja.
Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel
rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást
megszünteti.
A módosítás indokolása szerint „[a]z áttétel szabályainak technikai jellegű pontosítását az
indokolja, hogy felesleges utalni a hatáskörre, hiszen az illetékesség feltételezi azt.” A jogalkotó
tehát feleslegesnek ítélte a szövegben a „hatáskör” szót, mivel illetékesség csak ott van, ahol
hatáskör is van. Az Ákr. nem határozza meg a hatáskör fogalmát, mivel a hatáskör az ügy
közigazgatási jellegéből fakad.
A kérelem beérkezésekor tehát először mindig azt kell vizsgálni, hogy közigazgatási
hatósági ügyről van-e szó, és csak utána jöhet a hatáskör, majd az illetékesség vizsgálata. Más
hatósághoz csak közigazgatási ügy tehető át, amennyiben az ügy nem közigazgatási hatósági
ügy, vagy a hatáskör és ennek következtében az illetékesség - elsősorban a kérelem hiányosságai
miatt - kétséget kizáróan nem állapítható meg, a kérelmet az a hatóság köteles visszautasítani,
ahová az beérkezett. A jogalkalmazás során viszont a kevésbé felkészült, vagy nem jogi,
államigazgatási végzettségű ügyintézők nem látják, nem értik az ilyen finomságokat, melynek
következtében hatásköri és illetékességi vitára kerül sor.

6.5. Adatszolgáltatás
Változott azon adatok köre is, amelyek szolgáltatására az ügyfél nem kötelezhető.
A Ket. 36.§ (2) bekezdése szerint [a]z ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével
az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság,
bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített
nyilvántartásának tartalmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt kell
teljesíteni.
Az Ákr. 36.§ (2) bekezdése ezzel szemben akképp rendelkezik, miszerint [n]em kérhető az
ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az
ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet
jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
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6.4. Sommás eljárás
A 2016. január 1-től bevezetett sommás eljárás szabályainak változtatása példázza az azonos
elnevezés, különböző szabályozás problémáját. A Ket. 29.§-a szerint:
(1b) A kérelemre induló eljárás sommás eljárás, ha
a) a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az
olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a
tényállás tisztázott,
b) nincs ellenérdekű ügyfél és
c) az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan
napot.
Ákr. 41.§ (1) bekezdése alapján ezzel szemben “sommás eljárásnak van helye, ha a) a
hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok
alapján a tényállás tisztázott és b) nincs ellenérdekű ügyfél.”
Az Ákr. szerint már nem minősül sommásnak az eljárás, ha az eljáró hatóságnál nem állnak
rendelkezésre az olyan adatok, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető. A sommás
eljárás során ezért nincs helye más hatóság megkeresésének, ellentétben a korábbi
szabályozással.
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Az Ákr. 36.§ (2) bekezdése ezzel szemben akképp rendelkezik, miszerint [n]em kérhető az
ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az
ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet
jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Ez azt jelenti, hogy szűkült azon adatok köre, melyek nem kérhetők az ügyféltől. Az
ügyintézőnek fel kell ismernie a jogszabállyal rendszeresített és a közhiteles nyilvántartás közötti
különbséget. A változtatás oka az eljárás gyorsítása és az ügyintézési határidő számításának
változása lehet.
6.6. A hatóság döntései
A határozat és végzés tartalmának szabályozása nem elég részletes (Ákr. 81.§), a törvény
szövege alapján más jogszabályok (például a Ket.) ismerete nélkül nem készíthető formailag és
tartalmilag megfelelő döntés. A törvényből az sem derül ki, hogy kell-e dátumozni a döntést,
vagy alá kell-e írni, kell-e rá bélyegző.
A fentiekre a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó 335/2005. (XII. 28.)
Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdése adja meg a választ:
„Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a papír alapú irat akkor hiteles kiadmány, ha
a) azt a szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban
vagy a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban meghatározott kiadmányozási
joggal rendelkező személy saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos
bélyegzőlenyomata szerepel, vagy
b) a kiadmányozási joggal rendelkező személy neve mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a
szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, iratkezelési szabályzatban vagy a
kiadmányozás rendjéről szóló szabályzatban meghatározott hitelesítésre
felhatalmazott személy azt saját kezűleg aláírja, továbbá a felhatalmazott személy
aláírása mellett a szerv hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel.”
A döntések kiadmányozása nem változott, csak az eddigi párhuzamos szabályozás szűnt
meg, és a szabályok törvényi szintről rendeleti szintre kerültek.
7. Példák a komplex gondolkodásmód szükségességére a jogorvoslat során
Mivel a törvény az eljárás egyes szakaszaira az általános szabályokat rendeli alkalmazni, ezért a
jogorvoslati szakban is ezekhez kell visszanyúlni, vagy más jogszabályból kell levezetni a
megoldást.

7.2. Kell-e indokolni a felterjesztést?
Az Ákr. a Ket.-tel ellentétben nem ír elő ilyen kötelezettséget az elsőfokú hatóság számára, de
álláspontom szerint indokolt, hogy a felterjesztő kifejtse álláspontját a fellebbezésben leírtakkal
kapcsolatban. Természetesen nem olyan részletességgel, mint a védiratban, de az álláspont
közlése segítheti a másodfokú hatóság munkáját.
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7.1. Mi a fellebbezés felterjesztésének határideje a fellebbezési határidő leteltét követően?
Az Ákr. 50.§ (6) bekezdése alapján [h]a törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási
cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb
résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási
cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza. A 119.§ (3) bekezdése nem határoz meg
határidőt, így ezt az általános rendelkezést kell alkalmazni, tehát a felterjesztést a határidő leteltét
követő nyolc napon belül kell teljesíteni.
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7.3. A másodfokú eljárás végén vissza kell-e küldeni az elsőfokú hatósághoz az ügy
iratait?
Az Ákr. erre vonatkozó konkrét rendelkezést egyáltalán nem tartalmaz, a visszaküldési
kötelezettsége csak következtetni lehet. A 133.§ (1) bekezdése a végrehajtás elrendelésének
általános szabályai vonatkozásában mondja ki, miszerint [a] végrehajtást - ha törvény vagy
kormányrendelet másként nem rendelkezik - a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén
pedig az elsőfokú hatóság rendeli el. Ezt csak az ügy iratainak birtokában teheti meg, a
visszaküldés határidejére szintén az Ákr. 50.§ (6) bekezdése vonatkozik.
Ugyancsak erre következtethetünk a Kp.-nek a keresetlevél továbbítására vonatkozó
rendelkezéseiből is. A Kp. 40.§ (1) bekezdése szerint [a] keresetlevelet a benyújtásától számított
tizenöt napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bírósághoz továbbítani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetében az
elsőfokon eljárt közigazgatási szerv a benyújtástól számított öt napon belül az ügy irataival
együtt felterjeszti a másodfokon eljárt közigazgatási szervhez, amely azokat a benyújtástól
számított huszonegy napon belül továbbítja a bírósághoz.
Összegző gondolatok

A fentiekben idézett általános indokolás felnőttnek és felkészültnek tekinti mind az állampolgárt,
mind pedig a hatóságot, a jogalkotó erre alapozza a szabályozás tömörségét, egyszerűségét, mint
célt. Ez a cél meg is valósult, de az állampolgár ügyfélként nem elég felkészült, nem érti, hogy
miért nem jogerős a döntés, miért csak végleges, kérdezi, mikor jut a függő hatályú végzésben
megígért összeghez, nem látott még keresetlevelet, és soha nem hallott a védiratról.
A közigazgatásban régebb óta dolgozók gondolkodását sem lehet egyik pillanatról a másikra
átállítani az új fogalmak jogintézmények alkalmazására. Jó példa erre egy másodfokú hatóság
2019. februári végzése, mely a „megkeresés” mellett a „belföldi jogsegély” és a „jogerős”
kifejezéseket is használja, de az Ákr.-re hivatkozik, mint alkalmazott jogszabályra.
Az önkormányzati hivatalok többségében fennálló humánerőforrás problémák sajnos azt
idézik elő, hogy sokszor az ügyintézők sem eléggé felkészültek. A fentiekben írtak alapján
megállapíthatjuk, hogy az Ákr. tömörsége, egyszerűsége, túlszabályozás elkerülése miatt a
megértése és megtanulása, valamint gyakorlati alkalmazása komoly kihívást jelent az érintettek
számára. A kezdők csak úgy érthetik meg az egyes rendelkezéseket, ha párhuzamosan tanulják a
kapcsolódó más jogszabályokat is, előveszik a Ket.-et, mint ügyintézői kézikönyvet, melynek
részletes szabályai alapján képesek lesznek elkészíteni egy jegyzőkönyvet vagy egy határozatot.
Az Ákr. megalkotása helyes volt abból a szempontból, hogy a sokszor módosított Ket.
helyébe egy új gondolkodásmód alapján szerkesztett, kevésbé terjedelmes szabályozás lépjen.
Túlzott tömörségre törekvése viszont megtanulási, megértési és alkalmazási nehézségeket okoz.
A törvény olyan komplex gondolkodásmódot, valamint széleskörű jogelméleti felkészültséget és
jogszabályismeretet igényel, amellyel az érintettek döntő többsége nem rendelkezik. Az
ügyintézői munka során gyakran elő kell venni a törvény indokolását és a kommentárt is ahhoz,
hogy értelmezni lehessen az egyes rendelkezések valódi tartalmát.
Álláspontom szerint még hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy mind az ügyfelek, mind
pedig a jogalkalmazók felnőttek és felkészültek legyenek az új eljárásjogi szabályok
vonatkozásában.
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MÁTÉ ZSOLT1
Az Ákr. első évének gyakorlati tapasztalatai a Baranya Megyei Kormányhivatal
szemszögéből2
2019. május 23. napján a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület és a Baranya Megyei
Kormányhivatal közös szervezésében került megrendezésre „A Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai
Napok 2019” című rendezvénysorozat harmadik szakmai konferenciája a Baranya Megyei
Kormányhivatal Pécs, József Attila utcai Dísztermében, amely keretén belül Dr. Máté Zsolt, a
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának vezetője egy előadás keretében ismertette
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) első évének gyakorlati
tapasztalatait a Baranya Megyei Kormányhivatal szemszögéből. Jelen cikk a rendezvényen
előadottak szöveges összefoglalója.
Kulcsszavak: Ákr.; Baranya megye; elektronikus ügyintézés; közigazgatás; másodfokú eljárás;
ügyfél.
1.

Bevezetés

Az alapelvek olyan általános, az Alaptörvényből származó normák, melyek a közigazgatási hatósági
eljárás minden szakaszában alkalmazandók. Megsértésük önmagában is kihat a hatóság döntésének
törvényességére, jogorvoslati kezdeményezés alapjául szolgálhat, és eljárási következményekkel
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A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a 2018. évben összesen 1642
fővel működött, beleértve a 10 járási hivatal létszámát is.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
2018. január 1. napjával történő hatályba lépése alapjaiban változtatta meg a közigazgatás – és azon
belül a Kormányhivatal – legtöbb hatósági eljárásának lefolytatását és szabályait.
Az Ákr. jelentőségének megfelelő szintű, hatékony kormányhivatali belső felkészülés
érdekében a Kormányhivatal Hatósági Főosztályának szakmai koordinálásával az Ákr. feldolgozása
2017. év végétől munkacsoportülés-sorozat keretében valósult meg. A 25 fős szakmai munkacsoport
tagjait hatósági szakterületen tapasztalattal rendelkező kormányhivatali kollégák, jogászok alkották,
akik szervezeti egységük hatósági eljárásainak Ákr.-rel összefüggésbe hozható specialitásait
képviselték a munkacsoportüléseken. Ezeken a tagok gyakorlati példákat bemutatva, interaktív
jogértelmezéssel és jogesetmegoldással igyekeztek segíteni az új eljárási törvény megyei szintű
egységes alkalmazását.
A 2018. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) statisztikai adatok alapján
Baranya megye járási hivatalaiban a hatáskörükbe utalt elsőfokú államigazgatási ügyekben összesen
895.049, a Kormányhivatal megyei főosztályain 14.619 elsőfokú döntés született, míg a megyében
működő jegyzők 212.091 elsőfokú eljárást folytattak. Ezek mellett a Kormányhivatalban a tárgyévi
időszakban 1.080 másodfokú eljárás volt folyamatban, amely adatokból megállapítható, hogy 2018.
évben az eljárások csupán töredéke került jogorvoslati szakaszba.

Máté Zsolt a Baranya Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője
A kézirat lezárásának dátuma 2019. október 1.
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2.

1
2

Alapelvek

jár. 3
Az alapelvekre történő közvetlen hivatkozásra példaként a kormányhivatal egy bányabezárási
és tájrendezési műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet az Ákr. jogszerűségének elvére
alapozva utasított el. Döntését azzal indokolta, hogy a bányabezárási és műszaki üzemi terv
jóváhagyására nincs mód, mivel a határozatban foglaltakat a bányavállalkozó – tekintettel arra, hogy
az eljárás időpontjában már a bányaüzemi területként rögzített ingatlanokat a tulajdonosnak
visszaadta, ténylegesen nem volt azok birtokában - megvalósítani nem tudja, annak jóváhagyásával
a Kormányhivatal egy végre nem hajtható kötelezettséget keletkeztetett volna, mely sértené az Ákr.
jogszerűségének elvét.
Az Ákr. 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a hatóság a jogszabály felhatalmazása alapján,
hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.
A hatáskör rendeltetésszerű gyakorlása a hatósági jogkörrel való visszaélés tilalmának
biztosítéka. A hatóság a hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében
gyakorolhatja, a hatóságnak a helyes jogértelmezésnél nemcsak a jogszabály betűjét, hanem annak
szellemét is figyelembe véve kell eljárnia. 4 A hatóság nem írhat elő az ügyfél számára formálisan
jogszerű, de gyakorlatilag lehetetlen anyagi vagy eljárásjogi kötelezettséget. 5 A hatóságnak a
hatásköreit rendeltetésszerűen kell gyakorolnia, így nem hozhatja saját eljárásával az ügyfelet olyan
helyzetbe, hogy az a kötelezettségeinek emiatt ne tudjon eleget tenni, amely miatt akár szankcióval
is sújtható.6
A hatáskörrel való visszaélés tilalma a jogszabály céljától eltérő alkalmazás tilalmát is jelenti:
ha a jogszabályok célja és a szó szerinti megfogalmazása között ellentét mutatkozik, a
jogszabályokban előírt célok megvalósítása az elsődleges. Mindemellett szem előtt kell tartani – a
rendeltetésszerű jogalkalmazásba értendő – formális jogalkalmazás tilalmát is, ami azt jelenti, hogy
a szokványos helyzettől teljesen eltérő speciális eset körülményeit figyelembe kell venni.
Ügyféli jogállás

Az Ákr. 10.§ (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes személy vagy jogi személy,
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.
A (2) bekezdés szerint törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja
azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek
minősülnek.
Míg a 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) általános ügyfélfogalma a lehető
legtágabb körnek biztosította az ügyféli jogállást, az Ákr. jogalkalmazási okokból egyértelművé
tette, hogy kizárólag az üggyel kapcsolatos közvetlen érintettség alapozza meg az ügyféli
minőséget.7 Az Ákr. ezzel – a korábbi bírói gyakorlathoz hasonlóan8 - az általános ügyfélfogalmat
a korábbi szabályozáshoz képest szűkítően határozta meg.
A Kúria által elfogadott 2/2017. (X. 2.) KMK vélemény szerint „a jogviszonyon alapuló ügyféli
minőség esetében a félnek bizonyítania kell, hogy a hatóság döntése jogát vagy jogos érdekét érinti,
a hatóságnak a kérdésben mérlegelési, döntési kompetenciája van”.
Az ügyféli jogállás kérdésével kapcsolatban példaként említhető egy tervezett közút
VARGA Zs. András (2012): Az alkotmányosság követelménye és az eljárás alapelvei, In PATYI András szerk.: Hatósági
eljárásjog a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg Campus. 107-109.
4
Kúria Kfv.II.39.175/2011/4.
5
Legfelsőbb Bíróság Kfv.I.35.523/2009/5.
6
Legfelsőbb Bíróság Kf.II.28.427/1999/6.
7
HAJAS Barnabás (2017): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. I. fejezet. Alapelvek és a törvény
hatálya. In HAJAS Barnabás – HUSZÁRNÉ Oláh Éva – KALAS Tibor – KÁRPÁTI Magdolna – KURUCZ Krisztina –
LAPSÁNSZKY András – MUDRÁNÉ LÁNG Erzsébet – PETRIK Ferenc – ROTHERMEL Erika – SUGÁR Tamás: Az általános
közigazgatási rendtartás magyarázata. A közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest, HVG-ORAC. 47.
8
Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.231/2008/6. „[v]alakinek a jogát, jogos érdekét az ügy akkor érinti, ha közvetlen és
nyilvánvaló érdekeltsége fűződik ahhoz, hogy az egyébként másra vonatkozó jogot (kötelezettséget) a hatóság megállapíte, és ha igen, milyen tartalommal. Az érintettséget az ügy egyedi körülményei határozzák meg.”
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zajárnyékoló falának építési engedélyezése, amelynek ügyében a bíróság a közelmúltban
megváltoztatta a hatóság ügyféli jogállást megtagadó végzését, és megállapította a felperes ügyféli
minőségét a kormányhivatali eljárásban. A kormányhivatal a felperes ügyféli jogállását arra való
hivatkozással tagadta meg, hogy a felperes a törvény erejénél fogva nem minősült ügyfélnek,
közvetlen érintettségét pedig sem a fellebbezésben, sem a hatóság nyilatkozattételre való felhívásra
adott válaszában nem tudta igazolni.
A bíróság a kormányhivatal határozatát megváltoztató döntését azzal indokolta, hogy bár a
Ket. általánosságban határozta meg az ügyfél fogalmát, és a közigazgatási hatóságok részére
mérlegelési jogot biztosított, az ügyfélképesség általános feltétele azonban a bírói gyakorlat alapján
már ekkor is a közvetlen és nyilvánvaló érdekeltség volt, így az Ákr. a Ket.-hez képest nem tartalmaz
újítást, a korábbi szabályozás lényegében megegyezik a jelenlegivel. A bíróság tehát az Ákr. 10.§
(1) bekezdésének értelmezése és a korábbi bírósági gyakorlat, valamint az ítéletben idézett
alkotmánybírósági határozatok együttes értelmezéséből arra a következtetésre jutott, hogy
jogszabálysértő az alperesi végzés, a felperes ugyanis megfelelően indokolta, hogy bár ingatlanai
nem közvetlenül határosak az építendő úttal, azonban fennállnak bizonyos körülmények, amelyek
miatt a zajhatás mégiscsak közvetlen kihatással lesz az ingatlan rendeltetésszerű használatára.
Az ügyféli jogállás kérdésében a hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályi változások
okán szintén felmerült, hogy a hatósági ellenőrzés esetében csak az az ügyfél, akit hatósági
ellenőrzés alá vontak, vagy pedig a jog, jogos érdek vizsgálata is szükséges, és amennyiben a
bejelentő jogos érdekét érinti a hatósági ellenőrzés, ő is ügyfélnek minősül-e. A Kormányhivatal
álláspontja szerint a hatósági ellenőrzés során kizárólag a hatósági ellenőrzés alá vont személy
minősül ügyfélnek, tekintettel arra, hogy az Ákr. 10.§ (1) bekezdése értelmében a jog, jogos érdek
közvetlen érintettsége a hatósági ügy fogalmához kapcsolódik, a hatósági ellenőrzés azonban nem
hatósági ügy.
Elektronikus kapcsolattartás

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó módosuló szabályok az Ákr.-rel egyidőben, 2018. január
1-jén léptek hatályba. Az elektronikus ügyintézés esetében az Ákr. mintegy háttérszabályként
funkcionál, a részletszabályokat a jogalkotó az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény)
és annak végrehajtási rendeletében határozta meg.
Az elektronikus ügyintézés bevezetése mind az elektronikus ügyintézésre kötelezettek, mind
az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, így a Kormányhivatal részéről is nagymértékű
felkészülést igényelt. A Kormányhivatal az Ákr. bevezetésére való felkészüléshez hasonlóan 2017.
év végén egy havi rendszerességgel ülésező munkacsoport keretében igyekezett minél gyorsabban
és zökkenőmentesebben átállni a 2018. január 1. napjától kötelező elektronikus kapcsolattartásra. A
munkacsoport kiemelt feladatként kezelte a vonatkozó szabályzatok elkészítését, a Kormányhivatal
honlapján tájékoztató anyagok közzétételét, valamint a Kormányhivatal egységes joggyakorlatának
kialakítását. A Kormányhivatalban az iratok – amennyiben az lehetséges – elektronikus formában
kerülnek kiadmányozásra, és a kormányhivatalon belüli szervezeti egységek közötti kommunikáció
is javarészt elektronikus formában történik, melynek köszönhetően a papír alapú ügyiratforgalom
jelentős csökkenése figyelhető meg.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körében 2018. évben még számos esetben
előfordult, hogy kérelmeiket nem a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően, hanem továbbra is
papír alapon nyújtották be. Az E-ügyintézési törvény rendelkezései értelmében9 az ilyen módon
benyújtott, az előírásoknak meg nem felelő nyilatkozat hatálytalan, azt úgy kell tekinteni, mintha be
sem nyújtották volna, nem szükséges tehát a kérelem visszautasításáról rendelkezni. A
Kormányhivatal ezen esetekben egy, a fentiekről szóló tájékoztatást küldött az ügyfél részére.
Általánosságban elmondható, hogy 2018. év végére már az elektronikus ügyintézésre kötelezettek
túlnyomó többsége a jogszabálynak megfelelően, elektronikus úton nyújtotta be kérelmeit.
9
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További nehézséget okozott, hogy a szintén elektronikus ügyintézésre kötelezett egyéni
vállalkozók nagy számban nem rendelkeztek ügyfélkapuval, illetve ennek okán nem lehetett
részükre a kormányhivatali kiadmányt elektronikus úton kézbesíteni, így egy hosszabb türelmi időt
és figyelmeztetést követően azon egyéni vállalkozók, akik e kötelezettségüket továbbra sem
teljesítették, a nyilvántartásból törlésre kerültek.
A döntés közlésére vonatkozóan az Ákr. vezette be a kézbesítésre vonatkozó azon
szabályozást, miszerint elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél esetében a kézbesítést
elektronikus úton, az ügyfél cégkapu, illetve személyes ügyfélkapu tárhelyére kell kézbesíteni. 10
Azon esetekben, amikor e rendelkezést a hatóság figyelmen kívül hagyta, szükség volt a kiadmány
újbóli, elektronikus úton történő kézbesítésére, így a jogorvoslati határidő is az elektronikus úton
megküldött kiadmány kézhezvételének időpontjához igazodva módosult.
A rendelkezési nyilvántartás az elektronikus ügyintézés egyik vívmánya, mely lehetőséget
teremt az ügyfél számára, hogy ezen központi szolgáltatás igénybevételével az ügyintézésazonosításra és a kapcsolattartásra vonatkozóan rendelkezést tegyen. Az ügyfél rendelkezési joga az
Alaptörvényből következik, mely magában foglalja mind a kérelem tartalmi meghatározását, mind
a kérelemmel való eljárásjogi rendelkezést. A 2018. évi tapasztalatok alapján e lehetőséggel még
kevesen éltek, azonban a közeljövőben várható e szám emelkedése.
5.

A döntés közlése

A döntés közlésére vonatkozóan merült fel azon probléma, hova kell kézbesíteni az iratot abban az
esetben, ha az ügyfél bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel egyaránt rendelkezik. Egy esetben az
ügyfél – annak ellenére, hogy az iratot átvette – panasszal élt az ellen, hogy részére a
kormányhivatali kiadmányt nem állandó lakóhelyére, hanem tartózkodási helyére kézbesítették. A
kormányhivatali álláspont szerint ilyen esetekben a kézbesítési címről a hatóságnak az ügy összes
körülményeit figyelembe véve kell döntenie, hiszen példának okáért diákok esetében a tartózkodási
hely a tanulmányi időszak alatt lehet releváns, azonban általánosságban - tekintettel arra, hogy
feltételezhető, hogy tartózkodási helyet azért létesít valaki, mert ideiglenesen ott él - először a
tartózkodási helyen kell megkísérelni a kézbesítést, és ha ez nem vezet eredményre, a lakóhelyre is
ki kell küldeni az iratot.
Hatóságok közötti együttműködés

A munkacsoport-ülések során kérdésként merült fel, hogy mellőzhető-e a szakhatóságok
megkeresése, ha az eljárás során a hatóság tudomására jut, hogy a kérelmet egyéb okból mindenképp
el kell majd utasítani?
A Ket. kimondta, hogy nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a hatóság tíz napon belül
megállapítja, hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül el kell utasítani. 11 Az Ákr.
ezzel szemben nem tartalmazza a Ket. korábbi rendelkezését, csupán a semmisségi okok között
rendelkezik arról, hogy a szakhatóság kötelező megkeresése nélkül meghozott döntést meg kell
semmisíteni, illetve vissza kell vonni, és szükség esetén új eljárást kell lefolytatni. 12 A
Kormányhivatal ez alapján arra az álláspontra jutott, hogy a szakhatóságot abban az esetben is
kötelező megkeresni, amennyiben a hatóság már az eljárás során megállapítja, hogy az ügyben egyéb
okból elutasító döntést kell hozni.
Itt felmerülhet a kérdés, hogy mindez hogyan fér meg az Ákr. 4.§-ában meghatározott
hatékonyság alapelvével, ami magába foglalja azt is, hogy a kérelmező ügyfél részére indokolatlanul
nem írható elő - a részére jellemzően plusz költséggel járó - szakhatósági eljárásban való részvétel,
ami egyébként az ügy érdemi eldöntése szempontjából szükségtelen is lenne. Ezen ellentmondás
feloldása véleményem szerint a jogalkotóra vár.
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Ket. 44.§ (5) bek.
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Ákr. 123.§ (1) bek. b) pontja.
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Az Ákr. szerinti megkeresés teljesítésére a törvény általánosan legalább ötnapos határidőt ír
elő.13 Az Ákr. fenti rendelkezése mellett az E-ügyintézési törvény speciális szabályai az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek, tehát gyakorlatilag valamennyi közigazgatási hatóság megkeresése
esetén - információkérés esetében - 3 napot írnak elő annak teljesítésére.14 Ezzel összefüggésben
érdemes utalni az Ákr. 8.§ (2) bekezdésére, amely szerint az Ákr.-től eltérő, hatósági eljárásokra
vonatkozó szabály meghatározását csak maga a kódex által kifejezetten megengedett esetben teszi
lehetővé, így a kettő törvényi szintű jogszabály közötti kollízió feloldása is jogalkotói feladat.
7.

Határidők számítása

Az Ákr. 37.§ (2) bekezdése értelmében az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő
megérkezését követő napon indul. A törvény azonban nem tartalmaz rendelkezést a másodfokú
hatóság ügyintézési határidejére vonatkozóan. A munkacsoporti ülésen kialakított álláspont szerint
a másodfokú hatóság ügyintézési határideje osztja az elsőfokú hatóság ügyintézési határidejét, tehát
az az ágazati jogszabályokban foglalt ügyintézési határidővel megegyező, ennek hiányában teljes
eljárás esetén az Ákr. alapeljárásra vonatkozó rendelkezései szerinti 60 nap. 15
Eljárás felfüggesztése, szünetelése

Az Ákr. 48.§ (1) bekezdése alapján a hatóság felfüggeszti az eljárást, ha az előkérdés bírósági
hatáskörbe tartozik, vagy az ügyben külföldi szervet kell megkeresni.
Az Ákr. az eljárás felfüggesztésére való lehetőséget a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen
leszűkítette. Annak eldöntése, hogy mi minősül előkérdésnek, a gyakorlatban problémát okozhat. A
Kormányhivatal álláspontja szerint ennek kapcsán minden esetben a későbbi közigazgatási döntésre
kiható, közvetlen összefüggést kell vizsgálni.
Az Ákr. 49.§ (1) bekezdése értelmében az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró
rendelkezésének hiányában – az ügyfél, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. A (2)
bekezdés szerint az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a
csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat,
akikkel a határozatot közölné.
Ezzel kapcsolatban tisztázandó volt, hogy a szünetelés iránti kérelem benyújtása esetén ki az
ügyfél - a kérelmező, vagy pedig az összes, ex lege ügyfél is. A Kormányhivatal értelmezése szerint
szünetelés esetén is a teljes ügyfélkör ügyfélnek minősül, a szünetelést tehát nem csak a kérelmező
ügyfélnek, hanem az összes ügyfélnek együttesen kell kérnie.
Szintén kérdésként merült fel, hogy a szünetelés kezdő napja a szünetelés iránti kérelem
benyújtásának napja vagy a szünetelésről hozott végzés véglegessé válását követő nap. A
Kormányhivatal álláspontja szerint a szünetelés kezdő napja a kérelem benyújtásának napja,
azonban lehetőség van arra is, hogy a szünetelés iránti kérelemmel egyidejűleg valamennyi ügyfél
lemondjon fellebbezési jogáról, így a szünetelés az arról hozott végzéssel azonnal végleges.
9.

Végrehajtás

Az Ákr. hatályba lépésével a végrehajtás foganatosítása az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe
került,16 mely jelentős munkaterhet vett le a kormányhivatalok válláról.
A végrehajtásról az Ákr. meglehetősen szűkszavúan rendelkezik, mögöttes szabályként a
bírósági végrehajtás szabályai irányadók.17 Kérdéses volt annak eldöntése, hogy a végrehajtás
elrendelését tartalmazó döntés ellen milyen jogorvoslattal lehet élni. Tekintettel arra, hogy a
végrehajtás elrendelése végzéssel, és nem határozattal történik, valamint az Ákr. a végrehajtás
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8.

Ákr. 25.§ (1) bek.
E-ügyintézési törvény 62.§ (2) bek.
Ákr. 50.§ (2) bek.
16
Ákr. 134.§ (1) bek.
17
Ákr. 131.§ (2) bek.
13
14
15
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elrendelésével szembeni jogorvoslatról nem rendelkezik, eltérő szabályt nem tartalmaz, még a
Kormányhivatalon belül is különböző álláspontok születtek erre vonatkozóan – fellebbezés,
közigazgatási per vagy esetleg nincs is közvetlen jogorvoslat. A közös álláspont szerint a végrehajtás
elrendelésével szemben a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 213.§ (1)-(2)
bekezdése18 alapján fellebbezésnek van helye, feltéve, hogy az nem a megyei kormányhivatal
szinten első fokon eljáró szervezeti egység hozta, ez esetben ugyanis az Ákr. 116.§ (4) bekezdésének
d) pontja szerint – ha nincs kijelölt másodfokú hatóság – közigazgatási per kezdeményezhető.
10. Záró gondolatok

Tudományos közlemények/Tanulmányok ~

Az Ákr. megalkotásával a törvényi indokolásban is deklarált cél volt az eljárások gyorsítása,
egyszerűsítése, a kódex áttekinthetővé, közérthetővé tétele. Mindezen célok mellett az új törvény
viszonylagos rövidsége és szűkszavúsága több joghézagot is teremtett, amelyet a jogalkalmazók a
törvényi kommentár és magyarázatok mellett a Ket. időszakában kialakult bírói gyakorlattal
összhangban próbálnak értelmezni. A jövőben az új törvény esetében is az adhat a felmerülő
kérésekre iránymutatást, ha majd az Ákr. értelmezésére vonatkozóan is egyre szélesebb körű bírói
joggyakorlat kialakul.

1994. évi LIII. törvény 213.§
(1) Ha a bíróság a végrehajtást végzéssel rendelte el, vagy a végrehajtható okiratnak a kérelemtől eltérő kiállítása esetén
az eltérésről végzést hozott, a felek e végzés ellen fellebbezhetnek.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt végzés elleni fellebbezésnek a végrehajtás foganatosítására nincs halasztó hatálya, azonban
- ha e törvény másképpen nem rendelkezik - a lefoglalt dolgok értékesítése iránt nem lehet intézkedni, és a végrehajtás
során befolyt összeget nem lehet a jogosult részére kifizetni.
KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI KÖZLEMÉNYEK ~ 2020/1.
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK

NÉMETH ILONA
Az önkormányzati hatósági eljárások tapasztalatai1
Az önkormányzati hatósági eljárások valamennyi önkormányzat vonatkozásában megjelennek, a
legkisebb lélekszámú önkormányzatoknál éppen úgy, mint a legnagyobb városoknál. A települések
lakosai ügyfélként a különféle esetekben kerülnek kapcsolatba önkormányzati hatósági ügyekben az
önkormányzatokkal. Az eljárásjogi jogszabályi hátteret egyrészt az Ákr., másrészt az Mötv. adja.
Tanulmányomban amellett, hogy utalok a jogi szabályozás mibenlétére, elsősorban arra akarom
felhívni a figyelmet, hogy az önkormányzatok jogértelmezése, következésképpen joggyakorlata az
önkormányzati hatósági eljárásban igen eltérő megoldásokat mutat fel. Alapvetően, konkrét
példákon keresztül, a képviselő-testületi határozatok, kúriai és alkotmánybírósági döntések mentén
mutatok be egy-egy kérdéskört, de természetesen saját több évtizedes tapasztalatom és a témában
alkotott véleményem is tükröződik. A tanulmány nem átfogó jellegű, nem a teljességre törekszik,
hanem rávilágít vagy az önkormányzati hatósági eljárás speciális vonására, vagy annak egy
neuralgikus pontjára. Remélem, hogy a tanulmányban felvetett gondolatok a szakterületen dolgozó
kollégák figyelmét felkeltik, s a közös gondolkodás valamennyiünk jogértelmezését, joggyakorlatát
gazdagítani fogja.
Kulcsszavak: Ákr.; felügyeleti eljárás; hatáskör; hatósági ügy; jogorvoslat; képviselő-testület;
kizárás; nyilvánosság; önkormányzat, polgármester.
Bevezetés

Életünk során esetlegesen találkozunk a polgári perrendtartásról szóló törvénnyel, kerüljük a
büntetőeljárásról szóló törvénnyel és a szabálysértési eljárásjoggal való találkozást, de
elkerülhetetlenül összefonódnak mindennapjaink a hatósági eljárásjoggal. Az emberi élet
sorsfordulói: születés, házasság, halál, hatósági eljárásban kerülnek anyakönyvezésre. A köznapi
élet számos eleme, a közterület használatára, a házszám megállapítására vonatkozó eljárás – csak
néhányat említve – szintén hatósági eljárás révén jelenik meg. Mindezek is indokolják, hogy a
hatósági ügyintézés során megfelelően kidolgozott eljárási szabályok segítsék a jogalkalmazókat és
az ügyfeleket.
Az önkormányzati hatósági ügyekkel a jogalkotók mostohán bántak, még a fogalmának
meghatározásával is adósak maradtak. Voltak ugyan utalások rá a Ket.-ben, de az egymástól gyakran
eltérő eljárások azt jelezték, hogy nagy a bizonytalanság az önkormányzati hatósági ügyek intézése
terén.
A 2018. január 1-jén hatályba lépett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) általános, minden hatósági eljárásra alkalmazandó szabályokat
határoz meg. Mindössze néhány helyen tesz említést az Ákr. az önkormányzati hatósági ügyekkel
összefüggésben.2
Az önkormányzati hatósági eljárásra vonatkozó speciális szabályok a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénybe (a továbbikban: Mötv.) kerültek,
kiegészítve a törvényt a 142/A-142/C.§-kal. Az Ákr. és az Mötv. (nemcsak a hivatkozott három
szakasz, hanem a törvény egyéb rendelkezései is) adják meg azt a jogszabályi hátteret az anyagi
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1.

A kézirat lezárásának dátuma 2019. október 1.
Ákr. 9.§, 24.§ (8) bekezdés, 116.§ (1) és (4) bekezdések, 130.§ (5) bekezdés, 134.§ (1) bekezdés.
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2

jogszabályok mellett, amelyet a széles skálán mozgó önkormányzati hatósági ügyek elintézése során
használunk.
Az alábbiakban azt tekintem át, hogy az önkormányzati feladatrendszerben hol helyezkednek
el az önkormányzati hatósági ügyek, a gyakorlatban hogyan alkalmazható az Ákr. ezen eljárásokra
az önkormányzatok működését alapvetően meghatározó Mötv.-vel összhangban, mennyire eltérő az
egyes önkormányzatok jogértelmezése és ebből következően a jogalkalmazása ugyanazon típusú
eljárás vonatkozásában.
2.

Az önkormányzati hatósági ügyek helye az önkormányzati igazgatásban

A közigazgatás két alrendszere, az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás szoros
kapcsolatban áll egymással. Az Alaptörvény rendelkezése szerint az önkormányzatok a helyi
közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében működnek, 3 az állami
szervezetrendszer részei, hozzájárulnak az államcélok megvalósulásához.
Az önkormányzatok feladatrendszerébe az államigazgatási feladat- és hatáskörök is – igaz
egyre csökkenő számban – beletartoznak. Ezekben az ügyekben a polgármester, a jegyző, a
polgármesteri hivatal ügyintézője jár el hatóságként. 4
A feladatrendszer másik részét képezik az önkormányzati feladat- és hatáskörök, ideértve az
önkormányzati hatósági hatásköröket is. Az önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselőtestület gyakorolja.5

Az önkormányzati hatósági ügyek vonatkozásában az Mötv. az alábbiakat szabályozza:
– a képviselő-testület hatáskörébe tartozó hatósági ügy önkormányzati hatósági ügy;
– a hatáskör önkormányzati rendeletben átruházható polgármesterre, bizottságra, társulásra,
jegyzőre (a képviselő-testület nem minden szervére történhet az átruházás, a polgármesteri
hivatalra nem lehet hatáskört átruházni);
– a képviselő-testület eljárhat elsőfokú hatóságként, ha a hatáskört maga látja el, másodfokú
hatóságként és a törvényben meghatározott kivétellel felügyeleti szervként, ha hatáskörét
átruházta;
– törvény vagy önkormányzati rendelet további szabályokat állapíthat meg az önkormányzati
hatósági ügy intézésére;
– a képviselő-testület közigazgatási szankciókat állapíthat meg rendeletében meghatározott
kötelezettségek elmulasztása esetére;
– a szankcióként megállapított bírság összege az önkormányzat saját bevétele.6
Rendeletben dönt a képviselő-testület a felsoroltakról:
– önkormányzati hatósági hatáskör átruházása;
– további szabályok megállapítása önkormányzati hatósági ügy intézésére;
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Az önkormányzati hatósági ügyekre az Mötv. a következő rendelkezéseket tartalmazza:
– önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet is felruházhat hatósági hatáskör
gyakorlására;
– önkormányzati rendelet meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben az ügyfelet
költségmentesség illeti meg, illetve rendelkezhet úgy, hogy önkormányzati hatósági ügyben
a végrehajtást ne az állami adóhatóság foganatosítsa;
– kizárásra vonatkozóan a személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó;
– fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az elsőfokú döntést az önkormányzat valamely
szerve hozta.

Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés.
Alaptörvény 34. cikk (3) bekezdés.
5
Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdés.
6
Mötv. 142/A-142/C.§.
3
4
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közigazgatási szankció megállapítása;
feljogosíthat önkormányzati hatáskör gyakorlására;
meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg;
rendelkezhet a végrehajtás foganatosításáról.

A képviselő-testület határozatban dönt elsőfokon eljárva, másodfokon a fellebbezés
elbírálásáról, a kizárásról, valamint ha felügyeleti szervként jár el.
A polgármester államigazgatási hatóságként és önkormányzati hatósági ügyben eljáró
hatóságként is eljárhat. Az alábbi 1. számú táblázat a kétfajta eljárásrendet hasonlítja össze konkrét
példán keresztül.
1. táblázat: A polgármester eljárása államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben

A polgármester eljárása államigazgatási és önkormányzati hatósági hatáskörben
önkormányzati hatósági hatáskör
államigazgatási hatáskör

a hatáskört
megállapító
jogszabály

hatáskör

törvény által
meghatározott

önkormányzati rendeletben
meghatározott
törvényben kapott
eredeti jogalkotói
felhatalmazás
hatáskörben
alapján
megalkotott
megalkotott

2011. évi CXXVIII.
2016. évi LXXIV.
az önkormányzati
törvény a
törvény a
települési
jelképek
katasztrófavédelemről és a
településkép
támogatásokról
használatáról szóló
hozzá kapcsolódó egyes
védelméről
szóló helyi rendelet
helyi rendelet
törvények módosításáról
8.§, 9.§

megjelenési kötelezettség
meghatározása

településképi
bejelentés
10.§

támogatás
megállapítása

címerhasználat
engedélyezése

a hatáskör
átruházásának
lehetősége

A fentiekből is kitűnik, hogy bár mind a két eljárásban hatóságként a polgármester jár el, az
általános eljárási szabályokat az Ákr. határozza meg, azonban az önkormányzati hatósági ügyek sok
speciális vonást mutatnak. A következőkben ezek közül a speciális jegyekből mutatok be néhányat:
a hatáskör átruházásának lehetőségét, a döntés formájának problematikáját, illetve a nyilvánosság
és a kizárás kérdésköreit, a jogorvoslat sajátosságait az önkormányzati hatósági eljárásban.
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megengedett,
nem megengedett, átruházott hatáskör
alpolgármesterre, jegyzőre, nem megengedett
tovább nem ruházható
ügyintézőre
nem utasíthat, de az
eljárásra vonatkozó
szabályokat
nem utasíthat, nem
utasítást adhat, a hatáskört
a képviselő-testület
rendeletben
bírálhatja felül a döntést
visszavonhatja
szerepe
megállapítja,
hatáskört nem
vonhat el
járási helyi védelmi
képviselő-testület
jogorvoslat
bizottság
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Forrás: saját szerkesztés

Az önkormányzati hatósági eljárás speciális vonásai

3.1.
Az önkormányzati hatósági ügyek köre
Bár az Mötv. kimondja, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügy önkormányzati hatósági
ügy, az egyes ügytípusok megítélése közel sem ilyen egyszerű az önkormányzatok gyakorlatában.
A legmarkánsabban a közterület-használattal kapcsolatos eljárás vonatkozásában térnek el a
vélemények. Az önkormányzatok egy része polgári jogi jogviszony keretében köt szerződést a
közterület-használatra az igénylőkkel, mások önkormányzati hatósági eljárás keretében döntenek.
Az Alkotmánybíróság 41/2000. (XI. 8.) AB határozatában megállapította, hogy „a közterülethasználati hozzájárulás iránti kérelem elbírálására önkormányzati hatósági eljárásban kerül sor”.
A későbbiekben ezt több alkotmánybírósági határozat is megerősítette. A Kúria a kérdést igen
részletesen vizsgálta, a közterület-használat két sajátosságát kiemelve: a jogviszony egyik
sajátossága, hogy nem magánszemély az egyik fél, a másik sajátosság az, hogy bárkinek lehet
használati joga ellenérték nyújtása nélkül is a közterületre. Valójában három alanyi kör jelenik meg,
nevezetesen az önkormányzat, a használók közössége és a kizárólagos használatra jogosítottak. A
kúriai döntés elvi tartalma alapján: „A közterület-használati jogosultság megadására irányuló
jogviszony tárgyát komplex, közjogi-közigazgatási kapcsolatrendszerbe ágyazódó önkormányzati
hatósági ügy képezi. Kifejezetten ebben a közigazgatási jogi keretben a szabályozásnak ugyanakkor
többféle megoldása lehet. A szerződési kapcsolat nem kizárt a közigazgatási anyagi és eljárási
jogviszony körébe illeszkedő módon, mögöttes magánjogi szabályok alkalmazása mellett.” 7
Nincs egységes joggyakorlat abban a vonatkozásban sem, hogy a házszám megállapítása
államigazgatási hatósági ügy vagy önkormányzati hatósági ügy. A házszám megállapítását érintő
hatáskört telepítő törvényi szabályozás sincs. A központi címregiszterről és a címképzésről szóló
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint a címképzésért felelős szerv az
ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője. A hivatkozott rendelet szerint a
jegyző képezi az adott ingatlanra vonatkozó alábbi címelemeket:
a) az országnevet,
b) a megye nevét,
c) a település nevét,
d) a postai irányítószámot,
e) ha van, a településrésznevet,
f) ha van, a kerület megjelölését,
g) a közterületnevet,
h) a közterületjelleget,
i) a házszámot,8
j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,
k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt
lépcsőház jelét,
l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek,
az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és
m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló
rendeltetési egység ajtajának, bejáratának megjelölését.
A Miniszterelnökség a házszám megállapítása tárgyában kiadott állásfoglalásában azt
állapította meg, hogy a fenti felsorolásból egyértelmű, hogy a címelem képzése nem ad
felhatalmazást a címelemről való döntésre. A házszám kivételével fel sem merülhet, hogy a jegyző
államigazgatási hatáskörben dönthetne, helyi rendeletben meg kell jelölni, ki állapítja meg a konkrét
házszámot. Ezzel az állásponttal a Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkársága
is egyetértett.

7
8
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3.

Köf. 5.033/2017/4. számú határozat
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
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A hatáskör átruházásának lehetősége az
önkormányzati hatósági ügyek
tekintetében
A hatáskör átruházására az államigazgatási ügyek vonatkozásában is sor kerülhet, amit az 1. számú
táblázatban láthattunk. A képviselő-testület törvényben (nem csak az Mötv. 42.§-ában felsoroltak
vonatkozásában) meghatározott kivétellel átruházhatja a hatásköreit a polgármesterre, bizottságra,
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, társulásra. 9
A képviselő-testület önkormányzati hatósági hatáskörét a polgármesterre, bizottságra,
társulásra vagy a jegyzőre ruházhatja át.10 A településrészi önkormányzat önkormányzati
hatáskörben eljárhat, de önkormányzati hatóságként nem, tehát az önkormányzati hatósági
hatáskörök átruházása szűkebb körben történhet. A polgármesteri hivatal bár szerve a képviselőtestületnek, átruházott hatáskör címzettje nem lehet.
Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható sem a hatósági, sem az önkormányzat nem
hatósági eljárásaiban. A képviselő-testület átruházható hatásköreit – az Mötv. alapján,
halaszthatatlan esetben, a képviselő-testület feloszlatása esetén, a köztársasági elnök megbízása
alapján – a kormányhivatal vezetője gyakorolja.11
Önkormányzati hatósági hatáskört csak rendeletben lehet átruházni. A képviselő-testület a
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik többek között az átruházott
hatásköreinek felsorolásáról.12 Kétségtelen előnye e rendelkezésnek, hogy valamennyi átruházott
hatáskör egy helyen szerepel, ugyanakkor az önkormányzatok számára többletmunkát jelent.
Vannak önkormányzatok, amelyek a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyeinek
átruházását egy rendeletben teszik meg. Arra még több példát találunk, hogy több – anyagi
szabályokat is tartalmazó – rendeletben nyernek megfogalmazást az átruházásra vonatkozó
szabályok. Akár így, akár úgy járnak el az önkormányzatok, mindenképpen egyidőben módosítaniuk
kell a szervezeti és működési szabályzatukat is.
Az önkormányzati hatósági hatáskör átruházásával szinte kivétel nélkül élnek az
önkormányzatok. A nagyobb lakosságszámú településeken elsősorban a munkamegosztás
szempontjai dominálnak, mivel a hatósági ügyek rendkívüli módon megterhelnék a képviselőtestület munkáját. Kisebb települések esetében inkább az ügyintézési határidő játszik szerepet. Az
önkormányzati törvény évi hat ülés tartását teszi kötelezővé, viszont a hatósági ügyek elintézése
nem várhat hosszú hónapokat.
Nem minden esetben tűnik egyértelműnek a hatáskör átruházásának lehetősége. A 2013. évi
CCXII. törvény 103/A.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület bírálta el azt a kifogást, amelyet
a helyi földbizottság jogkörében eljáró Kamara föld tulajdonjoga megszerzésének a hatósági
jóváhagyása iránti eljárásban kiadott állásfoglalásával szemben nyújtottak be. A törvény alapján a
kifogást 15 napon belül zárt ülésen kell elbírálni. Az ügyben a Kúria Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata önkormányzati rendeletének hatáskör-átruházási rendelkezésének törvényességét
vizsgálta és megállapította, miszerint önmagában az a körülmény, hogy a törvény meghatározza, a
kifogást zárt ülésen kell elbírálni, nem jelenti azt, hogy ez kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör
lenne.13 Amint a Kúria megállapította: „Ha így lenne, akkor például egy önkormányzati hatósági
hatáskört sem lehetne megállapítani anélkül, hogy ne a képviselő-testület járjon el, aminek viszont
átruházása az általános szakmai fölfogás szerint minden további nélkül lehetséges. Továbbá a
hatáskör átruházás joga ezáltal kiüresedne.”14
A hatáskörátruházásokról hozott döntéseket folyamatosan vizsgálni kell a
jogszabályváltozások tükrében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint 2015
előtt az önkormányzati költségvetési szerv irányítási hatásköreit – néhány kivétellel  az irányító
szerv, a képviselő-testület gyakorolta.
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3.2.

Mötv. 41.§ (4) bekezdés.
Mötv. 142/A.§ (1) bekezdés.
11
Mötv. 126.§ b) pontja.
12
Mötv. 53.§ (1) bekezdés b) pontja.
13
Köf.5.051/2016/4. számú határozat.
14
Köf.5.051/2016/4. számú határozat.
9

10
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A 2015. január 1-jétől hatályos rendelkezés alapján – amennyiben törvény vagy
kormányrendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az irányító szervnek címzett irányítási
hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja,15 az önkormányzatok esetében a polgármester.16
Amennyiben a képviselő-testület a 2015. évet megelőzően átruházta az önkormányzati költségvetési
szervek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását bizottságra, azt a döntést
mindenképpen módosítania kellett, hiszen 2015. január 1-jétől a hatáskör gyakorlója már nem a
képviselő-testület, azt a döntési jogot, amivel nem rendelkezik, pedig nem ruházhatja át. „Nemo plus
iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.”17 A hivatkozott jogszabályi rendelkezés
alapján a hatáskört a polgármester gyakorolja.
A hatáskörátruházással és a kiadmányozással kapcsolatosan figyelmet érdemel a Kúria 1/2019.
KMPJE jogegységi határozata. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Közigazgatási Jogi Tanszékének álláspontja szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a
kiadmányozás nem csupán a meghozott és aláírt döntés további példányainak hitelesítését, hanem a
hatáskör gyakorlását, a döntés tényleges meghozatalát is jelenti. A kiadmányozási jog átruházása a
látszólagos hatáskör átruházás egyik esete. 18 A Kúria a kiadmányozással összefüggésben az alábbi
megállapítást tette: „A közigazgatási eljárásjogi értelemben vett kiadmányozási jogot a hatáskör
címzettje, illetve – ha tőle különbözik – gyakorlója átengedheti a hivatal meghatározott
tisztviselőjére. A kiadmányozási jog átengedése a hatáskör gyakorlójának szabad belátásán múlik,
neki kell erről határoznia a belső munkaszervezés kialakítása során. A kiadmányozási jog átengedése
nem jogszabályban, hanem a hivatal belső szabályzatában történhet. Mivel nem a hatáskör
gyakorlásának a teljes átruházásáról van szó, ezért a kiadmányozási jog átengedése nem érinti a
közigazgatási szerv jogszabályban meghatározott hatáskörét, a hatáskörébe tartozó ügyben hozott
döntésért való felelősség továbbra is a hatáskör címzettjénél, azaz a hatáskörrel rendelkező szervnél
marad. Annyi történik, hogy a hatósági eljárást ténylegesen a kiadmányozási joggal rendelkező
tisztviselő folytatja le, a döntést ő írja alá, mégpedig a hatáskör címzettje (gyakorlója) nevében.” 19
A döntés formájának problematikája az

önkormányzati hatósági eljárásban

Az Ákr. 80.§ (1) bekezdése szerint a hatósági eljárásban a döntés formája határozat vagy végzés. A
hatóság – főszabályként – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések
végzések.
Az Alaptörvény az önkormányzati jogok összefoglalása között nevesíti, hogy az
önkormányzatok a törvényi keretek között, a helyi közügyek intézése során határozatot hoznak és
rendeletet alkotnak.20 Az Mötv. szintén rendeletről és határozatról szól az önkormányzati döntés
kapcsán.21
Az önkormányzatok nehezen tudják az Ákr. és az Mötv. fentebb idézett szabályait
összeilleszteni eljárásaik során. Többféle értelmezéssel találkozhatunk. Van olyan képviselőtestület, amelyik az önkormányzati hatósági eljárásban a határozat és a végzés formáját a döntés
tartalmától függően egyaránt használja. Van arra is példa, hogy a képviselő-testület határozatot hoz,
melynek a melléklete egy végzés.
A Kúria annak vizsgálata kapcsán, hogy alkothat-e a képviselő-testület egyéb típusú döntést,
mint a rendelet és a határozat, az alábbi megállapításra jutott:„Az önkormányzati döntések között
mind az Alaptörvény, mind az Ötv., mind pedig a már hatályos Mötv.-beli szabályok a rendeletet és
a határozatot nevesítik. … Az önkormányzati rendelet és határozat formájú döntés (s e két forma
alaptörvényi és törvényi meghatározottsága) garanciális jelentőségű a törvényességi felügyelet és

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 9/A.§ (1) bekezdés.
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II/1. a. pontja.
17
Ulpianus D. 50, 17, 54.
18
1/2019. KMPJE határozat II.2.
19
1/2019. KMPJE határozat III.5.3.
20
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja.
21
Mötv. 48.§ (1) bekezdés.
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3.4.
Nyilvánosság és az önkormányzati hatósági eljárás
Az Mötv. 46.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a képviselő-testület zárt ülést tart az
önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor. Az 52.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a zárt
ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános.
A fentiekből azonban nem következik az, hogy a döntésben megtalálható személyes adatok
(név- és lakcímadat, az egyén egészségi állapotára, szociális helyzetére vonatkozó adat)
nyilvánosságra hozhatók. Az Mötv. rendelkezéseit együtt kell értelmezni az Alaptörvény VI. cikk
(3) bekezdésével  mely szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez  illetve az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseivel. „Személyes adat csak célhoz kötötten, az érintett beleegyezése vagy törvényi
rendelkezések alapján, az adatok körének pontos meghatározásával kerülhet nyilvánosságra,”
állapította meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság egy beadvány kapcsán, s
300.000 Ft adatvédelmi bírsággal sújtotta a Polgármesteri Hivatalt, mert a személyes adatokat
tartalmazó népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos zárt ülés elé terjesztett döntéstervezetek a
hatósági eljárás megindításáig nyilvánosan bárki számára elérhetőek voltak. 24
Egy másik ügy kapcsán azt állapította meg, hogy a Polgármesteri Hivatal azáltal, hogy
személyes adatokat zárt képviselő-testületi üléseken hozott döntések részeként a honlapján
közzétett, jogszerűtlen adatkezelést folytatott. 25
Mindezen egyértelmű szabályozás ellenére a világhálón számtalan olyan képviselő-testületi
önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatot találunk, amelyek név, lakcím, születési hely és
idő adatokat tartalmaznak, egészségi állapotra és szociális helyzetre vonatkozó információkkal
egyetemben.
Természetesen megfelelően anonimizált határozatok is fellelhetők, például szolgálva azon
önkormányzatok számára, amelyek a személyes adatok védelmére eleddig nem fordítottak kellő
figyelmet.
A zárt ülés és a hatáskör átruházás vonatkozásában a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság úgy foglalt állást, hogy a képviselő-testület a polgármesterre nem ruházhat át olyan
hatáskört, mely hatáskör gyakorlása csak zárt ülésen történhet – amint erre korábban történt utalás.
A Kúria azonban nem osztotta ezt az álláspontot, kiemelve, hogy a zárt ülést indokoló
körülmények a hatáskör nem testületi, hanem egyedi hivatali címzettje esetében rendesen mindig
fennállnak. Természetesen, ha az átruházott hatáskört egy másik testületi szerv gyakorolja, akkor a
döntéshozó szerv is csak zárt ülésen dönthet. 26
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az egyéni jogvédelem szempontjából egyaránt. Az Mötv. 132.§ (1) bekezdés c) pontja az
önkormányzati
rendelet
alkotmányossági
vizsgálatának
Alkotmánybíróság
előtti
kezdeményezéséről, a 136.§ (2) bekezdése az önkormányzati rendelet törvényességi vizsgálatának a
Kúria előtti kezdeményezéséről szól, míg a 132.§ (1) bekezdés d) pontja az önkormányzati határozat
törvényszék előtti vizsgálatának kezdeményezéséről. Látható tehát, hogy a döntési formák
meghatározóak azok felülvizsgálhatóságát illetően is. Mindebből következik, hogy a döntési formák
meghatározása semmiképpen nem tekinthető törvény által nem szabályozott társadalmi viszonynak,
erre az önkormányzat ún. eredeti rendeletalkotói jogköre nem terjed (nem terjedhet) ki.”22
A magyar közjogi rendszerben az önkormányzati képviselő-testületi döntéshozatal, a
rendeletalkotás, a határozathozatal közigazgatási bírósági felülvizsgálat alatt áll, állapította meg a
Kúria. Ha egy újabb döntési forma is megjelenne a döntéshozatalban, akkor sérülne a jelenleg
meglévő „hézagmentesség” elve.23
Láthatjuk, hogy sem az Alaptörvény, sem az Mötv. nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzati
hatósági ügyben végzés formájában szülessenek döntések, de ennek ellenére szép számmal alkotnak
ilyeneket.

Köf.5.055/2012/8. számú határozat.
24/2017. számú közigazgatási elvi határozat.
24
NAIH/2016/5877/5/H.
25
NAIH/2019/3114/8.
26
Köf.5.051/2016/4. számú határozat.
22
23
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3.6.
Jogorvoslat az önkormányzati hatósági eljárásban
A kérelemre induló jogorvoslati eljárások rendszerét az önkormányzati hatósági ügyek
vonatkozásában az alábbi táblázat szemlélteti.

27
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3.5.
Kizárás az önkormányzati hatósági eljárásban
Az Ákr.-ben megfogalmazott, a kizárásra vonatkozó általános szabály és a kizárási okok az Ákr.
24.§ (8) bekezdésben megfogalmazottak következtében sajátságos vonást mutatnak.
A hivatkozott rendelkezés szerint önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó
döntésre az Mötv.-ben meghatározott, személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó. Az
Mötv. szerint az érintettséget az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni, de más képviselő is
élhet jelzéssel. A bejelentés még önmagában nem teszi kizárttá a képviselőt, a kizárásról a képviselőtestület minősített többséggel dönt. A szavazásban az érintett képviselő részt vehet, a kizárt
önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. Ez utóbbi
szabályozás azért fontos, mert a száz fő lakosságszám alatti településeken a képviselő-testület
létszáma három fő, az ezer főnél kisebb településeken is csupán öt fő. E kisegítő szabály nélkül
könnyen határozatképtelenné válnának a testületek.
A képviselő-testület dönthet úgy, hogy az érintett képviselőt kizárja a döntéshozatalból, ilyen
esetben ő nem vehet részt a döntésben egyáltalán, tehát ez nem tartózkodást jelent. Dönthet azonban
úgy is, hogy bár megtörtént a bejelentés, nem zárja ki a képviselőt, aki így részt vehet a döntés
meghozatalában. A döntés érvényességét ez nem befolyásolja, mint ahogy az sem, ha elmulasztja
bejelenteni az érintettségét. A képviselő-testületnek arra van kötelezettsége, hogy mérlegelési
jogkörben döntsön a kizárásról, nem a kizárásra vonatkozik a kötelezettsége. Így előfordulhat, hogy
az is részt vesz a másodfokú döntés meghozatalában, aki az elsőfokú eljárásban is részt vett.
A Kúria vizsgálta, hogy sérülnek-e a pártatlan hatósági eljárásra vonatkozó szabályok akkor,
ha a kétfokú eljárásnak voltak olyan szereplői a hatóság részéről, akik mindkét szinten
közreműködtek a közigazgatási eljárásban, a döntés előkészítésében és a kiadmányozásban. A kúriai
döntés alapjául szolgáló eljárásban ugyanaz a személy volt az ügyintézője és kiadmányozója az
elsőfokú és a másodfokú határozatnak is. A Kúria megállapítása szerint „Nem lehet pártatlannak
tekinteni a másodfokon eljáró fórumot akkor, ha az magasabb szintű fórum ugyan, de az eljárásban
részt vesznek az első fokon eljárt személyek is.”27
Az Mötv. idézett rendelkezései alapján azonban nincs annak akadálya, hogy ha önkormányzati
hatósági ügyben első fokon a polgármester jár el, ne vehessen részt a másodfokú eljárásban. Ennek
feltétele, hogy a képviselő-testület az ügy döntéséből ne zárja ki. Amennyiben a kizárás megtörtént,
természetesen nem vehet részt a másodfokú eljárásban, de ha a kizárásra vonatkozóan elutasító
döntés született, részt vehet. A másodfokú döntésben született képviselő-testületi határozatot a
kizárás esetében is a polgármester írja alá. A képviselő-testületnek nincs arra hatásköre, hogy az
alpolgármestert bízza meg a kiadmányozással, hiszen a kiadmányozás joga egy belső szabályzatban
szabályozható. Ha első fokon bizottság járt el, a bizottság tagjaival szemben merülhet fel a kizárás
lehetősége. Kérdés, hogy a bizottság minden tagjával vagy csak az elsőfokú eljárásban résztvevő
tagokkal szemben.

Kfv. IV.37. 155/2013/9. számú határozat
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2. táblázat: Jogorvoslat az önkormányzati hatósági eljárásban

Jogorvoslat az önkormányzati hatósági eljárásban
a hatáskört
a döntést hozó
meghatározó
a döntés tartalma jogorvoslati fórum
megjegyzés
elsőfokú szerv
jogszabály
önálló
az érdemben hozott
2016. évi LXXIV.
településképi
polgármester
fellebbezésnek nincs döntést a bíróság
törvény 9.§
véleményezés
helye
felülvizsgálhatja
2016. évi LXXIV.
településképi
polgármester
képviselő-testület
törvény 10.§
bejelentési eljárás
átruházott
polgármester,
2011. évi CLXXXIX.
hatáskörben hozott
bizottság, társulás, törvény 142/A.§ (2)
képviselő-testület
önkormányzati
jegyző
bekezdés
hatósági eljárás
nem átruházott
akkor is bíróság jár el,
képviselő-testület
önkormányzati
bíróság
ha a képviselő-testület
hatósági eljárás
a másodfokú hatóság

Láthatjuk, hogy van olyan önkormányzati hatósági döntés, amely ellen önálló jogorvoslatnak
nincs helye, van olyan, ahol a képviselő-testület jár el másodfokú hatóságként, és van olyan is, ahol
a bíróság. Az Alkotmánybíróság nem találta alkotmányellenesnek azt a szabályozást, hogy a
településképi véleményezési eljárás kapcsán a jogorvoslat nem a közigazgatás szervezetrendszerén
belül valósul meg. A bíróságnak van arra lehetősége, hogy a polgármester településképi véleményét
felülvizsgálja.28
Amennyiben átruházott hatáskörben az önkormányzati hatósági eljárásban a döntést a
képviselő-testület valamely szerve hozta, fellebbezni a döntés ellen a képviselő-testülethez lehet.
Közigazgatási pernek van helye a képviselő-testület elsőfokon vagy másodfokon meghozott döntése
ellen.
A hivatalból induló jogorvoslati eljárások közül a felügyeleti eljárások sajátosságai mutatnak
speciális vonást az önkormányzati hatósági eljárásban. Amint azt az Alkotmánybíróság
megállapította a felügyeleti eljárás fontosságát hangsúlyozva: „[a] közigazgatási eljárásban az
ügyfelek jogainak védelmét szolgáló, az ügyfél számára biztosított jogorvoslati eszközök és a
jogorvoslatokhoz kapcsolódóan szabályozott jogerő csak a közigazgatási ügyek egy szűk körében
nyújt garanciát a közigazgatási határozatok törvényességének és a jogbiztonságnak
érvényesítésére”.29 Fontos, hogy „a törvényesség követelményének érvényesítése érdekében a
közigazgatási eljárásjogi szabályozás olyan, a törvényesség biztosítását szolgáló jogintézményeket
is tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a jogsértő közigazgatási határozat akkor is orvoslást
nyerjen, ha az ügyfél nem élt jogorvoslathoz való jogával”.30
Az önkormányzati hatósági ügyek kapcsán a felügyeleti eljárás megoszlik a képviselő-testület
és a kormányhivatal között, melyet az alábbi 3. számú táblázat szemléltet.
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Forrás: saját szerkesztés

3148/2018. (V. 7.) AB határozat
2/2000. (II. 25.) AB határozat
30
2/2000. (II. 25.) AB határozat
28
29
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3. táblázat: Felügyeleti eljárás

jogszabály

Felügyeleti eljárás
államigazgatási hatósági ügyek
önkormányzati hatósági ügyek
Ákr. 121.§
Ákr. 121.§, Mötv. 142/A.§ (2) bekezdés

az eljárást
lefolytató szerv

felügyeleti szerv

felügyeleti szerv

képviselő-testület
felügyeleti
eljárásban vizsgált
elsőfokú szerv, másodfokú szerv
döntést hozó szerv
típusa
felügyeleti
eljárásban vizsgált
elsőfokú szerv, másodfokú szerv
döntést mulasztó
szerv típusa
–
–
eljárás tartalma

–
–

a jogszabálysértő
mulasztás felszámolása
a jogszabálysértő döntés
megváltoztatása
a jogszabálysértő döntés
megsemmisítése
a jogszabálysértő döntés
megsemmisítésére és új
eljárásra utasítás

kormányhivatal

elsőfokú szerv

elsőfokú szerv
–
–
–
–

elsőfokú szerv,
másodfokú szerv

a jogszabálysértő
mulasztás felszámolása
a jogszabálysértő
döntés megváltoztatása határidő tűzésével
a jogszabálysértő
felhívja a mulasztó
döntés megsemmisítése szervet a mulasztás
a jogszabálysértő
pótlására
döntés
megsemmisítésére és új
eljárásra utasítás
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK

PRIBULA LÁSZLÓ1
A közigazgatási bíráskodás perrendi megújítása. A közigazgatási perrendtartás és a
polgári perrendtartás viszonya2
A 2018. január 1-jén hatályba lépett közigazgatási perrendtartás megalkotásával a jogalkotó
elfogadta a jogtudomány és a joggyakorlat hosszú évtizedek óta következetes álláspontját, amely
szerint a közigazgatási per és a polgári per között olyan lényeges koncepcionális különbségek
vannak, amelyek miatt nem fenntartható a pusztán különleges polgári perként történő szabályozás.
A polgári perrendtartás és a közigazgatási perrendtartás kapcsolódása azonban – a hasonló eljárási
cselekmények közös szabályozása, a magánjogi és közjogi elemeket is tartalmazó jogvitáknak a
perrendtartásokon átívelő rendezése, a hatásköri összeütközések felmerülése okán – részben
fennmaradt. A tanulmány célja a két perrendtartás szabályozása közötti koncepcionális
különbségek, valamint az ennek ellenére fennmaradó szabályozási kapcsolódási pontok
gyakorlatorientált bemutatása, elsődlegesen azoknak a lényeges kérdéseknek a felvázolásával,
amelyek a jogalkalmazó számára jelentős gyakorlati kihívásokat okozhatnak. A vizsgálatok alapján
pedig arra a következtetésre lehet jutni, hogy a megvalósult modell továbbra is igényli a polgári és
a közigazgatási bíráskodás szakmai együttműködését, a jogértelmezési tevékenységek széles körű
összehangolását.
Kulcsszavak: bíróság feladatai; jogfejlesztő értelmezés; kodifikáció; közigazgatási bíráskodás;
közigazgatási per; polgári per.
Bevezetés

Az utóbbi években a magyarországi jogalkotó időben közel egyszerre valósította meg a három nagy
eljárási törvény: a büntetőeljárásról, a közigazgatási perrendtartásról és a polgári perrendtartásról
szóló törvény megalkotását. Közülük időben elsőként az Országgyűlés a polgári perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvényt (a továbbiakban: Pp.) fogadta el. Az elfogadott perjogi kódex eleget
kívánt tenni azoknak a széles körben megfogalmazott elvárásoknak, amelyeket a polgári perjog
kodifikálásáról rendelkező 1267/2013. (V. 17.) Korm. határozat előirányozott: a jogtudomány és a
joggyakorlat eredményeire támaszkodó, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő,
az anyagi jogok hatékony érvényesítését biztosító polgári perjogi törvénykönyvként kívánt
működni. Amikor a jogalkotó elhatározta a polgári perjog átfogó felülvizsgálatát, még nyitott kérdés
volt, hogy a közigazgatási perek eljárási szabályai az új kódex különleges perei között, vagy
elkülönült önálló törvényben kerüljenek elhelyezésre. Végül – egyezően a jogászi szakma döntő
többségének álláspontjával és a szlovákiai szabályozás kivételével az Európai Unió valamennyi
tagállamában alkalmazott megoldással – az első magyarországi közigazgatási perrendtartási törvény
megalkotásáról döntött, ezzel is jelezve a közigazgatási bíráskodás fejlesztésének, relatív önállósága
elmélyítésének a fontosságát. A közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I.
22.) Korm. határozat – hangsúlyozva, hogy a hatályos szabályozás már nem elégséges a
közigazgatás cselekvéseivel szembeni teljes jogvédelem biztosítására – elrendelte a közigazgatási
perjog teljes felülvizsgálatát, és felhatalmazást adott az igazságügyért felelős miniszter részére a
közigazgatási perrendtartás koncepciójának kidolgozására.
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1.

Debreceni Ítélőtábla kollégiumvezető bírója, Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
A kézirat lezárásának dátuma 2019. október 1.
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2

2.

A közigazgatási perjog megújításának koncepciója

Az elkülönült perrendi szabályozás megvalósításának indokoltsága nem érthető meg kellő
mértékben a magyarországi történeti fejlődés sajátosságai nélkül. A közigazgatási bíráskodás
ugyanis az egyes országokban nagyon változatos képet mutat: ugyanazon jogvédelmi cél
megvalósítására más-más szabályozási rendszerek léteznek. Mint ahogy arra részletes
tanulmányában Stipta István felhívta a figyelmet, a közigazgatási bíráskodás angol, német és francia
tipizálása nem tükrözi megfelelően a történetileg kialakult jogvédelmi rendszerek tartalmát,

3
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A Pp.-vel egyidejűleg, 2018. január 1-jén lépett hatályba – hazánk jogtörténetében első
alkalommal kodifikálva külön törvényben a közigazgatási perek eljárási szabályait – a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.).
Harmadikként pedig a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) jött létre, amely
2018. július 1-jén lépett hatályba.
Aki kissé járatlan volt a közigazgatási bíráskodás történeti fejlődésében, azt talán váratlanul
érhette a mindaddig különleges polgári perként meghatározott közigazgatási perek önálló
kodifikációja. Hiszen felületesen úgy tűnhetett, a jogalkotó a polgári perrendtartásban elhelyezett,
de számos speciális rendelkezés által az általános perjogi szabályoktól lényegesen eltérő előírások
meghatározásával megfelelően figyelembe vette ennek a különleges pertípusnak a sajátos jellemzőit.
Ezzel szemben hosszú ideje konszenzus mutatkozott mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban
arról, hogy a polgári perjogi – bár különleges – szabályozás igen lényeges akadálya a közigazgatási
bíráskodás fejlesztésének, a különleges polgári perként szabályozásnál lényegesen több – a teljes
perrendi önállóság megteremtése szükséges.
A közigazgatási bíráskodás a jogállamiság biztosítéka, az állam önkorlátozásának eszköze.
Feladata, hogy a közigazgatás működése felett ellenőrzést gyakoroljon, megakadályozva a
jogszabályokkal ellentétes közigazgatási cselekvéseket. Biztosítania kell egyrészt a jogszabályi
rendelkezések érvényesülését (objektív jogvédelem), másrészt a közigazgatási cselekvéssel érintett
ügyfelek jogainak védelmét, a jogsértés következményeinek orvoslását (szubjektív jogvédelem).
Kiemelt jelentősége van tehát a közigazgatási perekre vonatkozó szabályozásnak.
A közigazgatási perrendtartás elfogadásának a folyamatában koncepcionális viták folytak
arról, hogy a közigazgatási bíráskodás megújítása igényli-e, illetve mennyiben igényli három,
egymásra épülő pillér megvalósítását, amelyekből csak az egyik a közigazgatási perek elkülönült
eljárási szabályainak a létrehozása, a másik a közigazgatási bíráskodás szervezeti kereteinek a
részbeni megváltoztatása, míg a harmadik a közigazgatási bíró kiválasztási feltételeinek az
újragondolása. A polgári perekhez képest lényegesen kisebb mennyiségű közigazgatási perérkezés
folytán a nagyobb illetékességi területtel működő alsóbb szintű regionális és az egész országra
kiterjedő illetékességgel rendelkező felsőbb szintű speciális különbíróság megteremtését magában
foglaló, eredetileg az Alaptörvény hetedik módosításával és a közigazgatási bíróságokról szóló
2018. évi CXXX. törvény megalkotásával létrehozni szándékozott szervezeti önállóság időközben
sajátos módon függő helyzetbe került;3 míg az ítélkezés minőségének biztosítása érdekében a
magasszintű közigazgatási jogi szaktudás, a közigazgatás ismerete, a közigazgatási jog terén szerzett
szakmai tapasztalat felhasználásának módjáról folyamatos a gondolkodás, azonban a közigazgatási
bírói jogállás a bírói jogállástól történő szerves elkülönítése komolyan fel sem vetődött. A perrendi
önállóság azonban kétségtelenül megvalósult, amely a hazai közigazgatási bíráskodás történetének
egy kiemelkedő eredménye.
A tanulmány azt kívánja átfogóan vizsgálni, hogy melyek voltak a perrendi elkülönítésnek az
okai, mennyiben indokolják a polgári per és a közigazgatási per eltérései a külön perrendi
szabályozást, az elkülönülést követően milyen marad a két perrendtartás viszonya, melyek azok az
eljárási cselekmények, amelyek szabályozása tekintetében továbbra is lesz közös pont, és ennek
milyen következményei lehetnek.

Lásd a közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló 2019. évi LXI. törvény 1.§-át.
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Európa egyetlen államában sem alakult ki olyan megoldás, amely modellszerűen más országban
érvényesült volna.4
A jogállam felszámolása részeként a Közigazgatási Bíróságnak az 1949. évi II. törvény általi
megszüntetése után a közigazgatási bíráskodás a szocialista jogrendszer időszakában először
egyáltalán nem, majd csak részben valósult meg. 1957-től a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) tartalmazta – 1972-től önálló fejezetben – az
államigazgatási határozatok megtámadása folytán keletkezett pereket azzal, hogy nem volt lehetőség
valamennyi határozat bírósági felülvizsgálatára, csak azon esetekben, amelyeket külön jogszabályok
taxatíve felsoroltak. Bár a rendszerváltozáskor az 1989. évi XXXI. törvény beiktatta az Alkotmány
50.§-ának (2) bekezdésébe a közigazgatási határozatok általános bírósági felülvizsgálatának elvét,
mely szerint „a bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét”, a taxatív felsorolás
egy ideig nem változott. Az Alkotmánybíróság 32/1990. (X. 22.) AB határozatában megállapította
a bírósági felülvizsgálattal támadható közigazgatási határozatokat felsoroló jogszabályi
rendelkezések alkotmányellenességét, azokat 1991. március 31-i hatállyal megsemmisítette azzal az
indokolással, hogy a bírósági felülvizsgálatot nem csak egyes határozatok tekintetében, hanem
általános jelleggel kell biztosítani. Az Alkotmánybíróság határozata után a jogalkotó elfogadta az
1991. évi XXVI. törvényt a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről,
mellyel az 1952-es Pp. XX. fejezetének címe “Közigazgatási perek”-re változott.
A közigazgatási perek tárgyalása 2012. december 31-ig a rendes bírósági szervezetrendszeren
belül történt, 2013. január 1. napjával jöttek létre – a már korábban működő munkaügyi bíróságok
jogutódjaként – a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, amelyek határozatai elleni esetleges
fellebbezéseket a törvényszékek bírálták el, a felülvizsgálati eljárás lefolytatása pedig a legfőbb
bírósági fórum, a Kúria hatáskörébe tartozott, így felsőbb szinten a rendes bírósági
szervezetrendszerbe tagozódtak („álvegyes rendszer”).
Evidenciának tekinthető a magyarországi jogirodalomban, hogy a rendszerváltozás után
kialakuló hazai közigazgatási bíráskodás nem volt teljeskörű, és továbbfejlesztése indokolt volt. A
kritikák leginkább arra mutattak rá, hogy a szűk körű aktus-felülvizsgálat nem nyújtott jogvédelmet
a közigazgatás cselekvéseivel szemben, továbbá hangsúlyozták, hogy a közigazgatási bírák nem
kapták meg a bírósági szervezetrendszeren belül azt az elismertséget, karrierlehetőséget, mint más
ügyek intézésére szakosodott bírák. Sokan ezt arra is visszavezették, hogy a perjog a közigazgatási
perekre mint speciális polgári perekre tekintett, és a hagyományos polgári perjogi eszközök
alkalmazását elégségesnek találta a közigazgatás hatékony bírói kontrolljának megvalósulásához,
ebből következően a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztésének a lehetőségei korlátozottak
voltak.5
A kodifikációs munkálatok során számos alapvető jelentőségű kérdés megvitatása történt. A
közigazgatási perek főszabály szerint egy- vagy kétfokúak legyenek? Elsődleges legyen-e a bíróság
a közigazgatási határozatokat megváltoztató (reformatórius) jogköre? Szükséges-e a közigazgatási
cselekvésekkel szembeni bírói út kiszélesítése? Mely perek tartozzanak a közigazgatási ügyekben
eljáró bíróság hatáskörébe? Vissza kell-e állítani – elsőfokon – a társasbíráskodás elsődlegességét?
Milyen legyen a felülvizsgálati jogkör? Milyen eljárási szabályok szükségesek az egyszerűbb
közigazgatási cselekvések gyors és hatékony bírói kontrolljához? Indokolt-e különös közigazgatási
perek szabályanyagának meghatározása? Mindezen kérdések között foglalt kiemelt helyet azonban
az is, milyen legyen az immár egymástól elkülönülő két eljárási kódex, a közigazgatási perrendtartás
és a polgári perrendtartás viszonya.
Az a folyamat, amely az önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásához vezetett,
elsődlegesen azért vált sikeressé, mert a jogalkotó és a jogászi szakmai gondolkodása találkozott

STIPTA István (2015): A közigazgatási bíráskodás történeti modelljei. Jogtörténeti Szemle, 20. évf. 3. sz. 40.
A rendszerváltozás után kialakult közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztésének szükségességéről a legrészletesebb
elemzést adja FÜZI-ROZSNYAI Krisztina (2010): Közigazgatási bíráskodás Prokrusztész-ágyban. Budapest, ELTE Eötvös
Kiadó.; PATYI András (2002): Közigazgatási bíráskodásunk modelljei. Tanulmány a magyar közigazgatási bíráskodásról.
Budapest, Logod Bt.; TRÓCSÁNYI László (1992): Milyen közigazgatási bíráskodást? Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó.
4
5
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A közigazgatási és a polgári per perrendi elkülönítése

A perrendi elkülönítés megvalósításával egyidejűleg a jogalkotónak abban is döntenie kellett, hogy
a szabályozást érintően milyen legyen a polgári és a közigazgatási perrendtartás viszonya. A
közigazgatási per a polgári pertől koncepcionálisan eltérő sajátosságai – így a társasbíráskodás
elsődlegessége, a törvény által korlátozott kereshetőségi jog, a beavatkozóhoz képest
többletjogokkal rendelkező érdekelt perjogi pozíciója, a keresetindítás speciális rendszere, a
kereseti kérelmek törvény általi kimerítő meghatározása, az azonnali jogvédelem különleges
eszköze, az osztott helyett egységes perszerkezet a perelőkészítés külön rendezésével, a tárgyaláson
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abban, hogy a közigazgatási per és a polgári per között olyan lényeges – különösen az eltérő bírói
szerepben jelentkező – koncepcionális különbségek vannak, amelyek miatt nem fenntartható, sőt
kifejezetten kontraproduktív a pusztán különleges polgári perként történő szabályozás.
A közigazgatási bíráskodás ugyanis nem sorolható a tágabb értelemben használt civilisztikai
bíráskodás körébe, mivel a magánjogi és a közigazgatási jogi jogviták eldöntése között – mind a
felek eljárási pozíciója, mind a bíróság ebből adódó feladatai körében – jelentős eltérések vannak.
A polgári perekben a felek egymáshoz képest mellérendeltek, és a polgári jogi jogviszonyban
autonóm jogalanyisággal rendelkeznek. Ezzel szemben a közigazgatási perekben a felek a jogvita
alapjául szolgáló jogviszonyban nincsenek mellérendeltségi viszonyban. A perek egyik résztvevője
közhatalmat gyakorol, és ezen közhatalmi jogkörében hoz a vele alkupozícióban nem álló ügyfelek
jogait és kötelezettségeit meghatározó döntéseket. A jogszabály által biztosított feladatkörében
eljárva mind a szervezeti, mind a személyi feltételek tekintetében az ügyféllel szemben
nyilvánvalóan előnyös pozícióban van. Ezt az egyensúlytalanságot olyan eljárási garanciák
megteremtésével kell kiküszöbölni, amely a polgári perek esetében – többnyire – nem indokolt.
A közigazgatási pernek a polgári pertől elkülönülő sajátosságait a törvény elsődlegesen a
bíróság feladatain keresztül rögzíti. Az eltérő szerepfelfogásra hívja fel a figyelmet Varga Zs.
András is, amikor úgy fogalmaz, hogy másféle bírói attitűdöt követel meg a közigazgatás bírói
kontrollja, mint a polgári peres ítélkezés. 6 A bíróság legfontosabb feladata a közigazgatással
szemben nyújtott hatékony jogvédelem és jogorvoslat biztosítása. A közigazgatási ügyben eljáró
bíróság eljárásának a közigazgatással szembeni jogvédelem biztosítására kell irányulnia, amely
feltételezi egyrészt a közigazgatástól való elkülönülést (a közigazgatási szervvel irányítási, vezetési
jogviszonyban nem álló másik jogalany), másrészt olyan jogot, jogszabály által védett érdeket,
amely védelemre szorul. A közigazgatási bíráskodásnak – amely Petrik Ferenc megfogalmazása
szerint a „végrehajtó hatalom lelkiismerete”7 – szükséges megfelelő távolságot tartania az általa
ellenőrzött közigazgatástól. A hatalommegosztás elvének megfelelően azonban a jogvédelem
biztosításához szükséges közigazgatási bírósági eljárás minden esetben csak kérelemre indulhat. A
hatékony jogvédelem a bíróságra kétirányú jogvédelmi feladatot ró: egyrészt a szubjektív
jogvédelmet, amelyhez a rendelkezési elv kapcsolódik – amely szerint egyrészt a fél önállóan
döntheti el, kíván-e pert indítani vagy attól tartózkodni, másrészt a bíróság a közigazgatási jogvitát
a kereseti kérelem, a felek által előterjesztett kérelmek és jognyilatkozatok keretei között bírálja el
azzal, hogy az előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű megjelölésük, hanem tartalmuk
szerint veszi figyelembe –, másrészt az objektív jogvédelmet, amely a rendelkezési elv áttöréseként
törvényben meghatározott kivételes esetekben a bíróság hivatalbóli eljárását teszi lehetővé;
kivételesen a bíróság törvényben meghatározott esetekben hivatalból folytat vizsgálatot, illetve
bizonyítást. A hivatalbóliság nem érinti azt az alapelvet, hogy a bíróság csak kérelemre járhat el.8

VARGA ZS. András (2011): Közigazgatási bíráskodás és egy lehetséges új bírósági szervezeti modell, In VARGA ZS.
András – FRŐHLICH Johanna szerk.: Közérdekvédelem. A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. Budapest, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar. 115-116.
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Petrik Ferenc (2001): Közigazgatási bíráskodás, a végrehajtó hatalom lelkiismerete. Jogtudományi Közlöny, 56. évf. 11.
sz. 457.
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kívüli elbírálás főszabálya, az érdemi határozatok speciális rendelkezései a reformatórius jogkör
elsődlegessége mellett, a fellebbezés és a felülvizsgálat kivételes jogosultsága – mellett számos
eljárási cselekmény a polgári és a közigazgatási perekben azonosságot vagy rendkívüli hasonlóságot
mutat, amely a szabályozás felesleges megduplázásának a veszélyét rejti magában. A két perjogi
törvény egymáshoz való viszonyának a meghatározására elvileg három megoldási lehetőség állt
rendelkezésre.
Az első lehetséges elképzelés szerint a közigazgatási perrendtartás csak azokat a szabályokat
tartalmazta volna, amelyek kifejezetten a közigazgatási pereknek a polgári perektől eltérő
rendelkezései, és minden más, nem szabályozott kérdésben felhívta volna a polgári perrendtartás
alkalmazását. Ez a megoldás azonban nem sokban különbözött volna az 1952-es Pp. hatálya alatti
modelltől, utólag is kétségessé tette volna a perrendi önállóság indokoltságát, és nem is lett volna
kellően figyelemmel a bíráskodás eltérő szempontjaira.
A másik megoldás szerint a közigazgatási perrendtartásnak kellett volna tartalmaznia
valamennyi, a közigazgatási perekre vonatkozó eljárási szabályt, és a Pp.-t a teljes körű szabályozás
folytán még kisegítő jelleggel sem kellett volna alkalmazni. Ez a dogmatikailag nem kifogásolható
szándék azonban nem vette figyelembe, hogy számos eljárási cselekmény az eltérő bírói
szerepfelfogás ellenére is azonos a két perrendben, és a párhuzamos szabályozás számos értelmezési
problémát és zavaros, átláthatatlan előírások sokaságát eredményezte volna.
Végül a jogalkotó azt a praktikus megoldást választotta, hogy a közigazgatási perekben a
polgári perrendtartás szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha azt a törvény kifejezetten előírja, de
alkalmazásukra ebben az esetben is a közigazgatási perrendtartással összhangban kerül sor. A 2018.
január 1. napját megelőző szabályozással ellentétben tehát a törvény nem a közigazgatási perek a
polgári perektől eltérő speciális rendelkezéseit határozza meg – hiszen a közigazgatási per nem
speciális polgári per –, hanem valamennyi közigazgatási perjogi előírást tartalmazza azzal, hogy
csak egyes kifejezett esetekben – a jogintézmények azonosságára tekintettel – hívja fel a polgári
perjogi szabályok alkalmazását. Ez a megoldás azért indokolt, mert számos jogintézmény között
nincs különbség attól függően, hogy azok a polgári vagy a közigazgatási perekben valósulnak-e
meg; az utaló szabállyal pedig elkerülhető a szükségtelen nagy terjedelmű ismétlés. Ugyanakkor a
közigazgatási perek önállóságának a hangsúlyozása céljából a jogszabály azt is rögzíti, hogy
ezekben az esetekben a polgári perrendtartás szabályait a közigazgatási perrendtartással
összhangban, így viszonylagosan kell alkalmazni, tehát figyelemmel kell lenni a közigazgatási per
eltérő menetére, szerkezetére is.9
Ennek megfelelően a polgári perrendtartás szabályait kell – minimális eltérésekkel –
alkalmazni a perképességre, a képviseletre, a beadványokra, a hiánypótlásra, az elektronikus
kapcsolattartásra, az elektronikus hírközlő hálózat igénybevételére, a félbeszakadásra és a
felfüggesztésre, az Európai Unió Bírósága és az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezésére,
a költségekre, a perújításra. A polgári perrendtartás szabályait kell egy az egyben alkalmazni
(figyelemmel azonban a közigazgatási perrendtartással összhangra): a kizárási kérelem
bejelentésére és elintézésére, a támogató, a tolmács és a fordító részvételére, a nyelvhasználatra, a
bíróság általános intézkedési és tájékoztatási kötelezettségére, a kézbesítésre, az idézésre, a
határidőkre, az ítélkezési szünetre, a mulasztásra és annak igazolására, az eljárás anyagának
rögzítésére, az iratok megtekintésére, a másolatkészítésre és az adatkezelésre, az elveszett iratok
pótlására, ideiglenes intézkedés esetén a biztosítékadásra, a jóhiszemű eljárás követelményének és
az igazmondási kötelezettségnek a megsértésére, az eljárás szabálytalansága ellen vagy az eljárás
elhúzódása miatt benyújtott kifogásra, a tárgyalás nyilvánosságára és a felvételkészítésre, a
pervezetésre, a bizonyítás általános szabályaira, az egyes bizonyítási eszközökre, a megelőző
eljárásban kirendelt igazságügyi szakértőre, a határozatok fajtáira, tartalmára, közlésére,
kijavítására, kiegészítésére és kiigazítására, az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárásra;
továbbá marasztalási perben: a szünetelésre a felek közös kérelme alapján, a pertárgy értékére, a
fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perekre vonatkozó szabályokra, az ítélet anyagi
jogerőhatására és az utóperre.
Pp. 264.§ (2) bek.
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A sajátos megoldás azt eredményezte, hogy a Pp. alkalmazása alapján közös eljárási szabályok
értelmezése területén még inkább szorosnak kell lennie a polgári és a közigazgatási bíráskodás
szakmai együttműködésének, és kölcsönösen figyelemmel kell lenniük a testületek – így a
közigazgatási ügyszak oldaláról nézve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása és
a Kúria elnöke által létrehozott, az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület
– jogértelmezési tevékenységeire.
Kötöttség a közigazgatási ügyben eljáró bíróság döntéséhez

A különleges polgári perként szabályozás helyett a közigazgatási perek önálló kódexben elhelyezése
mellett a perrendi önállósulás egy fontos koncepcionális újdonságot eredményezett a polgári perekre
nézve is. A tényállás szabad megállapítása alóli kivételként az új perjogi kódex kiterjesztette a
polgári ügyben eljáró bíróság más hatósági határozatokhoz való kötöttségét – a korábbi
szabályozásban is létező büntetőítélethez kötöttségen felül bevezette a közigazgatási ügyben eljáró
bíróság döntéséhez kötöttségét is. A perrendtartás új rendelkezése értelmében a közigazgatási
ügyben eljáró bíróság közigazgatási tevékenység jogszerűségének kérdésében hozott jogerős
döntése a törvény hatálya alá tartozó ügyben eljáró bíróságot köti.10 A tényállás szabad
megállapítása alóli kivételként tehát a polgári peres bíróság tehát a közigazgatási ügyben eljáró
bíróság ítéletéhez – meghatározott feltételek esetén – kötve van. Ilyen kötöttség ismert volt a
büntetőügyben eljáró bíróság ítéletéhez is, azonban az új eljárási szabály ehhez képest jelentős
koncepcionális és gyakorlati különbséget eredményez.
Míg ugyanis büntetőítélet csak az egyik irányban, a bűnösség megállapítása esetén teremt
kötöttséget, tehát a büntetőjogi felelősség mellőzése a polgári bíróságot nem köti, addig a
közigazgatási bírói ítélethez kötöttség mind a közigazgatási cselekvés jogszerűségének, mind a
jogellenességének a tekintetében fennáll. Mindebből az is következik, hogy a közigazgatási
cselekvés jogszerűségéről – ha a törvény biztosítja a közigazgatási bírói utat – csak a közigazgatási
ügyben eljáró bíróság dönthet, ha pedig a cselekvés jogszerűségén, jogellenességén alapuló polgári
jogkövetkezményekről kell a polgári bíróságnak állást foglalnia, a cselekvés a (közjogi)
jogszabályoknak megfelelőségéről állást már nem foglalhat. Ezen felül a büntetőítélethez
kapcsolódó kötöttség csak a bűncselekmény vagyoni jogi következményeiről döntés során irányadó,
míg ilyen megszorító kitételt a jogszabályi rendelkezés a közigazgatási bírói ítélet tekintetében nem
tartalmaz. Az ennél fogva általános kötöttség azonban a jogsértő közigazgatási cselekmény
következményeinek lehetőség szerint a közigazgatási perben hozott érdemi döntéssel elhárítására
törekvés folytán – így, hogy a jogsértés megállapítása esetén a bíróság hivatalból kötelezi a
közigazgatási szervet a tevékenység jogsértő következményének elhárítására;11 míg a közigazgatási
szerződés jogellenességének a megállapítása esetén a közigazgatási ügyben eljáró bíróság a
szerződéses kikötés hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását, kivételesen megsemmisítését,
a jogszerűség helyreállítását, a szerződés teljesítésére kötelezését, a szerződéses jogviszonnyal
összefüggésben okozott kár megtérítésére kötelezését magában foglaló jogkövetkezményt
alkalmaz12 - a kötöttség lényegében a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti
polgári jogi igények érvényesítése során bír relevanciával.
A közigazgatási bírói ítélethez kötöttség csak a közigazgatási jogkörben okozott kár
megtérítésének a közigazgatási bírói út kimerítésében rejlő anyagi jogi és eljárásjogi előfeltételével
együtt értelmezhető.
A közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítésének ugyanis a jogalkotó egyrészt
fenntartotta a már korábban bevezetett anyagi jogi előfeltételét, és ehhez társította újonnan az
igényérvényesítés eljárási előfeltételét is. A polgári anyagi jogi jogszabályi rendelkezések
értelmében a közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet megállapítani, ha a
kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával okozták, és a kár rendes jogorvoslattal,
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továbbá közigazgatási perben nem volt elhárítható.13 A 2018. január 1. napján hatályba lépő perjogi
kódex a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti pereket a polgári bíróság
hatáskörében hagyta, azonban egy sajátos feladatmegosztást hozott létre azzal, hogy a kártérítési
felelősségi alakzat egyik eleméről történő döntést viszont közigazgatási bírói útra utalta; ennek
értelmében a (közjogi) jogellenességet a közigazgatási ügyben eljáró bíróságnak kell megállapítania.
Ennek alapján a Ptk. anyagi jogi előfeltételén felül megteremtette a közigazgatási jogkörben okozott
károk megtérítése iránti polgári jogi igények érvényesítésének eljárásjogi előfeltételét is a Pp. 24.§ának (3) bekezdése és a 176.§ (1) bekezdésének c) pontja szabályai által. Egyrészt kimondta, hogy
a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy
a közigazgatási ügyben eljáró bíróság – ha a közigazgatási bírói út biztosított – a jogsértést
jogerősen megállapítsa;14 másrészt ehhez kapcsolódóan úgy rendelkezett, hogy a bíróság –
hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve – a keresetlevelet visszautasítja, ha a pert az előzőek szerinti
jogsértés megállapítására irányuló eljárásnak kell megelőznie. 15 A közigazgatási jogkörben okozott
kár megtérítése iránti polgári jogi igény érvényesíthetőségének eljárásjogi előfeltétele, hogy a
közigazgatási ügyben eljáró bíróság, ha a közigazgatási bírói út biztosított, a jogsértést jogerősen
megállapítsa. Az így létrejövő modell dogmatikailag tiszta, egyrészt igazodik Patyi András által a
felelősség alapjaként meghatározott közigazgatási jogellenesség megállapításának általánosan
közigazgatási bírói útra tartozásának mintegy 15 éve már megfogalmazott elvárásával, 16 ugyanakkor
a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja általi összefoglaló megállapítás szerint egyébként a perek
polgári bírósági hatáskörben tartásának indokoltságával. 17 Mégis az újdonságból következően a
jogalkalmazásban számos olyan kérdést vet fel, amelyre a jövőben a bírói gyakorlatnak kiemelt
figyelmet kell fordítania.
Egyrészt a közigazgatási ügyben eljáró bíróság közigazgatási tevékenység jogszerűségének
kérdésében hozott jogerős döntéséhez a polgári peres bíróság feltétlenül kötve van; azonban nem
minden közigazgatási tevékenység jogszerűségéről jogosult a közigazgatási ügyben eljáró bíróság
döntést hozni. Tudnia kell a polgári ügyben eljáró bírónak, hogy a közigazgatási bírói út biztosítotte vagy sem, amely a közigazgatási perrendtartás szabályaiból ismerhető meg, nem valamennyi
közigazgatási cselekvés jogkövetkezménye ugyanis a közigazgatási bírói út igénybevételének
lehetősége. Nem tartozik a közigazgatási ügyben eljáró bíróságra a közigazgatási szerv, mint
szabálysértési hatóság cselekményeinek, a jegyző birtokvédelmi ügyben folytatott
cselekményeinek, a büntetés-végrehajtási intézet a fogvatartás során okozott sérelmet megalapozó
cselekményeinek, a rendőrség a távoltartás ügyében tett vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
hatósági cselekményeinek a kontrollja, ezekben az ügyekben a bírósági jogvédelmet más bíróságok
látják el, az eljárásjogi előfeltétel nem irányadó. Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában –
mivel a jogellenességről sem rendelkezhet – nincs ilyen eljárásjogi előfeltétel a közigazgatási jogkör
gyakorlásával kapcsolatos sérelemdíj megfizetése, valamint a közigazgatási jogkörben okozott
személyiségi jogsértés következményeinek alkalmazása iránt indított perekre.
Másrészt az előzetes – biztosított – közigazgatási bírói utat akkor is igénybe kell venni, ha az
a kár elhárítására nem alkalmas, mert a jogalkotó azt a célt tűzte ki, hogy a közigazgatási jogsértést
a közigazgatási bíróság döntse el. Amennyiben az igényt érvényesítő nem veszi igénybe a
közigazgatási bírói utat, úgy nem a kereset érdemi elutasításának, hanem a perfelvételre így
alkalmatlanná vált keresetlevél visszautasításának van helye. A Ptk. anyagi jogi előfeltételéhez
képest tehát a Pp. eljárásjogi előfeltétele szélesebb körben értelmezendő. Az előző nem tenné
kötelezővé a közigazgatási bírói út igénybe vételét akkor, ha ezáltal az okozott kár nem hárítható el.
Ptk. 6:548.§ (1) bek.
Pp. 24.§ (3) bek.
15
Pp. 176.§ (1) bek. c) pontja.
16
PATYI 2002, 240.
17
A Kúria elnöke által a 2014. évben létrehozott Közigazgatási joggyakorlat-elemző csoport 2014. El.II.F.I/7. számú
összefoglaló véleménye Forrás: http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/kozigazgatasi_perjog.pdf (A
letöltés dátuma: 2019. 09. 13.)
13
14
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Az utóbbi generális eljárásjogi előfeltételéből viszont a közigazgatási bírói út, annak
biztosítottsága esetén való feltétlen igénybe vételének a kötelezettsége következik. Mint ahogy arra
részletes tanulmányukban Jójárt Eszter és Gelencsér Dániel rámutattak: a látszólagos ellentmondás
az eljárásjogi előfeltétel elsődlegességére tekintettel feloldható, a helyes értelmezés nem okozhat
gyakorlati bizonytalanságot.18
Harmadrészt gyakorlati problémát vethet fel az anyagi jogerőhatás terjedelmének értelmezése.
A Pp. törvényjavaslatának miniszteri indokolása szerint az is megalapozza a polgári peres utat, ha a
közigazgatási cselekmény jogellenességét a közigazgatási ügyben eljáró bíróság ítéletének az
indokolása tartalmazza. Mindez akkor egyeztethető össze az anyagi jogerőhatás szabályaival, ha az
a jogirodalomban széles körben megjelenő értelmezés az irányadó, amely szerint nem csupán a
rendelkező részhez, hanem az ahhoz kapcsolódó indokoláshoz is kapcsolódik ez a joghatás.19 A
polgári ügyben eljáró bíróságnak tehát ismernie kell a közigazgatási bírói ítélet teljes egészét,
ugyanakkor ez a Pp. a rendelkezési jogot és a professzionális pervitelt előtérbe helyező szemlélete
folytán nem hathat a perkoncentráció ellen, hiszen a keresetlevélben kellő határozottsággal kell
előadni az érvényesíteni kívánt jogot a jogalap megjelölése útján, az érvényesíteni kívánt jogot és a
kereseti kérelmet megalapozó tényeket, az érvényesíteni kívánt jog, a tényállítás és a kereseti
kérelem közötti összefüggés levezetésére vonatkozó jogi érvelést: tehát nem a bíróság feladata a
közigazgatási szerv jogsértésének a „megtalálása”.
Negyedrészt jelentős jogalkalmazási kérdésnek tűnhet a bizonyítási érdek eltérő értelmezése.
A perrendtartás a bizonyításra vonatkozó alapvető szabálya értelmében a perben jelentős tényeket
annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a bíróság valósnak fogadja el,
továbbá a bizonyítás elmaradásának vagy sikertelenségének a következményeit is ez a fél viseli. 20
A kártérítési perekben irányadó bírói gyakorlat szerint a károsultként fellépő félnek kell bizonyítania
a kár bekövetkezését, mértékét, valamint a károkozóként állított magatartás és a kár bekövetkezése
közötti ok-okozati összefüggést; míg a károkozóként jelölt fél bizonyítási érdeke a felróhatóság és
a jogellenesség alóli kimentés. A károkozás általános tilalmából következően a polgári anyagi jog
vélelmezi, hogy minden károkozás jogellenes, és ennek ellenkezőjét a károkozónak kell
bizonyítania. A közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének eljárásjogi előfeltétele azonban
ezt a gyakorlatot árnyalja, hiszen a kár megtérítése iránti igényt előterjesztő félnek először
rendelkeznie kell a károkozóként jelölt közigazgatási szerv jogsértő cselekvését megállapító
közigazgatási bírói határozattal, amelyből úgy tűnik, hogy a jogellenességet neki kell bizonyítania.
A közigazgatási perekben is alkalmazni kell a bizonyítási érdek polgári perjogi általános szabályát,
valamint alkalmazható az állítási és a bizonyítási szükséghelyzet is. A jövő jogalkalmazói
gyakorlatára tartozik majd, hogy a károkozás általános tilalmának és a kár teljes megtérítésének a
polgári jogi elvét hogyan tudja összeegyeztetni a közigazgatási jogkörben okozott kárért fennálló
felelősség feltételeinek a felek bizonyítási érdekeihez fűződő bizonyítását az eljárásjogi
előfeltételként kötelezendően igénybe veendő közigazgatási perben alkalmazandó bizonyítási
kötelezettséggel. Ugyanakkor nem állítható az, hogy az új eljárási szabályozás a joggyakorlatnak a
bizonyítási érdekben jelentkező változását jelentené. Számos bírósági döntés a közigazgatási
jogkörben okozott kár iránti igény érvényesítése során a felperestől várta el a közigazgatási szerv
terhére jogellenes magatartás bizonyítását – abból az alapból, hogy ha a károkozás a közhatalom
gyakorlásával összefüggésben jelentkezik, akkor állítani és bizonyítani kell, hogy a közigazgatási
szerv a rá vonatkozó (közjogi) szabályokat mennyiben sértette meg. 21
Az új eljárási modell alkalmazásáról már az eltelt rövid időszakan is számos értelmezés
született. Így a Kúria elnöke által létrehozott új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó
konzultációs testület 2017. november 3-án tartott ülésén elfogadott 2. számú állásfoglalása kifejti:
„A közigazgatási ügyben eljáró bíróság a jogsértést többféleképpen is megállapíthatja, függően
JÓJÁRT Eszter – GELENCSÉR Dániel (2017): A közigazgatási jogkörben okozott kár érvényesíthetőségének változása az
új eljárásjogi szabályok hatálybalépésével. Magyar Jog, 64. évf. 5. sz. 298-304.
19
MAGYARY Géza – NIZSALOVSZKY Endre (1939): Magyar polgári perjog. Budapest, Franklin társulat. 470.
20
Pp. 265. § (1) bek.
21
Kúria Pfv.III.20.297/2013/6.
18
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attól, hogy pontosan milyen keresetet, milyen határozattal bírál el. A közigazgatási jogvitában a
bíróság által hozott jogerős ítéletnek nem csupán a rendelkező része, hanem az indokolása is
rögzítheti a közigazgatási szerv által megvalósított jogszabálysértés tényét, így önmagában a
felperes keresetének azon az alapon történő elutasítása, hogy a jogsértés nem hatott ki az ügy
érdemére, a polgári jogi kárigény érvényesítését nem gátolja.”22
A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2017. november 20-21. napi Országos Tanácskozásának 6.
számú állásfoglalása szerint a közigazgatási szervvel szemben személyiségi jogsérelem miatt
sérelemdíj iránt indított pernek nem eljárásjogi előfeltétele a Pp. 24.§ (3) bekezdésében írt előzetes
közigazgatási bírói út igénybe vétele. 23 A Civilisztikai Kollégiumvezetők 2018. november 19-21.
napi Országos Tanácskozásának 15. számú állásfoglalása értelmében pedig, ha a közigazgatási
jogkörben okozott kárt okozó magatartás 2014. március 15-e előtti időre esik, és a felperes e kár
megtérítése iránt 2018. január 1. napján vagy ezt követően nyújtja be a keresetlevelet, a keresetlevél
visszautasításának nincs helye a Pp. 24.§ (3) bekezdése és a 176.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
amiatt, hogy a fél a közigazgatási bírói utat nem vette igénybe. Ennek az az oka, hogy az 1959. évi
Ptk. a kárigény érvényesíthetősége anyagi jogi előfeltételeként még nem határozta meg a sérelmezett
közigazgatási tevékenységgel kapcsolatban a közigazgatási ügyben eljáró bírósághoz fordulás
kötelezettségét.24
A jogviszonyok közjogi és magánjogi elemei között nem húzódik átjárhatatlan fal, számos
jogvita megoldása a közigazgatási és a polgári ügyben eljáró bíróságok együttműködését igénylik.
A megvalósult perjogi megoldás a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése tekintetében
egy sajátos, a Pp. és a Kp. rendelkezéseinek egymástól függő alkalmazását megkövetelő modellt
vezetett be, amely számos jogértelmezési kérdést vet fel – igaz, hogy ezen perek viszonylag
csekélyebb száma folytán sokkal inkább az elmélet, mintsem a gyakorlat számára okozva
kihívásokat.
Hatásköri összeütközés a közigazgatási és a polgári ügyben eljáró bíróság között

A két perrendtartás közötti jogviszony a hatásköri összeütközéseket érintően is rendkívüli
jelentőséggel bír. Addig ugyanis, amíg a legritkább esetben fordulhat elő, hogy a büntetőügyekben,
valamint a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok között hatásköri összeütközés jöjjön létre, addig
egyrészt a közjogi és magánjogi jogviszonyokat is tartalmazó jogviszonyokat érintő jogviták
hovatartozása, a közigazgatási bírói út korábban a magánjogi bíráskodásra tartozó ügyekben
(közszolgálati jogviták, közigazgatási szerződéssel kapcsolatos jogviták) történő kiszélesítése, a
közigazgatási bírói jogvédelem generálklauzula jellegű megfogalmazása folytán lényegesen
gyakrabban fordulhat elő jövőben hatásköri összeütközés a polgári és közigazgatási ügyben eljáró
bíróságok között.
A hatásköri összeütközés feloldását elvileg mind a polgári perrendtartás, mind a közigazgatási
perrendtartás tartalmazhatná – a jogalkotó az utóbbit választotta azzal a kikötéssel, hogy a Pp. ad
iránymutatást a polgári peres bíróságok részére azzal, hogy a pozitív hatásköri összeütközés
mérlegelést nem tűrően a közigazgatási bíróság döntésén múlik, mivel ha a közigazgatási ügyben
eljáró bíróság saját hatáskörét állapítja meg, e döntése a Pp. hatálya alá tartozó ügyben eljáró
bíróságot köti.25 Ha a polgári ügyben eljáró bíróság és a közigazgatási ügyben eljáró bíróság között
merül fel negatív hatásköri összeütközés, ennek rendezésére tehát nem a polgári perrendtartás,
hanem az utaló jogszabályi rendelkezés alapján a közigazgatási perrendtartás vonatkozó szabályai
az irányadók.26 Ilyenkor a kijelölés tárgyában a Kúria az ügyelosztási rendben évente előre
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Forrás: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/konz_testulet/allasfoglalas_1._jogszaballyal.pdf (A letöltés dátuma:
2019. 09. 13.)
23
Forrás: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/sajto/ckot_171120-21_pp_kerdessor.pdf (A letöltés dátuma: 2019. 09.
13.)
24
Forrás: https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/civilisztikai-kollegiumvezetok-2018-november-19-21-ei-orszagostanacskozasan-elfogadott (A letöltés dátuma: 2019. 09. 13.)
25
Pp. 24.§ (2) bek.
26
Pp. 31.§ (3) bek.
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meghatározott összetételű, öttagú tanácsa dönt, amely tanács elnöke és két tagja közigazgatási,
további két tagja polgári ügyszakos bíró.27
Ugyanezek a rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a közigazgatási ügyben eljáró bíróság
és a Pp. hatálya alá tartozó munkaügyi perben eljáró bíróság között alakul ki negatív hatásköri
konfliktus – annak ellenére, hogy az előző rendelkezés hatálya alatti szervezeti szabályok szerint
mind a két bíróság a közigazgatási és munkaügyi bíróság. Ha tehát példaként a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság között
munkaügyi perben negatív illetékességi összeütközés keletkezik, annak feloldására a Pp. szerint a
Debreceni Ítélőtábla jogosult. Ha azonban a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mint
közigazgatási ügyben eljáró bíróság és a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mint
munkaügyi perben eljáró bíróság között keletkezik negatív hatásköri (és egyben illetékességi)
összeütközés – tehát az egyik bíróság álláspontja szerint a per közigazgatási per, a másik bíróság
álláspontja szerint a per munkaügyi per – akkor a kijelölést a Kp. szabályai szerint a Kúria végzi el.
6.

Összegzés
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A magyarországi jogtörténet fontos állomása az önálló közigazgatási perrendtartás létrehozása,
amely által a jogalkotó nem pusztán összegyűjtötte, rendszerezte az addig a polgári perrendtartás
részét képező közigazgatási perek szabályait, hanem a közigazgatással szembeni jogvédelmet új
alapokra kívánta helyezni. Egy új eljárási kódex azonban a gyakorlati alkalmazása által válik az élő
jog részévé; a közeljövő jogalkalmazásának lesz a feladata az új eljárási intézmények tartalommal
megtöltése, a felvetődő új problémák megoldása. Remélhetően a jogtörténeti hagyományok, a több
éves kodifikációs munkálatok, a bírósági szervezetben felhalmozott tudás hatékony megosztása
mind-mind hozzájárulnak a közigazgatási bíráskodás további fejlődéséhez. Ehhez szükséges a
polgári perrendtartással fennálló szabályozási kapcsolat folytán a polgári bíráskodással történő
széles körű szakmai együttműködés.

27

Kp. 15.§ (4) bek.
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK

RÁKÓCZI ATTILA1 - BURAI MIHÁLY2
Ébredő erő, avagy új remény a közigazgatási hatósági végrehajtásban3
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény bevezetésével szélesebb lehetőség nyílt a
hatósági döntések végrehajtási eljárásaiban. Nem lehet jó és elfogadott az az állam, amelynek a
közigazgatása képtelen a jogszabályokat realizálni, az általa hozott egyedi döntéseket jogi és fizikai
értelemben is végrehajtani. A tanulmányunk során megvizsgáljuk az új jogszabály rendelkezéseit,
szövegezését, az eljárások környezetét, az érintett hatóságok szerepét. Azt is bemutatjuk, hogy a
Békés Megyei Kormányhivatal hogyan segítette a megyei hatóságokat az új jogszabályi környezet
bevezetésében. Az elmúlt két év ezirányú tapasztalatait is megvitatjuk, melyet a Békés Megyei
Kormányhivatal eljárásai során észlelhettünk. Megállapíthatjuk, hogy az általános közigazgatási
rendtartásról szóló törvény alkalmazása során a területi államigazgatási feladatok végrehajtási
eljárásai követhetőbben, sikeresebben hajthatóak végre, mely az állampolgárok jogbiztonsági
érzetéhez is nagyban hozzájárul.
Kulcsszavak: területi közigazgatás; hatósági eljárás; bírósági döntés; végrehajtási eljárás.
Bevezetés

Csaknem két év telt el az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) hatálybalépése óta, amely szükségszerűen arra indítja a szakma képviselőit,
hogy egyes – különös érdeklődésre számot adó – témakört néhány gyakorlati problémára adott
válasz elméleti általánosítása útján feldolgozzanak. Kifejezetten a közigazgatási hatósági
végrehajtás intézményét érintően felmerülő kérdések – a tételes jogi rendelkezések átfogó, egyben
alapos ismertetésén túl – megválaszolására törekvő monográfiával, erre fókuszáló tanulmánnyal,
illetve cikkel ritkán találkozhatunk. Kijelenthető azonban, hogy az eltelt időszakban – amely
folyamatosan igyekezett a közigazgatási hatósági eljárás rendjét meghatározó, eljárásjogi kódexeket
tartalmában és felfogásában megújítani – a társadalmi, gazdasági változások fejlődése, ezzel együtt
az anyagi jogviszonyok bonyolódása, így a jogfejlődés és a kodifikációs munkák eredményei olyan
újabb helyzeteket teremtettek, amelyek jelentős hatással bírtak több régi jogintézményre, köztük a
közigazgatási hatósági végrehajtásra.
A végrehajtás felértékelődése látszik tehát kibontakozóban. Már az Alkotmánybíróság (AB) is
rámutatott arra, hogy „a bírósági határozatok tiszteletben tartása, a jogerős bírósági döntések
teljesítése – akár jogszerű kényszerítés árán is – a jogállamisággal kapcsolatos alkotmányos
értékekhez tartozik. (…) Ha ugyanis a végrehajtási rendszer gyenge és könnyen kijátszható, ez
óhatatlanul a bírósági határozatok lebecsüléséhez, jogbizonytalansághoz, a jogtudat romlásához, a
jogállamiság sérelméhez vezet. Az ilyen veszély leküzdése nyilvánvalóan mind állampolgári, mind
társadalmi, mind pedig állami szempontból alkotmányos érdek.”4 Kijelenthetjük, hogy ez az
alkotmánybírósági álláspont a közigazgatási hatósági végrehajtás szerepére is igaz. A végrehajtás
jelentősége ugyanolyan fontos, mint magáé az elsőfokú eljárásban kibocsátott döntésé. Az államnak
alapvető kötelessége, hogy olyan végrehajtási jogot teremtsen a jogrendszerben – természetesen a
megfelelő szervezet kialakítása mellett –, amely képes eleget tenni a hatékony jogérvényesítés
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Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Szent István Egyetem egyetemi adjunktusa
Békés Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője
3
A kézirat lezárásának dátuma 2019. október 1.
4
Részlet az Alkotmánybíróság 46./1991 (IX.10.) AB határozatából
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elvárásainak.
A közigazgatási hatósági végrehajtásnak egyszerre kell gyorsnak és hatékonynak lennie,
ugyanakkor megfelelő garanciákat hordozónak is a jogállamiság jegyében. Ebben a tekintetben
Magyarországon hosszú ideig nem volt igazán kedvező a helyzet. A közigazgatás saját végrehajtást
foganatosító intézményrendszerrel – úgyis, mint háttérszervezettel – nem rendelkezett, és az igénybe
vehető bírósági végrehajtó mechanizmus maga is súlyos gondokkal küzdött és reformra szorult.
A közigazgatási hatósági eljárás megújítására irányuló Ákr. koncepciója egyértelművé tette:
„általános tapasztalat, hogy végrehajtásra nagyon sok helyen nem kerül sor, mert nincs rá
kapacitás, vagy hiányzik a megfelelő szakmai háttér, esetleg a hatóságok úgy ítélik meg, hogy túl
költséges. Ugyanakkor ezeknek a problémáknak a megoldása elsődleges feladat, hiszen hatékony
végrehajtási szakasz nélkül nem lehet eredményes a hatósági eljárás sem.” 5
A közigazgatási hatósági végrehajtás a jogi szabályozását tekintve ugyan évtizedek óta
viszonylag változatlan, azonban az intézmény lényegét adó tartalom tekintetében – az Ákr. tételes
jogi rendelkezései kodifikációja alatt – egy egészen új modell rajzolódott ki.
Az értekezés kiinduló hipotézise abban áll, hogy a strukturálisan – a végrehajtás elrendelését
és végrehajtását kétpólusú hatósági szereplővé tevő – elkülönített végrehajtási modell bevezetésével
biztosítható lett-e a magas színvonalú közigazgatási hatósági végrehajtás.
Éppen ezért e tanulmány elsődleges célja, hogy igazolja, vagy cáfolja a fenti hipotézist, azaz,
hogy az említett új modell a végrehajtási eljárások eredményességét napjainkra valóban képes-e
visszaigazolni.
Irodalmi áttekintés

2.1. Az Ákr. Bevezetésének előzményei békés megyében
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény bevezetése igen jelentős lépésnek tekinthető
a magyar közigazgatásban. Az új 2016. évi CL. törvény a 2004. évi CXL. törvényt váltotta fel a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Az új jogszabállyal nemcsak az
elmúlt 12 év eljárásainak tapasztalatait vették figyelembe, és következtek be alapvető változások,
hanem az új eljárásjogi szabályozás az állam- és közigazgatásban az elmúlt 10 évben végbement
átalakítás követelményeit is magába foglalja.
Az Ákr. alapvető eleme a közigazgatási eljárások egyszerűsítése, felgyorsítása. Kiemelt
hangsúlyt fektet az ügyfelek és a hatóság közti bizalomra, a nyilatkozati elvre, az állampolgárok
tehermentesítésére a bizonyítási eljárásokban. Mindemellett a jogszabály szövegezése rövidebb lett,
és alapvető, hogy nem szabályoz le minden egyes eljárási folyamatot „szóról szóra”. Utóbbiból
adódóan az alkalmazó hatóságok számára nagyobb mozgásteret enged az eljárások során.
A kormányhivatalok, így a Békés Megyei Kormányhivatal is a középszintű államigazgatás
szerve, a Kormány általános hatáskörű közigazgatási egysége. Utóbbi szerepében, valamint a
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény V. fejezete felhatalmazása alapján a
kormányhivatal szorosan együttműködik a területi államigazgatási egyéb szervekkel,
önkormányzatokkal, köztestületekkel stb.
A jogszabályok által a kormányhivatalra ruházott feladatok ellátása érdekében, a megyéért érzett
felelősségünk tudatában, a megyei állampolgárok jogbiztonságának fokozásáért igen nagy
hangsúlyt fektettünk az Ákr. bevezetése körüli feladatokra. Ennek fényében még a törvény hatálya
előtt feldolgoztuk annak teljes joganyagát, munkacsoportot hoztunk létre, és megalkottuk az
egységes iratmintákat. Képzési tematikát dolgoztunk ki, mely alapján a szervezeti egységek, így a
járási hivatalok és a főosztályok képzését szerveztük meg. A képzés végén a kormányhivatal
szervezeti egységeiben dolgozó, hatósági eljárást folytató valamennyi ügyintéző és vezető részt
vett, illetve írásban vizsgát tett (online felületen, elektronikus módon).
Forrás:
https://www.kormany.hu/download/c/c8/50000/20150514%20Jelent%C3%A9s%20az%20%C3%A1ltal%C3%A1nos%2
0k%C3%B6zigazgat%C3%A1si%20rendtart%C3%A1s%20koncepci%C3%B3j%C3%A1r%C3%B3l.pdf (A letöltés
dátuma: 2019. 09.10.)
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Az állami tisztviselőink részére tartott ún. „belső képzés” mellett a Kormányhivatal felkészítést
biztosított a megyében működő önkormányzatok kollégái számára, a Magyar Államkincstár, illetve
a szakmai kamarák részére. Ezen lépés célja volt, hogy a megyében hatékonyan, és gyorsan
egységesen kerüljön bevezetésre és alkalmazásra az eljárási törvény. Így az állampolgárok
jogbiztonsága érvényesülhetett, nőhetett a közigazgatásba és az államba vetett bizalmuk is.
Mindezek eredményeként több, mint 320 fő képzését tartottuk meg 2017. november és december
hónapjaiban, illetve a kamarák érintett képviselői részvételével tartunk képzést 2018 februárjában,
ahol jelentős számban jelentek meg az érdeklődők.
A Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít a fenti szervezetekkel, az önkormányzatokkal
történő együttműködésre az egységes jogalkalmazói gyakorlat érdekében, illetve arra, hogy az
ügyfelek a jogalkalmazás valamennyi területén, így az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás
során is azonos jogalkalmazói gyakorlattal, szemlélettel találkozzanak.
Az új jogszabályi környezet számos új eljárási gyakorlatot vezetett be, de tanulmányunk során
a hatósági döntések végrehajtását taglaljuk annak sajátosságai miatt.

A közigazgatási hatósági végrehajtási eljárás és eszközrendszere éppen ezt a célt szolgálja. Nem lehet jó
és elfogadott az az állam, amelynek a közigazgatása képtelen a jogszabályokat realizálni, az általa hozott egyedi
döntéseket jogi és fizikai értelemben is végrehajtani. Ha pedig a társadalom azzal szembesül, hogy a
jogszabályok és az ez alapján hozott jogszerű döntések nem érvényesülnek, úgy elveszti bizalmát az államban
és a jogban egyaránt. Ebből következően nagyon fontos a jog érvényesítése nemcsak össztársadalmi
szempontból, hanem az ügyfelek joga és jogos érdekeinek érvényesülése miatt is. Mivel azonban ennek
érdekében az állam kényszert alkalmaz, így olyan garanciarendszert kell mellé építeni, amely képes az esetleges

visszaéléseket is kiszűrni, illetve orvosolni.
3.

Módszertan

A terjedelmi korlátok gátat szabnak annak, hogy a közigazgatási végrehajtási eljárás meglehetősen
komplex kérdésköre bemutatását egy olyan értekezés vállalja fel, amely csupán a végrehajtási jog
és a végrehajtási eljárásjog egy szűkebb szeletére – ugyanakkor a közigazgatási hatósági
gyakorlatban kiemelkedően kimutatható szerepére – hivatott koncentrálni. Ebből következően nem
marad adós egyes, leginkább problematikusnak vélt kérdések megválaszolásával. A tanulmány
elsősorban az általános jogelméleti módszereket helyezi előtérbe.
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2.2. A közigazgatási hatósági végrehajtás elméleti háttere
A közigazgatási hatósági végrehajtás jogintézményének fontosságát önmagában a hatályos jogi
szabályozás ismertetésével nem lehet sem érzékeltetni, sem pedig megértetni. Ehhez vissza kell
kanyarodni – ahogy azt számos jogtudományi szerző teszi - a közigazgatás fogalmához,
rendeltetéséhez és eszközrendszeréhez.
Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a közigazgatás az állam cselekvéseként a közérdeket védi
és érvényesíti, mely közérdeket a jogszabályok rögzítik, akkor ez egyenesen elvezet bennünket a
közhatalmi jogkör fontosságának felismeréséig. A közhatalmi jogkör pedig, amivel a közigazgatás
a feladatai ellátásához rendelkezik, éppen azt teszi lehetővé, hogy a közigazgatás mindenkire nézve
kötelező döntéseket hozzon, és azok végrehajtásának kikényszerítésére legitim állami kényszert
vehessen igénybe.
A mindenkire kötelező döntések egyik tipikus megjelenési formája a jogszabály, amelynek
azonban csak akkor van értelme, ha az a valóságban ténylegesen is érvényesül, a szabályozott norma
betölti célját.
A jog érvényesülésének több módja van, melyek közül az érintett jogalany önkéntes
jogkövetése nem igényli a közigazgatás aktív fellépését. Számos jogszabályban foglalt kötelezettség
érvényesülése azonban csak hatósági jogalkalmazással valósulhat meg, amikor is a jogszabályokban
foglalt előírások konkrét egyedi esetekben történő alkalmazásáról van szó. A közigazgatási hatósági
ügyek egy része tartalmilag az ügyfelek számára kötelezettséget állapít meg, melyet önkéntes
végrehajtás hiányában a közigazgatásnak legitim állami kényszer igénybevételével kell
szükségszerűen realizálnia.
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A jogtechnikai eszközök palettájáról a nyelvtani és logikai módszereket alkalmazza, de az
elemző szemlélet is előtérbe kerül, amellyel több helyen a szerzői saját álláspont mutatkozik meg.
Emellett – néhány ponton – a leíró jelleg is érvényesül, hiszen többször bukkan fel a hatályos
tételes jogi rendelkezésekre történő hivatkozás, különös tekintettel arra, hogy a vizsgálódás tárgya
egy olyan „élő” jogintézmény, amely elemzése esetében ez mellőzhetetlen. Ebben a körben a
jogszabály-értelmezés, mint módszer szintén kitüntetett szerephez jut.
Eredmények

4.1. A végrehajtás fogalma, feltételei és jogi szabályozottsága
A hatósági jogalkalmazás célja – bár a jogalkalmazók túlnyomó többsége így vélekedik - valójában
nem a döntés kibocsátása, hanem az, hogy a döntés eredményre vezessen, a jog realizálódjon: a
jogviszony létrejöjjön és funkcionáljon, vagy éppen megszűnjön, a jogot gyakorolják, a
kötelezettséget pedig teljesítsék.
A közvetlen kényszert az állam csak azzal szemben alkalmazza, aki sem belső
meggyőződésből, sem pszichikai kényszer hatására önként nem követi a jogot, ellenszegül a
jogszabályban vagy egyedi döntésben megnyilvánuló állami akarattal. A hatósági döntésekben
kinyilvánított állami akarat közvetlen kikényszerítésének egyetlen módja nem más, mint a
végrehajtás.
A végrehajtás során az állami kényszer a kötelezettnek vagy személyi, vagy vagyoni joga ellen
irányulhat, ennek megfelelően személy elleni és vagyoni kényszer formájában jelenik meg. Az
előbbi a jogsértő személy szabadságának korlátozásával jár, az utóbbi viszont abban áll, hogy a
kötelezett vagyoni jogait korlátozzák vagy megszüntetik.
A közigazgatási hatósági eljárásban a végrehajtás fogalmát kétféle értelemben használjuk:
tágabb értelemben a végrehajtás a kibocsátott döntés realizálását jelenti, függetlenül attól, hogy a
döntés hogyan, milyen módon – a jog gyakorlásának megkezdésével, a kötelezettség önkéntes
teljesítésével vagy kikényszerítésével – érvényesül. Szűkebb értelemben akkor beszélünk
végrehajtásról, ha a határozatnak a kötelezett helyett az államigazgatási szerv többnyire kényszer
alkalmazásával végrehajtási eljárásban szerez érvényt.
Az önkéntes jogkövetésben jelentős szerepe van ugyanakkor a meggyőzésnek, de legfőképpen
a döntések alapos és meggyőző indokolásának. A jól felépített, a ténybeli és jogi érveket érthetően
és határozottan felsorakoztató indokolás főleg a kötelezettséget megállapító és az ellenérdekű
ügyfelek közötti végrehajtást eldöntő határozatok esetében fontos. Ez persze nem azt jelenti, hogy
például az ügyfél kérelmét elutasító határozat indokolásának nem kell meggyőzőnek lennie. Az
évtizedes tapasztalatok szerint a határozatok meggyőző indokolása és a végrehajtások száma között
olyan arány állapítható meg, ami szerint a jól felépített döntési indokolás nem generál végrehajtási
eljárást.
Az a tipikus ugyanakkor, hogy a végrehajtási eljárás lefolytatására azért kerül sor, mert a
kötelezett vétkesen – szándékosan vagy gondatlanul – nem tett eleget a döntésben foglaltaknak.
Esetenként azonban előfordul, hogy az ügyfél azért nem teljesít (például betegsége, anyagi
körülményei, távolléte miatt), mert arra nem képes, azaz önhibán kívüli állapota teszi őt a hatósági
döntésben foglalt kötelezettség tekintetében passzív magatartás tanúsítására. Az eredményt tekintve
azonban mindegy, hogy az önkéntes teljesítés milyen okból maradt el, a döntést mindenképpen
érvényre kell juttatni. A hatóság a végrehajtási eljárásban ugyanolyan kényszerítő eszközöket
alkalmaz azzal a kötelezettel szemben, aki a teljesítésre saját hibáján kívül nem képes, mint azzal
szemben, aki tudatosan, engedetlenségből nem teljesít. Ezért kimondhatjuk, hogy a – szűkebb
értelemben vett – végrehajtás fogalmi elemeiben bele tartozik a kényszer is, amit jogellenesség
nélkül is alkalmazni lehet. Mindebből az is következik, hogy fogalmilag kizárt a végrehajtás, ha a
döntés az ügyfél részére nem kötelezettséget, hanem jogot állapít meg. Amennyiben a döntés joggal
együtt kötelezettséget is keletkeztet – például egy hatósági engedély szakhatósági feltételeket
tartalmaz – vagy az ellenérdekű ügyfelek egyikének jogával a másiknál kötelezettség áll szemben –
például az egyik személy kapcsolattartási jogának gyakorlását a másik szülő tűrni köteles – a
határozatnak a kötelezettséget megállapító részét önkéntes teljesítés hiányában végre kell hajtani.
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4.2. A végrehajtás feltételei
Az Ákr. 132.§ -a szerint „ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem
tett eleget, az végrehajtható”.
Ez a rendelkezés azt feltételezi, hogy a kötelezettség teljesítésére megállapított határidő már
eltelt, ugyanis, ha a határozat kötelezést tartalmaz, a kötelezettség teljesítésére az érdemi
határozatban határidőt vagy határnapot kell megállapítani. Feltétel, hogy elévülés ne zárja ki a
végrehajtást.7
Az idő múlásának, mint jogi ténynek a határozat végrehajtására is van hatása, amennyiben
előidézi a végrehajtási jog elévülését. A végrehajtás elévülésének jogintézménye azon a
megfontoláson alapszik, hogy a jogosult nem késlekedhet hosszabb ideig igényének
érvényesítésével, nem tarthatja bizonytalanságban a kötelezettet. A jog érvényesítésének hosszú
időn át való elmulasztásából alaposan lehet arra következtetni, hogy a jogosult már nem tart igényt
követelésének teljesítésére. Másfelől az idő múlása következtében az eredeti tényállás is annyira
megváltozhat, hogy a határozat túlhaladottá és emiatt végrehajthatatlanná válhat.
A végrehajtás elévülésének jogi következménye, hogy egy bizonyos, jogszabályban meghatározott
idő eltelte után a követelésnek állami kényszerrel végrehajtási úton már nem lehet érvényt szerezni.
A határozatban előírt jog ugyan továbbra is fennmarad, ha a kötelezett önként teljesít – azt azonban
nyilvánvalóan nem alaptalanul teszi – de az elévülési idő után a határozat hatósági végrehajtásának
BOROS Anita – DARÁK Péter (2017): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem. 29-30.
7
Ákr. 138. § (1) bek.
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Az előbbiekből tehát az állapítható meg, hogy a végrehajtási eljárás az államigazgatási
eljárásban – ismételten hangsúlyozva – csak esetleges, amelyre akkor kerül sor, ha az eljárás előző
részében, azaz – az Ákr. szóhasználatában teljes eljárásban, de úgyis mondhatjuk, hogy elsőfokú
eljárásban – olyan határozat keletkezett, amely kötelezést tartalmaz, és amelynek a kötelezett önként
nem tesz eleget.
A döntések végrehajtása a hatóságoknak elsősorban nem joga, hanem kötelezettsége.
Kötelezettsége, mert a döntések következetes és szigorú végrehajtása erősíti a törvényességet,
amelyet esetenként másképpen nem lehet biztosítani. Sajnos a korábbi gyakorlat azt bizonyította,
hogy az államigazgatási szervek ezt gyakran nem vették figyelembe. Húzódoztak a végrehajtástól,
a kényszerítő eszközök alkalmazásától, a végrehajtást népszerűtlennek tartották. Ezzel azonban a
lakosság körében éppen az kelt visszatetszést, ha a határozatok végrehajtása elmarad, és a
törvényesség emiatt csorbát szenved. A végre nem hajtott döntések rontják, a végrehajtott döntések
növelik az államigazgatási szervek és döntéseik súlyát, tekintélyét, ezzel együtt szilárdítják az
állampolgári fegyelmet.
A következetes hatósági végrehajtás visszaállítja a kötelezett által tanúsított mulasztás, azaz
törvénysértés előtti állapotot, megteremti az alaphatóság döntésében elfoglalt, a jogi norma alapján
rögzített rendelkezésnek megfelelő magatartás megvalósulását, ezáltal biztosítva a jogbiztonság
állandóságát.
Az Ákr.-ben szabályozott közigazgatási eljárási alapelvek hangsúlyozása is fontos, hiszen
„egyrészt tükrözik a közigazgatás helyét, szerepét az állami működésben, a közigazgatás törvény
alárendelését, másrészt tükrözik azt, hogy a hatósági eljárásban alapvetően a közhatalommal bíró
hatóság és a polgár közötti viszonyról van szó, amelyben a hatóság eljárásaival szemben
érvényesülnek az ügyfélvédelmi eljárási jogok”.6
Mindez azonban nem az engedetlenséget tanúsító, a döntésnek ellenszegülő ügyfél jogellenes
magatartásának elnézése, hanem a jogi normában és a jogi norma alapján a határozatban
megfogalmazott közérdek érvényesítése által valósul meg. Az említett ügyfélvédelmi panel a
jogosultnak a hatóság által elismert jogának érvényesítésében nyilvánul meg, a kötelezettel szemben
pedig az önkényességet kizáró törvényes garanciákban és a végrehajtási szabályok humánus
jellegében. Megnyilvánul abban, hogy a végrehajtást méltányos okból fel lehet függeszteni, a
teljesítési határidőt meg lehet hosszabbítani, engedélyt lehet adni a részletekben való teljesítésre.
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1.1. A végrehajtás jogi folyamata
A közigazgatási hatósági végrehajtási eljárás lényegében két szakaszra tagozódik: a végrehajtás
elrendelésére és a végrehajtás foganatosítására. Az első szakaszban a hatóság arról dönt, hogy
fennállnak-e a végrehajtás feltételei, vagyis helye van-e a végrehajtásnak, és ettől függően megteszi
a végrehajtási eljárás megindításához szükséges intézkedéseket. A tulajdonképpeni végrehajtásra
pedig az eljárás második szakaszában, a végrehajtás foganatosítása alkalmával kerül sor. Szükséges
azonban hangsúlyozni, hogy a két szakasz a gyakorlatban nem mindig válik el egymástól, előfordul,
hogy egyetlen eljárási cselekménybe olvad össze, mi több, az sem ritka, hogy mindkettő már az
érdemi döntésben megjelenik.
A közigazgatási hatósági eljárás megindításával eljárási jogviszony jön létre az ügyfél és az
alaphatósági eljárást jegyző szerv között. Ettől kezdődően illetik meg eljárási jogok, és terhelik
kötelezettségek az eljárás alanyait. Itt merül fel a kérdés, hogy egy adott közigazgatási ügyben mikor
ér véget az eljárás. Úgy gondoljuk, hogy a közigazgatási eljárás egyes szakaszainak befejezése nem
jelenti az eljárás befejezését. Elvileg lehetőség van arra, hogy az eljárás mindegyik szakaszára sor
kerüljön, ezért egy adott hatósági ügyben az közigazgatási eljárási jogviszony mindaddig fennáll,
amíg az ügyben bármilyen eljárási jogok, illetve kötelezettségek élnek. Mindennek a levezetésére
azért van szükség, hogy megértsük a végrehajtás két szakaszának, a végrehajtás elrendelésének és a
végrehajtás foganatosításának az úgynevezett „alapeljáráshoz” való viszonyát, különösen akkor, ha
az új végrehajtási modell – amely kétpólusúvá tette a végrehajtási eljárásban közreműködő hatósági
jogalanyokat – a végrehajtás foganatosítását egyfajta olyan belső „végrehajtási eljárási” rangra
emelte, amely képes alaphatósági erővel bírni a végrehajtás kimenetelére. A végrehajtás
foganatosítása elemzése során ugyanis jól felismerhetővé tehető – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések idézésével – az alaphatóság végrehajtási eljárásból történő „mellőzése” azzal, hogy a
kötelezett körülményei mérlegelésére – amely őt végső soron az alapdöntésben foglalt kötelezéshez
képest lényegesen kedvezőbb helyzetbe hozhatja – az elsőfokú eljárásban közreműködő hatóság
álláspontja megismerésére a végrehajtást foganatosító hatóság nem feltétlenül köteles. Ha abból
indulunk ki, hogy az elsőfokú eljárás során meghozott döntés jogi megalapozottsága előkészítése a
tényállás tisztázásán és a bizonyításon keresztül kell, hogy a jogi norma előírásait érvényesítse,
akkor a végrehajtás foganatosítása során felmerülő egyes kérdések tisztázásában szerepe
meghatározó jogi relevanciával bír.
A végrehajtás elrendelése a hatóságnak az a döntése, amellyel a végrehajtási eljárást
megindítja, és a végrehajtás módját meghatározza. A hatóság azonban csak akkor rendelheti el a
végrehajtást, ha előbb meggyőződött arról, hogy nem történt-e meg a kötelezettség önkéntes
teljesítése. Ehhez szükség esetén hatósági ellenőrzést végez, hiszen annak tisztázása, hogy a
kötelezett önkéntes teljesítése valóban elmaradt-e, a tényállás e körben feltárandó valósága nemcsak
a hatóságra, de a kötelezett ügyfélre is meggyőző erővel kell, hogy hasson. Az egyszerű
valószínűsítés nem alkalmas a valóságról való meggyőződés felkeltéséhez. A releváns tények –
amelyek a döntésben foglalt kötelezettség teljesítésének bármely okból elő álló mulasztásának
megalapozását hivatottak biztosítani – valószínűsítése egy végrehajtási eljárás megindításához nem
elegendőek. Továbbá meg kell vizsgálnia, hogy a végrehajtásnak a jogszabályban megállapított
feltételei megvannak-e. Kérdésként merül fel, hogy a közigazgatási hatósági végrehajtási eljárás
kérelemre indulása esetén a hatóság hivatalból folytathatja-e azt, ha az ügyfél a kérelmét
visszavonta. A helyes álláspont szerint a hatóság ebben az esetben is elrendelheti hivatalból a
végrehajtást feltéve, ha azt közérdek vagy jogos egyéni érdek indokolja. E tekintetben hangsúlyozni
szükséges a hatósági szereplők azon „magatartását”, akik a végrehajtási eljárást kezdeményező
ügyfél ügyből történő „kivonulása” esetén nem folytatják annak vizsgálatát, hogy az elsőfokú
eljárásban kibocsátott érdemi döntésben megjelenített – kikényszerítésre szoruló – döntés
végrehajtását a kérelmező ügyfélen kívüli más jogos egyéni érdek, avagy közérdek indokolhatja-e.
Az Ákr. rendelkezése értelmében a végrehajtás elrendelése végzéssel történik. E végzéssel szemben
ugyanakkor nyitott maradt a jogalkalmazók előtt az a kérdés, hogy az jogorvoslattal
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elrendelésére nincs lehetőség.
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SZALAY József (1914): Törvénytervezet a végrehajtási jog és eljárásról. Budapest. 4.
Ákr. 134. § (2) bek.
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támadható-e avagy sem.
Ha abból indulunk ki, hogy – az említettek alapján – az arra jogosult hatóság, mint döntést
hozó hatóság a végrehajtás elrendelése előtt alaposan meggyőződik a végrehajtás
megindíthatóságának feltételeiről – amelyre lényegében akár hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálatot folytat -, akkor adódik a kérdésre a válasz, hogy a későbbiek során a végrehajtási
eljárással érintett kötelezett előtt biztosítani szükséges a jogvédelem megfelelő eszközét, azaz a
jogorvoslatot. Előfordulhat ugyanis, hogy a végrehajtást elrendelő döntést hozó hatóság nem
győződött meg kellő alappal a végrehajtás elrendelésének feltételeiről, így úgy indul el a végrehajtást
kérő kérelmére a kötelezettel szemben a végrehajtási eljárás, hogy a jogvédelem alapvető garanciái
sérülnek.
A végrehajtás elrendeléséről szóló döntéssel szembeni fellebbezés lehetőségét erősíti meg a
bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 213. § (1) bekezdése is
a következő rendelkezésével: „ha a bíróság a végrehajtásnak végzéssel rendelte el, vagy a
végrehajtó okiratnak a kérelemtől eltérő kiállítása esetén az eltérésről végzést hozott, a felek e
végzés ellen fellebbezhetnek”.
Azzal, hogy az Ákr. 131. § (3) bekezdése azt írja elő, hogy ha az Ákr. végrehajtásra vonatkozó,
XI. fejezete másként nem rendelkezik, azaz „ahol a Vht. bíróságot említ, azon végrehajtást
elrendelő hatóságot, ahol végrehajtót, azon végrehajtást foganatosító szervet, ahol végrehajtható
okiratot, azon végrehajtható döntést, ahol adóst, azon kötelezettet kell érteni”, a Vht. felhívott
rendelkezése a végrehajtását elrendelő hatóság döntését a végrehajtás elrendelésére a bíróság által
meghozott ilyen tartalmú döntéssel veszi egy tekintet alá.
Mielőtt a végrehajtás eljárás második – és talán leglényegesebb szakaszára – áttérnénk,
szükséges megemlíteni azt a sokszor felbukkanó gondolatot, amely a végrehajtási eljárás
egységesítésére, az egyetlen végrehajtási út kiépítésére való törekvést mozgatta. S hogy ez nem
újkeletű a magyar jogirodalomban, arra Szalay József 1914-ben készített törvénytervezete a
bizonyíték. A tervezet előszavában a szerző rámutatott arra, hogy „az a tény, hogy a különböző
határozatok végrehajtói nem tudnak egymás eljárásáról, komoly károkat okoz, hiszen az adós egyes
vagyontárgyainak elárverezésével, a többi folyamatban lévő végrehajtási eljárás végrehajtást kérői
eleshetnek követeléseik fedezetétől.” Szalay a megoldást egy, minden néven nevezendő és bármilyen
természetű követelés behajtására irányuló végrehajtás, azaz foganatosítása végett minden
járásbíróság székhelyén egy központi szerv, a „végrehajtó hivatal” felállításában látta. 8
A végrehajtási eljárásban jelentős szerephez jut a közérdek védelme. Ugyanis a közhatalommal
rendelkező hatósági tisztviselők döntéseik során nemcsak az adott ügyben érintett ügyfelek érdekeit
tartják szem előtt, hanem tekintettel vannak arra is, hogy döntéseikkel az üggyel kapcsolatban
„mások” érdekeit is figyelembe kell venni. Véleményünk szerint ezt a jogalkotó úgy kívánta elérni,
hogy a közigazgatási hatósági ügyekben – az Ákr. által megjelenített új modell alatt – az adóhatósági
ügyekben végrehajtásra specializálódott szervre bízta azt.
Az Ákr. 134. § (1) bekezdése értelmében törvény, kormányrendelet, illetve önkormányzati
hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában az általános végrehajtást
foganatosító szerv az állami adóhatóság. A törvény azonban biztosítja annak lehetőségét a
foganatosító szerv számára, hogy önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthessen. 9
A végrehajtás második – és kimondhatóan legfontosabb – szakasza a végrehajtás
foganatosítása. Erre a végrehajtást elrendelő hatóság döntését követően kerülhet sor abból a célból,
hogy az alaphatóság aktusában megjelenített kötelezettség önkéntes teljesítése hiányában vagyoni,
illetve szükség esetén személyi kényszer ellenében az érvényesítésre kerüljön.
Abban az esetben, ha a végrehajtás foganatosítója az állami adóhatóság, az Ákr. 131. § (2)
bekezdése szerint nem kell alkalmazni az Ákr. végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, hanem a
2018. január 1. napjától hatályos, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló
2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 56. alcímét szükséges alkalmazni, amely az
általános közigazgatási rendtartás szerint hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény, illetve
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1.2. A végrehajtás tipikus módjai
A közigazgatási hatósági eljárásban meghozott – végrehajtható döntéssel megállapított –
kötelezettség gyakran irányul pénzösszeg megfizetésére. Amennyiben az ügyféltől pénzkövetelést
kell behajtani, a vagyoni kényszer egyes – a jogszabályban rögzített – formái kerülnek alkalmazásra.
Az a kodifikációs gondolkodás, amely az állami adóhatóságot tette – a végrehajtás új irányának
meghatározása során – a végrehajtás eredményességének letéteményesévé, jól felkészült, gyakorlati
tapasztalattal bővelkedő, megfelelő infrastrukturális intézménnyel rendelkező államigazgatási
szervet emelt meghatározott szerepbe. Mindez természetesen jól jött azoknak a hatásköri
címzetteknek, mint elsőfokú hatóságoknak, akik a végrehajtást vagy megfelelő pénzügyi fedezet
hiányában, vagy a hatósági személyi állomány szakmai erőtlensége okán nem voltak képesek ügyről
ügyre haladva elvégezni. A pénzfizetési kötelezettség behajtására az állami adóhatóság valóban
hatalmas rutinnal rendelkezik, és kimondhatóan eredményes is abban. Ezáltal egyértelműen
megszilárdította az ilyen típusú végrehajtási eljárások alapját, és hosszútávon sikeressé is teheti az
elsőfokú alapdöntések realizálását. Ugyanakkor nagyon lényeges szempont, hogy tipikusan ezek
azok a végrehajtások, amelyek az idő előrehaladtával folyamatosan nőnek, és ezzel együtt
nyilvánvaló pénzügyi költséget is generálnak.
Az elsőfokú eljárásban közreműködő hatóság az ügyfelet nemcsak pénz megfizetésére, hanem
meghatározott cselekmény elvégzésére, illetve meghatározott magatartásra is kötelezheti. A
kikényszerített cselekmény természete szerint kétféle lehet: más által is elvégezhető vagy
ténylegesen a kötelezett által teljesíthető. Amennyiben a cselekmény jellege olyan, hogy azt
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pénzfizetési kötelezettség végrehajtására irányuló alapvető szabályokat határozza meg.
Ebben az esetben tehát nem az Ákr. szabályai, hanem az Avt. rendelkezései lesznek az
irányadóak. Az Avt. vonatkozó normaszövegének áttekintése során két nagyon fontos kérdéskör
tűnik fel.
Az Avt. 120.§ (1) bekezdése egyfelől ugyanis – egyéb rendelkezései között – a
következőképpen szabályoz: „a tartozás mérsékléséhez nem szükséges a behajtást kérő hatóság
hozzájárulása”. Az alaphatóság elhatárolása adott esetben ettől a kérdéstől – ahogy azt az
előzőekben már kifejtettük - komoly polémiát vet fel. Azzal, hogy a végrehajtást foganatosító
adóhatóság mérlegeli a behajtást kérő hatóság megszólítását a tartozás mérsékléséhez, nem
feltétlenül ismerve az elsőfokú eljárásban feltárt tények alapján az adott döntéshez vezető
kötelezettség súlyát, könnyen „támogatja” az önkéntes teljesítések – bármilyen okból történő –
elmaradásának vitatható hátterét. Az alaphatóság az, aki körültekintő és gondos mérlegelés alapján
határozza meg az ügyfélre rótt kötelezettség tartalmát, terjedelmét és mértékét, így a pénzfizetési
kötelezettség elengedéséhez vagy mérsékléséhez való hozzájárulása, mellőzése a tekintélyét is
csorbítja. Másfelől ugyanakkor különös érdek fűződhet ahhoz, hogy a végrehajtási eljárással érintett
kötelezett oldalán fennálló személyi körülmények a végrehajtást foganatosító hatóság előtti
eljárásban gyorsan kerüljenek elbírálásra, és legalább részben történő teljesítéssel az alapdöntésben
foglalt kötelezettség ily módon történő elfogadására. A magunk részéről mind az előnyöket, mind
pedig a hátrányokat mérlegre téve úgy gondoljuk, hogy az alaphatóság megszólítása a tartozás
mérséklésére mellőzhetetlen.
Az Avt. 122. § (1) bekezdése normaszövegéből kiemelendő, hogy „ha a behajtást kérő hatóság
döntése több vagylagos követelést is tartalmaz, az állami adó- és vámhatóság a várhatóan legkisebb
költséggel járó meghatározott cselekményt hajtja végre”.
A meghatározott cselekmény végrehajtása minden államigazgatási szervtől, így az
adóhatóságtól is nagy körültekintést, határozottságot és erélyt igénylő felelősségteljes feladat. A
hatóság a rendelkezésre álló eszközök közül azt köteles – elviekben – kiválasztani, amely az adott
ügy körülményeit figyelembe véve a leghatékonyabban, vagyis a leggyorsabban és
legeredményesebben biztosítja a kötelezettség teljesítését. Nem lenne helyes – annak ellenére, hogy
a jogszabály ezt támogatja – az eszközök alkalmazásában a legolcsóbb és csak a foganatosításban
közreműködő hatóság oldaláról figyelembe vett fiskális alapú végrehajtási mód útján
kikényszeríteni a végrehajtandó cselekményt, hanem az enyhébb, de költséghatékonyabb
megoldással szemben a „súlyosabb” intézkedést alkalmazni.
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a kötelezett helyett – a kötelezett költségére és veszélyére – más is elvégezheti, és nem feltétlenül
szükséges, hogy a kötelezett személyesen teljesítsen, akkor az eredetileg természetben
végrehajtandó kötelezettség végső soron pénztartozássá alakulhat át. Amennyiben a kötelezett ezen
pénztartozási kötelezettségét nem teljesíti, úgy mint pénzfizetési kötelezettség végrehajtására kerül
szükségszerűen sor. Itt azonban komoly problémával szembesülhetünk. Ha ugyanis az ilyen típusú
kötelezések végrehajtása esetében a tényleges cselekmény végrehajtásának kikényszerítése helyett
például bírságkiszabás történik – azzal igyekezve rávenni a kötelezettet a végrehajtásra –, a
tényleges teljesítést, vagyis a probléma valódi felszámolását elodázzuk.
A meghatározott cselekmények tanúsítására való kötelezések hordozzák magukban – az ügyek
súlyát tekintve – a leginkább költséges végrehajtási eljárásokat. A közigazgatási hatósági
végrehajtás pozitív lezárása pedig – az állami adóhatóság kezében is – azon múlik, hogy van-e rá
fedezete vagy nincs. Az Ákr. alapján a meghatározott cselekmény végrehajtásának
foganatosításához szükséges költségek előlegezését is – főszabály szerint – az adóhatóság végzi.
Nem könnyíti meg az adóhatóság feladatát az e végrehajtási körbe illeszthető nagyköltségű ügyek
eredményességre vezetése, hiszen akár egy építéshatósági vagy környezetvédelmi hatósági – jelesül
bontásra kötelezés vagy környezeti kármentesítés – eljárásban indokolt – önként nem teljesített –
kötelezettség hatósági kényszer útján történő realizálása részben a vonatkozó jogi szabályozás
szerinti közbeszerzési eljárások kötelező volta, illetve a rendelkezésre elegendő pénzügyi eszköz
hiánya akadályt támaszt annak sikeres lezárhatóságához.
Következtetés

Az egyes – a nyilvánosság számára elérhető – jogtudományi szerzők tanulmányai témaválasztásuk
során nem dolgozták fel azt a kérdést – és ily módon nem is nyerhetünk azokból választ -, hogy az
egyetlen hatóság központú, avagy a szétválasztott, két- vagy többpólusú jogalanyi hatósági szereplőt
felmutató végrehajtási intézményrendszer-e az ideális. Bármely – egyik vagy másik felfogás mellett
érvelő – álláspont elfogadása előtt biztosnak kellene lennünk abban, hogy a többször említett új
modell – az ügyek pozitív lezárását tekintve – valóban sikeresen működik, de álláspontunk szerint
ezt közel két év eltelte alapján nem lehet és nem is szükséges még igazolni. Az azonban
leszögezhető, hogy a végrehajtással biztosított jogvédelem szerepét nem lehet végérvényesen
kettéválasztani. Nem támogatható – az előadott érvelés szerint – az alaphatósági kontroll
kivezetésére való törekvés és gyakorlatilag a teljes végrehajtás feletti rendelkezésnek a végrehajtás
foganatosítója kezében való összpontosítása.
Korábban a közigazgatási hatósági eljárási törvény bevezetésével felmerülő újító gondolatok
– lásd önálló végrehajtó szolgálat -, amelyek előrébb igyekeztek vinni a végrehajtás intézményének
fejlődését, végül nem kerültek megvalósításra. Ahogyan azt érzékeltettük, az erre való törekvések
régóta foglalkoztatják a közigazgatási joggal és eljárási joggal foglalkozó jogtudományi szakma
művelőit és az időnként gyakorlati útra terelt – akár modell értékű – kísérletek bizonyíthatják annak
életszerűségét. Egy azonban biztos, a korábbi rendszert – ahol a hatósági szereplők passzivitása
egyértelműen kimutatható volt a végrehajtási eljárások egyáltalán elindítására – nem tekinthetjük
követendőnek, fenntarthatónak, de semmiképpen sem modellértékűnek. Az Ákr. újítása a
közigazgatási hatósági végrehajtások minél nagyobb számú pozitív lezárására hordozza magában
azt az „ébredő erőt és új reményt”, amely az értekezés címe alatt futtatott elméleti és gyakorlati
fejtegetéseket figyelembe véve stabil és kiszámítható végrehajtási modellt tükrözhet.
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A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI EGYESÜLET ÁLLÁSFOGLALÁSAI

Állásfoglalások ~

A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének
gyakorlati és elméleti támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási
tevékenységének fejlesztése és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők
együttműködésének a támogatása.
E célkitűzések mentén az Egyesület egy olyan szakmai fórum létrehozását tűzte ki célul, amely
lehetőséget biztosít a hazai hatósági és egyéb közigazgatási eljárási jogalkalmazásban munkálkodó
gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői számára, hogy megvitathassák 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.
Ennek keretében az Egyesület a hozzá érkező szakmai kérdéseket a legjobb tudása szerint
igyekszik megválaszolni. Az Egyesület állásfoglalása semmilyen kötőerővel nem rendelkezik, az a
tagok cizellált egyéni véleményét tükrözi.
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A döntés módosítása elkésett fellebbezés, valamint a másodfokú hatóságra
irányadó ügyintézési határidő és a függő hatályú döntés vonatkozásában1
I. A kérdésben szereplő tényállás
a) A döntés módosítása elkésett fellebbezés alapján

Véleményünk szerint több megoldási lehetőség is kínálkozik jelen ügyben, kérdéses azonban
számunkra, hogy mindegyik megfelel-e az eljárásjogi szabályoknak, illetve az Ákr. szellemének:
1. Az Ákr. szövegének leginkább megfelelő eljárás álláspontunk szerint az lenne, ha az
elsőfokú hatóság – függetlenül attól, hogy a fellebbezésben foglaltakkal egyetért – a
fellebbezést felterjesztené a másodfokú hatósághoz. A másodfokú hatóság a fellebbezést –
elkésettsége okán – visszautasítja, majd az ügyirat elsőfokra való visszaérkezését követően
az elsőfokú hatóság módosítja a döntését az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján, saját
hatáskörben. Ez az eljárás elhúzódásához vezethet, ami különösen annak fényében
indokolatlannak látszik, hogy az elsőfokú hatóság már az elkésett fellebbezés
felterjesztésekor tudja, hogy a döntését mindenképpen módosítani fogja.
2. Mivel jelen esetben a fellebbezés nem az ügy érdemére kiható, hanem eljárásjogi tartalmat
hordoz, ezért nem tartjuk kizártnak, hogy az elsőfokú hatóság a fellebbezési eljárástól
függetlenül – az Ákr. 120. § (1) bekezdése alapján, saját hatáskörben – módosítsa a
döntését. Amennyiben a másodfokú hatóság egyben felügyeleti jogkör gyakorlására is
jogosult, ez magában hordozza annak a veszélyét, hogy egyébként érzékelve az elsőfokú
döntés anyagi jogszabályt sértő jellegét, a fellebbezés visszautasításával egyidejűleg
felügyeleti eljárást indít, és az Ákr. 121. § (2) bekezdése alapján maga orvosolja az elsőfokú
döntés hibáját, és megváltoztatja azt. Ebben az esetben előállhat olyan helyzet, hogy
mindkét hatóság „rendbe teszi” anyagi jogilag az elsőfokú döntést, az így keletkező két
döntés azonban eljárásjogilag egy abszurd helyzetet idéz elő, amit ismételten rendezni
szükséges. Ez az anomália elkerülhető azzal, ha az elsőfokú hatóság – az Ákr. 120. § (1)
bekezdése alapján – a döntést már a fellebbezés felterjesztése előtt módosítja, és erről a
fellebbezés felterjesztésében tájékoztatja a másodfokú hatóságot. Ezzel a megoldással
anyagi jogilag a lehető legrövidebb időn belül nyugvópontra juthat az ügy, másrészt
eljárásjogilag is meg fog felelni az Ákr. rendelkezéseinek, mert párhuzamosan a másodfokú
hatóság döntést fog hozni a fellebbezés visszautasításáról. (Ugyanakkor bármilyen csekély
is a valószínűsége, mégsem zárható ki a lehetőségek közül, hogy a másodfokú hatóság a
fellebbezés elbírálása során arra az álláspontra jut, hogy a fellebbezés nem késett el.)

1

Az állásfoglalás a 2019. október 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezésekre vonatkozik.
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Ahogyan azt korábbi állásfoglalásukban megerősítették, az elkésett fellebbezés visszautasítása az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
szabályozási rendszerében a másodfokú hatóság hatáskörébe tartozik. A napokban azzal a
jogalkalmazási kérdéssel szembesültünk, hogy a fellebbezés elkésettsége esetén az elsőfokú hatóság
módosíthatja-e – nem saját hatáskörben, hanem – a fellebbezésre tekintettel az Ákr. 119. § (3)
bekezdése alapján a döntését, ha az ügyfél fellebbezésében foglaltakkal maradéktalanul egyetért, és
erre tekintettel megállapítja, hogy a fellebbezéssel támadott döntése jogszabálysértő?
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3. A harmadik lehetőség álláspontunk szerint az lenne, ha az elsőfokú hatóság – függetlenül
attól, hogy érzékeli a fellebbezés elkésettségét – nem terjesztené fel a másodfokú hatóság
részére a fellebbezést, hanem (mivel a fellebbezésben foglaltakkal maradéktalanul egyetért)
azt módosítaná, de nem saját hatáskörben, hanem az Ákr. 119. § (1) bekezdése alapján.
Ezzel az opcióval egyrészt az ügy megoldása során elkerülhető az 1-2. pont szerinti – a
bürokráciát növelő – hivatalbóli eljárások megindítása, mert az elsőfokú hatóság anyagi
jogilag a 119. § szerinti eljárásban rendezi az ügyet. Másrészt az ügyintézés idejét tekintve
is ez a leggyorsabb megoldás, és mint ilyen, ez szolgálja leginkább az ügyfél érdekeit. A
jogalkotó az Ákr. megszületése során – a törvény indokolásában is megjelenítve – arra az
álláspontra jutott, hogy az alapelveknek – azok elvi jellegén túl – normatív tartalmat kíván
tulajdonítani, amelyek közvetlenül végrehajthatók. Ezt figyelembe véve az ügyféli jogok
gyakorlását a hatóság úgy tudja a leginkább előmozdítani, ha a fellebbezés elkésettsége
ellenére az elsőfokú döntést ő maga módosítja, és a fellebbezést nem terjeszti fel a
másodfokú hatósághoz.
Kérdésünk tehát, hogy az elsőfokú hatóság módosíthatja-e a döntését a fellebbezésre tekintettel
akkor, ha a fellebbezés elkésett. Vagy az Ákr. 119. § (1) bekezdését lényegében úgy kell értelmezni,
hogy „Ha a – határidőben benyújtott – fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése
jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.”?
b) A másodfokú hatóságra irányadó ügyintézési határidő és a függő hatályú döntés
Az Ákr. 111. §-a szerint a jogorvoslati eljárásban e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. Az Ákr. IX. fejezete sem az ügyintézési határidő (illetve ezzel
összefüggésben a sommás és teljes eljárás), sem a függő hatályú döntés vonatkozásában nem
rendelkezik az általános szabályoktól való eltérésről. Ugyanakkor egyes esetekben akár az Ákr. 50.
§-ának, akár 41-43. §-ának az alkalmazásakor aggályokat vethet fel azok alkalmazása, különösen
igaz ez a függő hatályú döntésre.
Kérdésünk, hogy
 értelmezhető-e a másodfokú eljárásban a sommás eljárás jogintézménye?
 Az előző kérdésre adott választól függően a másodfokú eljárásban az ügyintézési határidő
mindig 60 nap, avagy másodfokon is lehet-e 8 napos a határidő?
 Ki kell adni – a feltételek fennállása esetén – másodfokon is a függő hatályú döntést?
II. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett
álláspontja

Az Ákr. 120. § (1) bekezdése értelmében:
„Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási
bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven
belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.”
Az idézett törvényhely szó szerinti értelmezése nem zárja ki azt, hogy a folyamatban lévő
fellebbezési eljárásban is alkalmazható legyen a döntés saját hatáskörben történő módosítás
jogintézménye. Azonban ez számos, az ügyfelek érdekeit is sértő, s egyúttal átláthatatlan – ezáltal
jogbizonytalanságot eredményező – helyzethez vezethet.
Példaként említhető olyan eset, amikor egyidejűleg létezik egy nem végleges elsőfokú határozat,
egy módosított elsőfokú határozat – amellyel szemben egyébként ugyanolyan jogorvoslat nyílik
meg, mint az eredeti határozat esetén –, és a folyamatban lévő fellebbezési eljárásban potenciálisan
születhet egy, az igazolási kérelmet visszautasító, tehát önálló jogorvoslattal támadható végzés,
illetve akár egy másodfokú döntés is.
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a) A döntés módosítása elkésett fellebbezés alapján
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Ha elfogadná az elsőfokú hatóság módosítását a másodfok, úgy egy megszüntető végzés,
amennyiben nem, úgy kérdés, hogy felügyeleti jogkörben vagy fellebbezés alapján járna el.
Összegezve, a jogalkalmazás számára sem, és az ügyfelek számára sem eredményezne
átlátható helyzetet az ilyen típusú eljárás, amely végső soron a tisztességes eljáráshoz való jog
sérelmét eredményezné.
Szintén fontos kiemelni, hogy az elsőfokú hatóságnak nincs mérlegelési lehetősége abban,
hogy a fellebbezést felterjeszti-e a másodfok számára, hiszen a másodfokú hatóságnak van hatásköre
dönteni mind a fellebbezési kérelem, mind pedig az igazolási kérelem tárgyában.
A felmerült problémával kapcsolatban, analógiaként a közigazgatási perrendtartásról szóló
2017. évi I. törvény 83. §-a szerinti, a jogsérelem közigazgatási úton való orvoslása kiemelendő. E
jogintézmény lényege, hogy a döntést hozó szerv vagy felügyeleti szerv a közigazgatási per alatt
módosítja vagy semmisíti meg a döntését azzal a céllal, hogy a keresetlevélben nevesített
jogsérelmet orvosolja, azonban ez a hivatalbóli jogorvoslat nem előzi meg az ügyfél kérelmére indult
közigazgatási pert. A felperesnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közigazgatási szerv orvoslását
elfogadja-e, vagy kereseti kérelmét az új döntésre is kiterjeszti. Ennek elvi alapját az képezi, hogy a
hatóság hivatalbóli eszközökkel ne tudja elzárni az ügyfelet a kérelemre induló jogorvoslatoktól a
támadott döntés visszavonásával vagy módosításával (végső soron, ne vonja el a bíróság döntési
jogkörét).
Az Ákr. IX. fejezetében a jogorvoslati eszközöket a jogalkotó ugyan nem fokozatosságuk
sorrendjében helyezte el, azonban az ott meghatározott „sorrendet” mégsem lehet figyelmen kívül
hagyni a kérdés megítélésekor. Az ügyfél rendelkezési jogát szem előtt tartva a kérelemre induló
jogorvoslati eljárások szerepelnek a lista tetején (közigazgatási per, fellebbezés), ezeket „kiegészíti”
a döntést hozó szerv általi módosítás vagy megsemmisítés, kifejezve ezzel azt, miszerint ezen
jogintézmények alkalmazására – nem kizárólagosan, de – tipikusan és elsősorban a jogorvoslati
kérelemre tekintettel szokott sor kerülni. A hivatalbóli jogorvoslatok alkalmazására rendkívüli
esetekben kerül sor, elsősorban az objektív jogvédelem (közérdek) biztosítása érdekében. Az Ákr.
szabályozási rendszerében a hivatalbóli eljárások célja az esetleges jogrendszerbeli anomáliák,
kirívó jogszabálysértések kezelése.
Az Ákr. említett 120. § (1) bekezdése végső határidőt – főszabályként egy év – jelöl a döntés
módosítására vagy visszavonására nézve, kezdőnap hiányában, döntés esetén, annak meghozatala
tekintendő annak az időpontnak, amelyik időponttól a hivatalbóli jogorvoslati eljárásnak helye van.
A döntés saját hatáskörben történő módosítására, visszavonására irányuló eljárás megindításának
tekintetében az Ákr. nem tartalmaz határidőt. Amennyiben lehetőség van fellebbezésre, a döntés
véglegessé válása olyan előfeltétel lehet, amelynek teljesülnie kell az említett, hivatalbóli
jogorvoslati eljárás megindulásához.
Jogalkotói és rendszertani értelmezés alapján a kérelemre induló jogorvoslati eljárások
szolgálnak az esetleges jogszabálysértő döntések első körben történő orvoslására. A fellebbezési
eljárásban a másodfokú szerv számára minden lehetőség a rendelkezésére áll, hogy a
jogszabálysértést felderítse, és véglegesen orvosolja. A felterjesztési határidő alatt lefolytatható
döntésmódosítási eljárásban például a tényállástisztázás tekintetében a lehetőségek
korlátozottabbak. Az elsőfokú – döntést hozó – hatóság ugyanakkor nem vonhatja el a másodfokú
szerv hatáskörét azzal, hogy nem várja meg, míg az érdemben eldönti az ügyet.
A fokozatosság jogszabályi rögzítése nélkül is, az ügyfél rendelkezési joga általánosságban
megelőzi a hivatalbóliságot, ezzel ellentétes értelmezés esetében a döntés saját hatáskörben történő
módosítása, visszavonása iránt indított eljárás kiüresítené az ügyfél fellebbezési jogát.
Az Egyesület álláspontja szerint tehát a helyes, valamint az ügyfelek érdekeit is figyelembe vevő
jogalkalmazói gyakorlat, amely még az eljárás hatékonyságát és a költségtakarékosságot is elősegíti,
az, ha az elsőfokú hatóság még elkésett fellebbezés esetén is az Ákr. rendelkezéseinek megfelelően
felterjeszti a másodfoknak a fellebbezést és az igazolási kérelmet, továbbá kifejti álláspontját a
másodfokú hatóságnak, amelynek mindezek ismeretében lehetősége van a jogszerű döntést
meghozni. Amennyiben a másodfokú hatóság elutasítja az igazolási kérelmet, úgy már az Ákr.
120.§-a alapján az elsőfokú hatóság saját döntését módosíthatja, visszavonhatja.

Állásfoglalások ~
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b) A másodfokú hatóságra irányadó ügyintézési határidő és a függő hatályú döntés
Tekintettel az Ákr. 111. §-ára – azaz, hogy a „[…] jogorvoslati eljárásban e törvény rendelkezéseit
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni” – a másodfokú hatóságra (speciális jogszabályi
előírás hiányában) az általános ügyintézési határidőket kell alkalmazni azzal, hogy az egyes eljárási
típusok vonatkozásában természetesen érvényesülnie kell az Ákr. 40-41. §-ban foglaltaknak.
Következésképpen az automatikus döntéshozatali eljárásra vonatkozó 24 órás határidő alatt a
másodfokú hatóságnak meg kell hoznia a döntést, amennyiben
i) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, ii) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor
minden adat rendelkezésére áll, iii) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és iv) nincs
ellenérdekű ügyfél. Nyolc nap alatt dönteni kell, amennyiben i) a hiánytalanul előterjesztett kérelem
és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és ii) nincs
ellenérdekű ügyfél.
Megjegyzendő, hogy az alap (elsőfokú) eljárás típusától független a másodfokú eljárás abban
az értelemben, hogy például egy teljes eljárásban lefolytatott elsőfokú eljárás esetén sommás
eljárásban is el lehet bírálni a jogorvoslatot, amennyiben a sommás eljárásra vonatkozó törvényi
feltételek fennállnak (ez természetesen fordítva is igaz).
Az Ákr. 43. §-ában szabályozott függő hatályú döntés kizárólag az alap (elsőfokú) eljárás
esetében bír relevanciával, tekintettel a jogintézmény természetére. Mindemellett az Ákr. 43. § (1)
bekezdése értelmében: „[a] hatóság – az e §-ban meghatározottak szerint – az eljárás
megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.” Az »eljárás« szó alapvetően
az alap (elsőfokú) eljárásra utal, tekintettel azon tényre, hogy az Ákr. a jogorvoslati eljárás esetén
az egyes jogorvoslati jogintézményekkel együtt használja az »eljárás« kifejezést, továbbá a függő
hatályú döntés az alap (elsőfokú) eljárás megindításához kötődik.
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Az eljárás megszüntetése és a hiánypótlás vonatkozásában1
I. A kérdésben szereplő tényállás
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) lehetővé tette az eljárás megszüntetését a hiánypótlás nemteljesítését
követően, azonban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) erre már nem biztosít lehetőséget.
A hatóságok többsége a hiánypótlást egyfajta nyilatkozattételnek tekinti, és megszünteti a
hiánypótlás elmaradása esetén is az eljárást, amely értelmezésünk szerint nem megfelelő megoldás,
hiszen a két eszköznek más és más a célja.
Azt az elvet képviseljük, hogy kizárólag a nyilatkozattétel elmaradására lehet az eljárást
megszüntetni.
Ezért áthidaló megoldásként a hiánypótlással egyidejűleg nyilatkozattételre is felhívjuk az
ügyfeleket – ahol lehetséges –, így a hiánypótlás és azzal együtt a nyilatkozattétel elmaradása
eredményezi az eljárás megszüntetését.
Amennyiben azonban csak hiánypótlásra történt meg a felhívás, úgy az eljárás
megszüntetésének nincs helye, csak a kérelem elutasításának arra hivatkozással, hogy az eljárás
hivatalból nem folytatható, és a tényállás tisztázására tett kísérletek meghiúsultak, ami igencsak
aggályos lehet, hogy egy másodfokú eljárásban vagy a közigazgatási bíróság előtt mennyire állja
meg a helyét, figyelemmel arra, hogy a kérelem azért lett elutasítva, mert a tényállás nem tisztázott.
Önök hogyan értelmezik az Ákr. ezen szakaszait, milyen megoldást tudnának javasolni
esetünkben?

A kérdésben hivatkozott Ket. 31. § (2) bekezdése ekképp rendelkezett: „A hatóság az eljárást
megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett
eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének
elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.”
Következésképpen a hatóság mérlegelési jogkörében megszüntethette az eljárást, amennyiben
az alábbi konjunktív feltételek fennálltak: az eljárás kérelemre indult, az ügyfél a hiánypótlásra való
felhívásnak nem tett eleget, nem kérte a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását,
továbbá a nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.
A Ket. vitatható kötőszóhasználatából fakadóan nem teljesen egyértelmű az „illetve” kötőszót
követő tagmondat jelentéstartalma, ugyanakkor a nyilatkozattétel elmaradása összefüggésben áll a
hiánypótlásra való felhívással, amiből következik, hogy a Ket. nyilatkozattételként értékeli a
hiánypótlásra való felhívásra benyújtott hiánypótlást.
Az Ákr. 44. §-a értelmében:
„[h]a a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek
a) nem felel meg, vagy
b) megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,
1
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az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett, – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra
hívja fel a kérelmezőt.”

Ennek értelmében a hatóság az eljárást abban az esetben szünteti meg, ha a kérelmező ügyfél
a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a nyilatkozat hiányában a kérelem nem bírálható el, és az
eljárást hivatalból nem folytatja. A hiánypótlásról szóló 44. § értelmében „[…] az eljáró hatóság
[…] egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.” A hiánypótlásra történő felhívás szűkebb
tartalommal bíró fogalom, mint a nyilatkozattételre történő felhívás, ugyanakkor e – „a többen benne
foglaltatik a kevesebb” – jogelv alapján a hiánypótlásra történő felhívás – éppen az említett jogelv
következtében – egyúttal nyilatkozattételre történő felhívásként is értékelendő, következésképpen a
hiánypótlási felhívásra benyújtott ügyféli „válasz” nyilatkozatnak minősül.
A hiánypótlásra az Ákr. értelmében két esetben van lehetőség: a) egyrészt, ha a kérelem a
jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg; b) másrészt, ha a kérelem a jogszabályban
foglalt követelményeknek megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel
szükséges. Következésképpen mindkét esetkör a kérelemhez kapcsolódik: vagy annak nem
jogszabályi követelményeknek megfelelően benyújtott volta miatt, vagy éppen a benyújtott
kérelemmel kapcsolatosan felmerült új adatra tekintettel a tényállás tisztázása érdekében.
Megjegyzendő, miszerint az Ákr. szóhasználatából következik, hogy hiánypótlásra nem
csupán a kérelmező ügyfél hívható fel, hanem a kérelmező is, mely tágabb kategóriát jelent. Az Ákr.
35. §-a szerint ugyanis „(1) A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás
lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében.
[…] (4) E § rendelkezéseit az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az eljárás
valamennyi résztvevőjének az eljárással összefüggő kérelmeire is megfelelően alkalmazni kell.
Emlékeztetünk arra is, hogy az Ákr. külön fejezetben szabályozza a kiskorú, a
cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint a
fogyatékossággal élő személyek által tett nyilatkozatok feltételeit (Ákr. 29. §).
Az eljárás megszüntetésére vonatkozó 47. § (1) bekezdésének b) pontja kizárólag a kérelmező
ügyfél vonatkozásában teremt lehetőséget az eljárás megszüntetésére a fentiekben meghatározott
esetben.
Kiemelendő továbbá, hogy az Ákr. törvényjavaslatához fűzött miniszteri indokolás értelmében
„a kérelmet benyújtó ügyfél esetén, amennyiben megtagadja a nyilatkozattételt, és ennek hiányában
nem lehet eldönteni az ügyet, úgy az eljárást meg kell szüntetni. A megszüntetési ok tehát nem
vonatkozik azon ügyfelek nyilatkozataira, akik nem mint kérelmezők szerepelnek az eljárásban. Az
ő esetükben egyéb eszközöket kell választania a hatóságnak – például eljárási bírság –, hogy
ösztönözzék őket az együttműködésre.”
Az Ákr. a Ket. szabályaihoz képest számos ponton átalakítja az ügyfél nyilatkozatára
vonatkozó rendelkezéseket; megnöveli annak súlyát, szerepét, amely egyúttal nagyobb felelősséget
is ró az ügyfelekre, mert bizonyos esetekben a nyilatkozat – az azzal ellentétes bizonyítékok
hiányában – elsődleges bizonyítási eszközzé válhat.
Ellentétben a Ket.-tel (amely ezt csak az irat tekintetében engedi meg), az Ákr. általános
jelleggel lehetővé teszi – amennyiben jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét –, hogy a
bizonyítékot az ügyfél nyilatkozatával pótolhassa, amennyiben annak beszerzése nem lehetséges
[Ákr. 64. § (1) bek.]. Ilyen esetben azonban az ügyfelet figyelmeztetni kell a valótlan tartalmú
nyilatkozattétel jogkövetkezményeire is.
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Ezzel összefüggésben az Ákr. 47. § alapján:
„(1) a hatóság az eljárást megszünteti, ha
[…]
b) a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem
bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja”.
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Az Egyesület álláspontja, hogy az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot, észrevételt bármikor
tehet, sőt azt akár meg is tagadhatja, viszont kérelemre induló eljárásban ennek következményeivel
számolnia kell. Ezt fejezi ki az Ákr. 5. § (1) bekezdése, amelynek értelmében a nyilatkozattétel
lehetőség. A hatóság tényfeltárási kötelezettsége körében bizonyítása a szabad bizonyítás elvére és
a bizonyítékok szabad mérlegelésére épül. Ennek körében a hatóság maga választja meg a bizonyítás
eszközeit, és azokat szabadon mérlegelve hozza meg döntését. Hangsúlyozzuk, hogy az alapelvek
érvényre juttatása az eljárás minden résztvevőjének kötelezettsége. Az Ákr. 5. § (2) bekezdése
kimondja, hogy „a közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára
biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli
jogok gyakorlását”. Amennyiben a kérelem hiányos, vagy a tényállás tisztázása ezt indokolja, a
hatóság intézkedésével olyan megoldást kell találnia, amely kifejezi és érvényre juttatja az ügyféli
jogok és érdekek minél szélesebb körben történő érvényre juttatását. Ehhez kapcsolódóan lényeges
szerep jut a konkrét ügyben a hatóság mérlegelésének, valamint döntéseinek a fokozatosság
figyelembevételével való meghozatalának, ami a közigazgatási jogviszonyokban a bizalmi elv
erősödését, tágabb értelemben pedig a jogbiztonságot szolgálja.
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ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Az az ügyfél kérelemmel való rendelkezési joga vonatkozásában1
I. A kérdésben szereplő tényállás
A kérelmező ügyfél kérelemmel történő rendelkezésével kapcsolatban merült fel egy kérdés: a
fellebbezési eljárásban módosíthatja-e a kérelmét az ügyfél, tekintettel az Ákr. 35. § (3)
bekezdésére? (A kommentár szerint elvileg igen.)
A kérelem módosítása azt eredményezi, hogy az elsőfokú hatóság arról a fellebbezési eljárásra
tekintettel már nem hozhat döntést, ha részt vett az elsőfokú eljárásban szakhatóság, akkor a
módosított kérelem tárgyában állásfoglalást nem adhat. Nem utolsósorban akár új ügyfél eljárásba
vonását eredményezheti.
A kérdés az, hogy a másodfokú hatóság elbírálhatja-e a módosított kérelmet (például nincs új
ügyfél, az eljárásban nincs szakhatóság, vagy a szakhatósági állásfoglalást a kérelem egyértelműen
nem érinti), vagy az elsőfokú döntés megsemmisítése mellett az elsőfokú hatóságot az eljárás
folytatására kötelezi a módosított kérelem tekintetében?
II. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett
álláspontja

b) Álláspont
Hangsúlyozandó, hogy az ügy megindítására szolgáló „eredeti” kérelem és a fellebbezési kérelem
nem azonos. Az elsőfokú hatóság az eredeti kérelemnek megfelelően folytatja le eljárását, az
elsőfokú ügy tárgya az ügyfél kérelmében kért jogának elbírálása. Az Ákr. 118. § (1) bekezdése
értelmében a fellebbezési kérelem tárgya elsődlegesen az elsőfokú döntés jogszerűsége, amellyel
szembeni kifogás alapulhat jog- vagy érdeksérelmen. A másodfokú szerv elsődlegesen az elsőfokú
döntés jogszerűségét vizsgálja, és amennyiben megállapítja, hogy az elsőfokú döntés jogellenes,
akkor szükségszerűen vizsgálja az eredeti kérelmet. Az Ákr. megalkotásakor az ügyfelek érdekét
szem előtt tartva úgy rendelkezett a jogalkotó, hogy a másodfokú szerv ilyen esetben érdemben is
elbírálja a kérelmet, megspórolva ezzel az újbóli elsőfokú eljárás időtartamát. Tehát a másodfokú
szerv szükségszerűen először az elsőfokú döntés jogszerűségéről hoz egy „belső döntést” a
fellebbezési kérelem alapján. Ez a döntés csak akkor ölt testet, ha az elsőfokú döntést helyben
hagyja. Amennyiben az elsőfokú döntés jogszabálysértő, a másodfokú szerv szükségszerűen és
járulékos jelleggel elbírálja az eredeti kérelmet [Ákr. 119. § (5) bekezdés].
Kiemelendő továbbá, hogy a másodfokú döntés esetében kérelemre induló eljárások körében
megsemmisítésnek nincs helye. A nem semmisségi ok következtében történő megsemmisítést nem
követheti új eljárás, új eljárásra történő utasítás, hiszen ebben az esetben az ügyfél jog- vagy
érdeksérelme a megsemmisítés által került orvoslásra. Azonban ennek az esetkörnek csak
1
2
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a) Az állásfoglalást érintő jogintézmény
A kérelmező ügyfél kérelemmel való rendelkezési joga. A kérelmező ügyfél kérelemmel való
rendelkezési jogának alapvetően három aspektusa van:
1) Az ügyfél jogosult eldönteni, hogy nyújt-e be kérelmet.
2) Az ügyfél jogosult eldönteni, milyen eljárást kezdeményez.
3) Az ügyfél jogosult a kérelem tartalmának a meghatározására. 2
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hivatalbóli eljárások esetén van relevanciája, hiszen a kérelemre induló eljárások esetén önmagában
az elsőfokú határozat megsemmisítése nem orvosolná azt a helyzetet, hogy a hatóságnál van egy
elintézetlen kérelem, amelynek tárgyában szükséges döntést hozni. Természetesen, ha a
megsemmisítésre semmiségi ok [Ákr. 123. § (1) bekezdés] fennállta miatt kerül sor, akkor az
elsőfokú hatóságnak kell visszaadni az ügyet elbírálásra, kivéve, ha nem olyan semmisségi ok miatt
került megsemmisítésre, ami az elsőfokú szerv eljárásának gátját képezi, például a hatáskör hiánya.
Az Ákr. 35. § (3) bekezdése alapján a kérelmező ügyfél akár a fellebbezésében is módosíthatja
kérelmét arra tekintettel, hogy a kérelemmel való rendelkezés keretében a döntés véglegessé válása
előtt módosíthatja és visszavonhatja kérelmét.
Erre figyelemmel azonban előállhat az a sajátos helyzet, hogy a másodfokú eljárás során a
kérelem elsőfokú hatóság által el nem bírált részéről is döntést kellene hozni. Ebben az esetben
azonban álláspontunk szerint a másodfokú hatóság megsértené a hatáskörelvonás tilalmát, hiszen
olyan kérdésben döntene, amelyben tulajdonképp nincs hatásköre. A fellebbezési eljárás során
ugyanis az Ákr. alapján a másodfokú hatóság arra rendelkezik hatáskörrel, hogy a fellebbezés
folytán indult eljárásával az elsőfokú döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, és szükség
esetén a tényállás tisztázása érdekében az elsőfokú hatóság által elmulasztott bizonyítási
cselekményeket elvégezze. Arra azonban semmiképp sincs hatásköre, hogy olyan kérdésben hozzon
döntést, amelyről az elsőfokú hatóság nem döntött. Következésképpen a fellebbezési eljárás során
az eredeti kérelem módosításának nincs helye, így az ügyfél ilyen jellegű rendelkezése csak új
kérelemként értelmezhető. Ennek alapján a másodfokú hatóság semmiképpen sem bírálhatja el a
módosított eredeti kérelmet, hiszen az új kérelemnek minősül, amelyre más (elsőfokú) szerv
rendelkezik hatáskörrel. Itt nyer jelentőséget az a tény, miszerint a fellebbezési kérelem és az eredeti
kérelem két külön kérelemnek minősül.
Álláspontunk szerint a fő kérdés az, hogy a kérelem módosítása milyen hatással van a
fellebbezési kérelemre, ezt a kérdést csak az eljáró hatóság döntheti el, tekintettel arra, hogy az ügy
összes körülményét ő ismeri. Önmagában a fellebbezési eljárás ugyanis nem akadálya annak, hogy
az ügyfél az eredeti kérelmét módosítva újra benyújtsa.
Ad 1) Amennyiben az eredeti kérelemről nem választható le a módosítás, akkor a fellebbezési
eljárás megszüntetésének van helye az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, mivel
másképpen nem elbírálható az új módosított kérelem, ezért szükségszerűn visszavontnak kell
tekinteni a fellebbezési kérelmet. Az Ákr. 38. §-a alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni,
így amennyiben az ügyfél úgy módosítja eredeti kérelmét, hogy az nem leválasztható, az tartalmában
a fellebbezési kérelem visszavonását is jelenti. Ebben az esetben a fellebbezési eljárás
megszüntetésével az elsőfokú döntés a 82. § (2) bekezdésének b) pontja alapján véglegessé válik.
Az új eljárásnak viszont nem válik akadályává a 46. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
visszautasítási ok, mivel a kérelem tartalma megváltozott a módosítással. Természetesen van arra
lehetőség, hogy a fellebbezési kérelem csak részlegesen kerüljön visszavonásra, például ha a
fellebbezés az eljárási költség mértékét is kifogásolja az ügyfél, úgy e körben a fellebbezési kérelem
nem kerül visszavonásra, és az elsőfokú határozat esetében a vitatott járulékos elemek körében nem
áll be a véglegesség.

Összefoglalva mindkét esetben fog új eljárás indulni, semmiképpen sem a fellebbezési eljárás
keretében kerül sor az új módosított kérelem elbírálására.

Állásfoglalások ~

Ad 2) Amennyiben az eredeti kérelemről a módosítás leválasztható, az ügyfél kifejezett
rendelkezése hiányában a fellebbezési eljárás folytatódik. Ebben az esetben nem akadálya a
módosított kérelem elbírálásának a folyamatban lévő fellebbezési eljárás, hiszen a leválasztással egy
új, független ügy jön létre. Például ha az ügyfél megvásárolja a telke mögötti másik telket, és ezek
egyesítését a hatóság elutasítja, e döntés ellen fellebbezéssel él, de közben megvásárolja a jobb oldali
szomszédos telket, és azt is az eredeti telekkel egyesíteni kívánja, úgy elviekben nincs akadálya a
későbbi telekegyesítés iránti kérelem külön eljárásban való lefolytatásának.
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Ha leválasztható a módosítás az eredeti kérelemről, akkor csak azt, amennyiben nem
leválasztható, úgy a hatóság egy végzéssel a teljes kérelmet átteszi a hatáskörrel rendelkező
(elsőfokú) hatósághoz.
Megjegyzendő, hogy ez a szerv a módosításra tekintettel nem feltétlenül a korábban eljárt
elsőfokú szerv lesz. Az elsőfokú hatóság ezt követően lefolytatja az eljárást további bizonyítást
rendel el – amennyiben az a kiegészített kérelem függvényében szükségesnek látszik –, majd
meghozza az új döntését, amellyel szemben az ügyfélnek megnyílik a jogorvoslati lehetősége.
Hangsúlyozandó azon tény, miszerint az ügyfél módosítja az eredeti kérelmét, nem teszi
jogszabálysértővé az elsőfokú döntést. Mivel az Ákr. 119. § (5) bekezdése szerint alkalmazható
megváltoztatásnak és megsemmisítésnek csak jog- vagy érdeksérelem alapján van helye, ezért ezek
alkalmazására nem kerülhet sor. Ugyanezen okból nincs helye az elsőfokú döntés saját hatáskörben
(120. §) vagy felügyeleti eljárás (121. §) keretében való visszavonásának. Tehát amennyiben az
elsőfokú eljárásban hozott döntés nem jogszabálysértő, illetve az ügyfél eredeti kérelmének
módosítása a fellebbezési kérelem visszavonásának minősül, az elsőfokú hatóság döntése
véglegessé válik.
Jogszabálysértés hiányában sem az első- sem a másodfokú hatóság nem vonhatja vissza az
elsőfokú határozatot, a meghozataltól beálló kötőerő pedig az ügyfél rendelkezési jogát korlátozza
abban, hogy már eredeti kérelmét visszavonja. Ennek oka, hogy a kérelmet elutasító döntéshez
joghatások kötődnek, például az eljárási költség vagy illeték szempontjából, amelyek hiányában
nem lenne végrehajtható adott esetben az eljárási költség behajtása. Továbbá a hatósági
határozatoknak is van egyfajta res iudicata hatása, még ha ezt a változó jogi- vagy tényhelyzet
erodálja is.
Végezetül megjegyzendő, hogy az Ákr. szabályozási rendszerében végzéssel határozat
megsemmisítésének, helyben hagyásának vagy megváltoztatásnak nincs helye, arra csak
határozatban kerülhet sor. Visszavont eredeti vagy fellebbezési kérelem esetén pedig a hatóságnak
az Ákr. 47. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, tekintettel a 80. § (1) bekezdésére, csak végzésben
dönthet.
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Az elkésett és visszavont fellebbezés elbírálásához kapcsolódó eljárási
cselekményekről1
I. A kérdésben szereplő tényállás
a)

A 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102. § (3) bekezdésének a) pontja
egyértelműen az elsőfokú hatóság hatáskörébe utalta az elkésett fellebbezéssel kapcsolatos
- érdemi vizsgálat nélküli elutasító - döntés meghozatalát. Ugyanezen szakasz (5)
bekezdése mondta ki, hogy a fellebbezést akkor kell a fellebbezés elbírálására jogosult
hatósághoz felterjeszteni, ha a megtámadott döntést az elsőfokú hatóság a fellebbezésben
foglaltaknak megfelelően nem javította vagy egészítette ki, nem módosította vagy vonta
vissza, valamint ha a fellebbezést - például az elkésettség okán - érdemi vizsgálat nélkül
nem utasította el (illetve, ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően nem vonták vissza).

b)

1

Kérdéses lehet továbbá az eljárás abban az esetben is, ha a fellebbezésre jogosult (vagy
több fellebbezésre jogosult esetén valamennyien) még a fellebbezés felterjesztése előtt
visszavonja a fellebbezését. Ilyen esetekre a Ket. azt mondta ki, hogy a fellebbezést nem
kell felterjeszteni a másodfokú hatósághoz. Ezzel szemben az Ákr. 119. § (7) bekezdése
akképp rendelkezik, miszerint, ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a
másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti. Ezen szabály nem értékeli a
visszavonás időbeliségét, inkább úgy értelmezhető, mintha valamennyi visszavonási esetre
alkalmazni kívánta volna a jogalkotó, függetlenül attól, hogy a visszavonásra a fellebbezés
felterjesztése előtt vagy után került-e sor. Ugyanezen szakasz - korábban hivatkozott - (3)
bekezdéséből szintén az a következtetés vonható le, hogy a fellebbezés visszavonása esetén
is szükséges annak a másodfokú hatósághoz való felterjesztése. Ennek ellentmondani
látszik a törvény indokolása, amely kiemeli, hogy „a fellebbezési határidő lejártának
bevárása azért szükséges, mert egyfelől az ügyfél a fellebbezési kérelmét vissza is
vonhatja…”. Amennyiben a jogalkotó az Ákr. 119. § (7) bekezdését azon esetekre is
alkalmazni kívánta volna, amikor az ügyfél a fellebbezését már annak felterjesztése előtt
visszavonta, úgy a törvény indokolása ezzel szöges ellentétben áll: hiszen az elsőfokú
hatóság akár bevárja a fellebbezési határidő lejártát, akár nem  annak kivárása érdekében,

Az állásfoglalás a 2019. október 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezésekre vonatkozik.
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Ezzel szemben a 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) nem mondja ki
egyértelműen, hogy a fellebbezés elkésettsége miatt a szükséges eljárási cselekményeket
az első- vagy a másodfokú hatóságnak kell-e megtennie. Mivel az Ákr. nem tartalmaz a
Ket. 102. § (3) bekezdésének a) pontjával analóg szabályozást, így adódna a válasz, hogy
az elkésett fellebbezést az Ákr. 46. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az elsőfokú
hatóságnak kellene visszautasítania. A 119. § (3) bekezdésének az értelmezéséből azonban
az a következtetés vonható le, hogy az elsőfokú hatóság ilyen eljárási cselekményt nem
tehet; az alapján ugyanis csak a megtámadott döntés módosítására, visszavonására,
kijavítására, kiegészítésére van lehetősége, ellenkező esetben a fellebbezést fel kell
terjeszteni a másodfokú hatósághoz. Ez utóbbi jogszabályhely inkább afelé orientálna, hogy
az elkésett fellebbezésről a másodfokú hatóságnak kell döntést hoznia. A kérdés
megoldásában a törvény indokolása sem ad eligazítást.
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hogy a fellebbező esetleg visszavonja-e a fellebbezését , visszavonás esetén sem lenne
más lehetősége, mint a fellebbezést a másodfokú hatósághoz felterjeszteni, hogy a
fellebbezési eljárás ezen a szinten kerüljön megszüntetésre.
A kérdező álláspontja szerint a vonatkozó ágazati jogszabályok [a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet] nem tartalmaznak előírást a kérdéses tárgykörben.

a) Az elkésett fellebbezés elbírálására jogosult hatóság kérdésének vizsgálata
A Ket. korábbi 102. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében „Az elsőfokú döntést hozó hatóság
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az elkésett fellebbezést.”
Ugyanennek a szakasznak a (6) bekezdése szerint: „Ha az ügyfél a fellebbezési határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, a határidő az ennek helyt adó döntés jogerőssé
válását követően kezdődik. (…) Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál
nyújtották be, a felterjesztésre nyitva álló határidő a fellebbezésnek az első fokú döntést hozó
hatósághoz érkezésével kezdődik.”
Az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján „a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon
belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.”
Az Ákr. 119. § (3)-(4) bekezdései alapján „Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja
vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést
a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely
a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú
hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.”
Emellett az Ákr. 53. § (2) bekezdése szerint „az igazolási kérelemről az a hatóság dönt,
amelynek eljárása során a mulasztás történt. A jogorvoslatra megállapított határidő
elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv bírálja el.”
A hatályos szabályok alapján az előterjesztett fellebbezést és az üggyel kapcsolatos összes
iratot az elsőfokú hatóság a fellebbezési határidő – tizenöt nap – leteltét követően felterjeszti a
másodfokú hatósághoz, feltéve természetesen, hogy azt nem javítja, módosítja, egészíti ki, illetve
vonja vissza a fellebbezésnek megfelelően [vö. Ákr. 118. § (3) bekezdés, 119. § (1)-(3) bekezdések].
E rendelkezések egyértelműen rögzítik, hogy az elsőfokú hatóságnak nincs mérlegelési jogköre a
fellebbezés felterjesztését illetően, azt a fellebbezésnek minősülő korrekciót kivéve, minden esetben
köteles a másodfokú hatóság részére továbbítani. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy az
elsőfokú hatóság a fellebbezésről kialakított véleményét is ismertesse, adott esetben kifejtve, hogy
a fellebbezési kérelem elkésett, nem a jogosulttól származik, vagy éppen más, a fellebbezésnek
megfelelő korrekciót gátló hibában szenved.
Amennyiben a fellebbezés előterjesztésével egyidejűleg a tizenöt napos fellebbezési határidő
elmulasztása miatt igazolási kérelmet is előterjeszt az ügyfél, úgy az elsőfokú hatóság az igazolási
kérelmet is köteles mérlegelés nélkül felterjeszteni a másodfokú hatóság részére, tekintettel a már
hivatkozott Ákr. 53. § (2) bekezdés második fordulatára.
A másodfokú hatóság elsőként az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő
megtartását és annak tartalmát ellenőrzi, ennek megfelelően a kérelemnek helyt ad, vagy azt
elutasítja.
Amennyiben az igazolási kérelmet a másodfokú hatóság elutasítja, úgy az elsőfokú hatóság
döntése fellebbezéssel nem támadható. Ez esetben a fellebbezési kérelmet – jogszabályi előfeltétel,
azaz a határidő megtartásának hiányára tekintettel – a másodfokú hatóság visszautasítja [vö. Ákr.
46. § (1) bek. a) pont]. Itt érdemes külön utalni az Ákr. 53. § (5) bekezdésére, amely rögzíti, hogy
az igazolási kérelem előterjesztése és a kérelem alapján megismételt eljárási cselekmény
KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSI JOGI KÖZLEMÉNYEK ~ 2020/1.
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határidejének elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak (azaz, ha a fellebbezési határidő
elmulasztása miatti igazolási kérelem előterjesztésére nyitva álló határidőt is elmulasztaná az ügyfél,
úgy ekkor már nem élhet újabb igazolási kérelemmel).
Amennyiben a másodfokú hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, valamint a fellebbezés a
formai és tartalmi feltételeknek megfelel, akkor elbírálja a fellebbezést.
A másodfokú hatóság igazolási kérelmet elutasító, valamint a fellebbezési kérelmet
visszautasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak van helye [vö. Ákr. 116. § (3) bek. c) és g) pont].
Az Ákr. 116. § (4) bekezdésének c) pontja szerint ugyanakkor nincs helye fellebbezésnek a
másodfokú hatóság által hozott önállóan fellebbezhető végzés esetén, így e végzések közigazgatási
perben támadhatóak.
Összegezve a fentieket, a KEJE álláspontja az, hogy az elsőfokú hatóságnak nincs hatásköre
elvégezni az igazolási kérelem akár formális, akár tartalmi ellenőrzését, valamint nincs jogköre a
fellebbezési kérelmet visszautasítani, illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen döntést hozni.

Állásfoglalások ~

b) A fellebbezés visszavonása esetén alkalmazandó eljárás
Az alapeljárás során a kérelem szabályai között egyértelműen szerepel az Ákr. 35. § (3)
bekezdésében, hogy az ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet. A rendelkezési jog a kérelem – így a jogorvoslati kérelem – visszavonásának
lehetőségét is magában foglalja. Érdemben ilyen esetben nem születik döntés, hiszen az arra
jogosulttól egy jognyilatkozatnak köszönhetően megszűnik az eljárásra okot adó körülmény.
Ezzel kapcsolatban viszonylag egyszerű a kérdés: az Ákr. 119. § (7) bekezdése értelmében „ha
valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást
megszünteti.”
Ugyanakkor a 119. § (7) bekezdésében szereplő szabály kizárólag a már megindult fellebbezési
eljárás esetén alkalmazható, hiszen, amíg a fellebbezési kérelem nem kerül felterjesztésre, azaz nem
érkezik meg a másodfokú hatósághoz, a fellebbezési eljárás maga meg sem indul. Ez egyben azt is
jelenti, hogy amennyiben az ügyfél a fellebbezés felterjesztését megelőzően vonja vissza
fellebbezési kérelmét, úgy egyszerűen az elsőfokú döntés véglegessé válik, amelyről értesíteni
szükséges az ügyfeleket, és nem szükséges megszüntetni a(z) – meg sem indult – eljárást.
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A hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány elleni fellebbezés tárgyában1
I. A kérdésben szereplő tényállás
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesületet azzal a szakmai kérdéssel keresték meg, hogy az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) V. fejezetében
szabályozott hatósági bizonyítvánnyal és hatósági igazolvánnyal szemben van-e helye
fellebbezésnek?
A jogbizonytalanság okait taglalva a kérdező az Ákr. vonatkozó szabályaira hivatkozással
kitért arra, hogy a törvény 94. § (2) bekezdésének értelmében a hatósági bizonyítvány, igazolvány,
valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzés határozat, az Ákr. szabályait ezen
jogintézmények vonatkozásában az Ákr. V. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az V.
fejezet a határozatnak minősülő hatósági bizonyítvány és igazolvány esetében nem tartalmaz
speciális szabályt a fellebbezés kérdésében, az Ákr. 97. § (4) bekezdése a hatósági nyilvántartás
kapcsán annyit rögzít, hogy az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló határidő
akkor kezdődik, amikor a bejegyzés tényét vagy az annak megtagadásáról szóló határozatot az
ügyféllel közölték.
Az egyes jogalkalmazó szervek között nem egységes a jogi álláspont abban a kérdésben, hogy
a hatósági bizonyítványok és igazolványok esetében szükséges-e biztosítani az ügyfélnek az Ákr.
116. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja szerinti fellebbezési lehetőséget.
A kérdező kitért arra is, hogy a fellebbezés megengedhetősége mellett érvelők szerint mind a
hatósági bizonyítvány, mind a hatósági igazolvány az Ákr. szerinti határozatnak minősül.
Amennyiben a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy a fellebbezés lehetőségét kizárja, arról az V.
fejezetben rendelkezett volna, vagy legalább a korábbi, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti
szabályozásnak megfelelően nevesítené, hogy kizárólag a hatósági bizonyítvány, illetve
bizonyítvány kiadásának megtagadásáról szóló döntés minősül határozatnak, és az ellen
fellebbezésnek helye van.
A fellebbezés kizártsága mellett érvelők álláspontja szerint amennyiben a hatósági
bizonyítvány és a hatósági igazolvány ellen fellebbezésnek helye van, szükségszerűen alkalmazni
kellene ezekre a jogintézményekre vonatkoztatva a véglegesség fogalmát is, mely például egy
személyazonosító igazolvány esetében értelmezhetetlen, nem szólva arról, hogy annak gyakorlati
alkalmazása a jogalkalmazási tevékenységet is nagyban megnehezítené.

A felvetett kérdéssel összefüggésben, általánosságban fontos rámutatni, hogy az Ákr.
megalkotásakor a jogalkotó –összhangban az Alkotmánybíróság számos tárgyban meghozott
döntésével és általában a bírói jogalkalmazással – kiemelt jelentőséget tulajdonított egy olyan
alapelvi garanciarendszer megalkotásának, amely a törvény egészét áthatja, és annak bármely elemét
vizsgálva töretlenül érvényesül. Nem véletlen, hogy már az első szakaszában hivatkozik az
Alaptörvény feltétlen primátust élvező rendelkezéseire, közöttük a jogorvoslathoz való jogra.
Miután koncepcionális változások következtében a közigazgatási hatósági eljárásban az általános
1
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jogorvoslat pozícióját a fellebbezési jogtól a közigazgatási per kezdeményezésének joga vette át,
ehhez képest a fellebbezés lehetőségét az Ákr. jelentős mértékben korlátozta, és e körben az ágazati
törvényeknek is széleskörű felhatalmazást adott. Ezért különösen fontos, hogy abban a körben, ahol
a fellebbezés joga megmaradt, az a hatósági döntésekkel szemben további korlátozások nélkül
érvényesülhessen.
A kérdés megválaszolásakor indokolt kitérni arra, hogy a közelmúlt eljárásjogi szabályozása
az adott tárgykörben hogyan rendelkezett. Nem kíván különösebb magyarázatot, hogy a Ket.
szabályainak tizenkét éven keresztül, adott esetben ügyek százainak, ezreinek elintézése során
történő alkalmazása milyen jelentős mértékű befolyással bír a jogalkalmazó jogfelfogására egy adott
kérdésben, különösen olyan körülmények között, amikor az új eljárási kódex normái a korábban
megszokotthoz képest egy-egy jogintézmény taglalásánál lényegesen kevesebb részletkérdésre
térnek ki, mint a korábban alkalmazott szabályok.
A Ket. az Ákr-hez hasonlóan szabályozta azt, hogy a hatósági bizonyítvány, igazolvány
kiadása, csakúgy, mint a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés, határozatnak minősül, illetve
az eljárási kódex általános szabályai a három jogintézmény tekintetében a rájuk vonatkozó
fejezetben foglalt eltérésekkel érvényesülnek. A Ket. a hatósági bizonyítvánnyal szembeni
fellebbezés kérdésében világos és félreérthetetlen szabályokat tartalmazott, amikor kimondta, hogy
a hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági
bizonyítvány felhasználás célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány
tartalma valótlan [Ket. 82. § (5) bek.]. A hatósági igazolvány szabályozása körében pedig – ha az
igazolványban szereplő adatok valódisága tekintetében kétség merül fel – a törvény a hivatkozott
szabályt (valamint a rá épülő további rendelkezéseket) rendelte megfelelően alkalmazni.
A jogalkalmazás szemszögéből vizsgálva a kérdést, több következtetés adódik. Miután a
jogalkotó a törvény vonatkozó fejezetében a kérelmező ügyfél jogorvoslati lehetőségének kérdésére
külön nem tért ki, a kérelmező ügyfél a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal szemben a
jogorvoslati fejezetben foglalt általános szabályok szerint élhetett jogorvoslattal, például ha azokba
téves adat került, vagy tartalmilag hiányosan adta azt ki az elsőfokú hatóság. A Ket. eredeti
normaszövege a döntés kijavítását, kicserélését, kiegészítését még a jogorvoslati fejezetben
szabályozta, és ezekkel kapcsolatban úgy rendelkezett, hogy mind kérelemre, mind hivatalból
elvégezhetők. Meg kell jegyezni, hogy a döntés kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére vonatkozó
kérelem nem volt a fellebbezéssel azonosítható, mert azt csak az elsőfokú hatóság bírálhatta el
(átszármaztató hatály hiánya), illetve nem érinthette az ügy tartalmi kérdéseit (kiegészítés esetén a
már elbírált tartalmi kérdéseket), következésképp az ilyen kérelem teljesítése során nem
érvényesülhetett a teljes felülbírálat elve sem, ami a fellebbezési kérelem nyomán meginduló
fellebbezési eljárás legfőbb sajátossága.
Feltehető, hogy a jogalkotó eleve nem számolt a kérelmező ügyfél fellebbezésének
lehetőségével a kérelmére kiállított hatósági bizonyítvánnyal/igazolvánnyal szemben, hiszen azok
adattartamát az eljáró szerv vagy hatósági nyilvántartásból (melybe történő bejegyzés, törlés,
adatmódosítás szintén határozatnak minősült, amiről az ügyfél korábban értesült, s amivel szemben
a fellebbezést a Ket. lehetővé tette) nyeri, vagy olyan okiratokból, melyeket a kérelmező ügyfél
bocsátott a hatóság rendelkezésére. Ráadásul a kialakult ügyintézési gyakorlatnak megfelelően a
hatósági igazolvány kiadását kérelmező ügyfél, ha az eljárásban személyesen vesz részt (például
fényképfelvétel, biometrikus adatfelvétel céljából), az igazolványba rögzítendő adatok körét és
egyezőségét személyesen ellenőrizheti. Mindez magyarázatul szolgál arra, hogy a jogalkotó miért
csak az ellenérdekű ügyfél fellebbezési jogának kizártságáról rendelkezett.
Ami a jogerő kérdését illeti: a Ket. rendelkezéseinek ismeretében a hatósági bizonyítvány és a
hatósági igazolvány kiadásával összefüggésben indokolatlan volt a jogerő kérdésével foglalkozni,
mégpedig azért, mert ezek az okiratok alkalmatlanok arra, hogy közvetlenül fejtsenek ki anyagi
természetű joghatást, ami miatt legfeljebb alaki értelemben, de így is csak a jogalkotó külön
rendelkezése nyomán tekinthetők hatósági határozatnak. (Mind a hatósági bizonyítványból, mind az
igazolványból hiányzik a hatóság „akaratnyilvánítása”, a rendelkezés, ami a hatósági döntésnek
egyébként mellőzhetetlen eleme.) Ebben a tekintetben a lényegükben különböznek például az
ugyanebben a fejezetben szabályozott konstitutív hatósági nyilvántartásba történő bejegyzéstől, ami
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kifejezetten jogot/kötelezettséget keletkeztet.
A Ket. szabályozta a hatósági bizonyítvány kiállításának törvényi előfeltételeit is, melyek
bármelyikének hiányában a hatóságnak a bizonyítvány kiállítását meg kellett tagadnia (Ket. 84. §).
A törvény V. fejezetében foglalt jogintézményekre vonatkozó közös szabályok körében pedig úgy
rendelkezett, hogy a hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásáról a
hatóság határozatot hoz. A kiállítást megtagadó határozat ellen bármely ügyfél (kérelmező,
ellenérdekű, azonos érdekű) az általános jogorvoslati szabályok szerint fellebbezéssel élhetett.
Az Ákr. szerinti általános feltételek mellett, az egyes ágazati jogszabályok mind a hatósági
igazolvány, mind a hatósági bizonyítványok pontos adattartalmát meghatározzák. Így életszerűtlen
az a felvetés, hogy amint az ügyfél részére, az általa kérelmezett adatról vagy jogról az ágazati
jogszabályok által meghatározott adattartalommal kiállításra kerül a hatósági igazolvány, illetve a
hatósági bizonyítvány, az ügyfél az ellen fellebbezést nyújtana be. Ráadásul, ha a kérelmező ügyfél
az eljárásban személyesen vesz részt, a rögzítendő adatokat személyesen is ellenőrizheti. A
fellebbezés akkor bír relevanciával, amikor a hatóság az ügyfél által kérelmezett hatósági
bizonyítvány kiállítását megtagadja [vö. Ákr. 95. § (3) bekezdés]. A gyakorlatban a hatóság a
bejegyzés megtagadásáról tartalmilag elutasító határozatot hoz, amely ellen – az általános
jogorvoslati szabályok alapján – van helye jogorvoslatnak (fellebbezésnek vagy közigazgatási
pernek).
Az Ákr. nem értelmezte újra a Ket. hatósági bizonyítványra, hatósági igazolványra vonatkozó
rendelkezéseit, azonban a szabályozás jelentősen lerövidült, ami a jogalkalmazás során a törvény
által nem szabályozott kérdésekben jogbizonytalanság kialakulásához vezethet. A törvény
indokolása a 95. §-ra vonatkozóan egyebek mellett rögzíti, hogy „a hatósági bizonyítvány – akárcsak
egy formális hatósági határozat is – közokirat. A közokiratoknak két típusa különböztethető meg: a
rendelkező és a bizonyító közokirat. A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány bizonyító
közokirat: a benne foglalt tények és adatok valódiságát vélelmezni kell. A jogorvoslat ebből
fakadóan speciális ezen jogintézmények tekintetében, a törvény azonban megteremti a rendes
jogorvoslati út igénybevételének lehetőségét ezen aktusokkal szemben is, az ellenérdekű ügyfelek
védelme érdekében.” Azt, hogy mi minősül közokiratnak, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 323. § (1) bekezdése határozza meg, amely kimondja, hogy
„a közokirat olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más
hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő
módon állított ki.” A közokiratot az ellenkező bizonyításig – a Pp.-ből fakadó vélelem alapján –
valódinak kell tekinteni. Amennyiben azonban az okirat valódiságát tekintve kétség merülne fel, a
hatóságnak van lehetősége arra, hogy az okirat kiállítóját az okirat valódisága tekintetében
nyilatkozattételre hívja fel. Ezzel összefüggésben fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a Pp.-ből
fakadó vélelem független a hatósági igazolvány, illetve a hatósági bizonyítvány véglegességétől.
Sem a kiállítás módja, ami a vélelmet keletkezteti, sem a vélelem nem a véglegességhez fűződő
jogkövetkezmény. Megjegyzendő ezzel összefüggésben, hogy éppen a szabályozás feleslegessége
volt annak indoka, hogy a Ket. 83. § (4) bekezdésében és 85. § (3) bekezdésében szereplő
rendelkezést az Ákr. már nem vette át, hiszen a közokirati jelleg és az ahhoz fűződő bizonyító erő a
Pp.-ből következik.
A hatósági igazolványok, illetve a hatósági bizonyítványok kiállítására tipikusan sommás
eljárás – vagy erre irányuló ágazati jogszabályi előírás esetén automatikus döntéshozatal – keretében
kerül sor. Az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerint sommás eljárásnak van helye, amennyiben a
hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok
alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű fél. Az Ákr. 42. §-a pedig kimondja, hogy
automatikus döntéshozatali eljárás és sommás eljárás esetén, ha a döntés ellen fellebbezésnek nincs
helye, az ügyfél jogosult kérni a hatóságtól az ügy teljes eljárásban történő lefolytatását. E szabályok
szintén az egyszerűbb megítélésű, ún. rutin ügyeknek tekinthető hatósági bizonyítványok és
igazolványok esetén töltenek be jogorvoslatot megelőzően önkorrekciós funkciót.
Fontos arra is külön felhívni a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítványok és igazolványok mögött
tipikusan – közhiteles – hatósági nyilvántartások állnak, azok adattartalmát mögöttes
nyilvántartások determinálják.
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Fontos arra is külön felhívni a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítványok és igazolványok
mögött tipikusan – közhiteles – hatósági nyilvántartások állnak, azok adattartalmát mögöttes
nyilvántartások determinálják. Így példának okáért egy tulajdoni lap adattartalmának nem
megfelelősége vagy egy erkölcsi bizonyítvány valótlansága esetén az ügyfél valójában nem az
aktuális hatósági aktust – a bizonyítványt vagy igazolványt – támadja meg, hanem az alapjául
szolgáló nyilvántartást (a jelen példánál maradva az ingatlan-nyilvántartást vagy a bűnügyi
nyilvántartást).
A Ket. szabályozásához képest lényeges változás, hogy az Ákr. V. fejezetében nem találunk a
jogorvoslatok tekintetében a hatósági bizonyítványra és igazolványra vonatkozó külön rendelkezést,
tehát a törvény jogorvoslatról szóló IX. fejezetében foglalt rendelkezések e jogintézmények
tekintetében közvetlenül érvényesülnek: azaz a hatósági igazolvány, valamint a hatósági
bizonyítvány az Ákr. 94. § (2) bekezdése szerint határozatnak minősül. Ennek megfelelően, mind a
hatósági igazolvánnyal, mind a hatósági bizonyítvánnyal szemben az Ákr. 112. §-a értelmében
önálló jogorvoslatnak van helye. Ez praktikusan azt jelenti, hogy a járási hivatal vezetője, a
polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, a polgármesteri hivatal (közös
önkormányzati hivatal) ügyintézője vagy rendvédelmi szerv helyi szerve által kiadott hatósági
bizonyítvánnyal, hatósági igazolvánnyal szemben az ügyfelek (szigorúan ragaszkodva a
normaszöveghez nem csak az ellenérdekű ügyfelek!) fellebbezéssel élhetnek. Azokban az
esetekben, amikor az Ákr. 116. §-a általánosan vagy az Ákr. felhatalmazása alapján más törvény
adott igazgatási ágazatra vonatkozóan a hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány kiadásával
szembeni fellebbezést kizárja, az ügyfél közigazgatási pert indíthat. Ugyanígy járhat el, ha
fellebbezési jogát kimerítette. Tekintettel arra, hogy a hatósági igazolvánnyal, illetve a hatósági
bizonyítvánnyal kapcsolatos per mind ténybeli, mind jogi szempontból egyszerű megítélésű,
amennyiben ezen ügyekben közigazgatási per megindítására kerül sor, a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 8. § (3) bekezdés e) pontja,
valamint a Kp. 124. § (2) bekezdés a) pontja alapján – ha törvény eltérően nem rendelkezik –
egyszerűsített perben egyesbíró jár el.
A fellebbezési jog „biztosításával” összefüggésben, azt a hatósági bizonyítványnak minősülő
okiratba célszerű belefoglalni. Nincs akadálya azonban annak, hogy az ügyfél a bizonyítványt annak
kézhezvételét követően haladéktalanul felhasználja. Más kérdés, hogy a felhasználási cél szerinti
eljárásban a hatóságnak szükséges-e vizsgálnia a döntés véglegességét?
Az Ákr.-nek az eljárás megindulására, a sommás eljárásra, a függő hatályú döntésre stb.
vonatkozó szabályai nem teszik lehetővé azt, hogy az eljáró hatóság az ügyfél által a kérelméhez
csatolt iratot „fektesse”. Ráadásul semmilyen előírás nincs arra vonatkozóan, hogy a hatósági
bizonyítvány véglegességét vizsgálnia kelljen. Gyakorlati szempontból az ilyen okiratok
megtámadásának az esélye legfeljebb ezrelékekben mérhető. Ezért a véglegesség vizsgálatától
indokolt eltekinteni. Amennyiben az eljáró hatóságnak később tudomására jut, hogy a bizonyítványt
kiállító hatóság azt visszavonta vagy annak adattartalmát módosította, akkor az általános, illetve az
ágazati eljárási szabályok alkalmazásával hivatalból ennek megfelelően jár el a saját döntése
tekintetében.
A hatósági igazolvány kiadásáról általában nem készül külön alakszerű hatósági határozat. Az
elkészült hatósági igazolványt a hatóság legtöbb esetben az előtte átvétel céljából személyesen
megjelenő ügyfélnek, ügyféli képviselőnek adja át. Célszerű, ha ekkor szóban megtörténik a
jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatás, illetve az ügyfelet (képviselőt), miután az igazolványt
megtekintette, a fellebbezési jogról való lemondás kérdésében nyilatkoztatni lehet. Ez rávezethető
az átadás megtörténtét rögzítő iratra. Azonban ettől függetlenül is az átvett hatósági bizonyítvány
azonnal felhasználható.
Végezetül az általános jogorvoslati szabályok érvényesülnek azzal a hatósági döntéssel
szemben is, amelyben a közigazgatási szerv a hatósági bizonyítvány vagy a hatósági igazolvány
kiadását megtagadja. A hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány kiadásához ugyanis az
ügyfélnek törvény által elismert jogosultsága fűződik.
A jogorvoslati lehetőségektől függetlenül téves adattartalom esetén annak továbbra sincs
akadálya, hogy az ügyfél a kiállító hatóságtól a bizonyítvány/igazolvány kijavítását kérje, melyet a
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hatóság az okiratok jellegére tekintettel kicserélés útján teljesít.
A jogorvoslati lehetőségektől függetlenül téves adattartalom esetén annak továbbra sincs
akadálya, hogy az ügyfél a kiállító hatóságtól a bizonyítvány/igazolvány kijavítását kérje, melyet a
hatóság az okiratok jellegére tekintettel kicserélés útján teljesít. Ezzel összefüggésben fontos
rámutatni, hogy az Ákr. 90. § (1) bekezdése szerint kijavításnak akkor van helye, ha a döntésben
elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére. Fontos tehát minden konkrét
név- vagy más elírás esetén tisztázni, és az adott ügy sajátosságai alapján megítélni, hogy milyen –
formálisan ugyan kis jelentőségű – elírásnak tűnő hiba képezheti kijavítás alapját. Hiszen például
egy vezetői engedély – de más hatósági döntés esetén is – az ügyfél nevének elírása az ügy érdemére
hat ki (példának okáért Krisztina helyett Krisztián kerül feltüntetésre a vezetői engedélyben). Ennek
megfelelően tehát, amennyiben az ügy érdemére kiható elírásról van szó, az ügyfél kijavításra
irányuló kérelmét – a tartalmi elbírálás elvéből következően – fellebbezési kérelemként, fellebbezés
hiányában pedig olyan beadványként szükséges értékelni, amely akár hivatalbóli jogorvoslati
eljárást alapozhat meg (döntés módosítása és visszavonása saját hatáskörben, felügyeleti eljárás).
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A kérelmet visszautasító végzés elleni fellebbezésről1
I. A kérdésben szereplő tényállás
a) Milyen döntést kell hozni abban az esetben, ha a kérelem visszautasítása esetén a fellebbezés
alapján a másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú döntés jogszabálysértő, és a
kérelmet el kellett volna bírálni (az eljárást le kell folytatni)?
A visszautasító végzés jogszerűtlensége esetén, a végzést megsemmisíteni és új eljárás
lefolytatására utasítani nem lehet, mert nincs szó új ügyfél bevonásáról.
A végzést megsemmisíteni sem lehet, mert a megsemmisítés következtében maradna
egy elbírálatlan kérelem, azonban új eljárásra utasítás hiányában az elsőfokú hatóságnak
nincs eljárási kötelezettsége. Nem mellékesen a megsemmisítésre akkor kerülhet sor, ha
olyan súlyos eljárásjogi jogsértés történt, ami csak a megsemmisítéssel orvosolható.
Kérelemre indult eljárásban visszautasítás esetén ez nem járható út.
A fentiekre figyelemmel az elsőfokú végzés megváltoztatása jöhet figyelembe. E
körben szerintem arra nincs lehetőség, hogy a másodfokú hatóság maga folytassa le az
eljárást és hozzon érdemi döntést, mert ezzel elvonná az elsőfokú hatóság hatáskörét,
amelyik az ügy érdemében eleve nem hozott döntést.
A megváltoztatás során lehetséges megoldásként csak az elsőfokú hatóság eljárás
folytatására utasítása marad (például a kormányhivatal a végzést megváltoztatja, és az
elsőfokú hatóságot az eljárás folytatására utasítja). Ez ebben a formában nem következik
az Ákr.-ből, de más megoldás nem kínálkozik.
b) További kérdés, hogy a végzéssel szemben milyen jogorvoslat lehetséges. A 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. § (3) bekezdése nem sorolja fel az önálló fellebbezéssel
támadható döntések között a megváltoztató végzést, ezért a 114. § (1) bekezdése alapján
közigazgatási per nem indítható a végzéssel szemben. A végzés a 112.§ alapján az elsőfokú
hatóság által lefolytatott eljárásban hozott határozattal vagy eljárást megszüntető végzéssel
szembeni jogorvoslatban lesz támadható.

a) Az elsőfokú hatóság által hozott kérelmet visszautasító végzés jogszerűtlenségének
kimondása esetén a másodfokú hatóság cselekvési lehetőségeinek vizsgálata
Az Ákr. 119. § (1) bekezdése értelmében az elsőfokú hatóságnak lehetősége van az általa hozott
hibás döntést megváltoztatni vagy visszavonni, amennyiben észleli a döntése ellen benyújtott
fellebbezés alapján, hogy az jogszabályt sért („[h]a a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja,
hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja”). Amennyiben az elsőfokú hatóság
a fellebbezési határidő lejártáig nem vonja vissza döntését, vagy azt a fellebbezésnek megfelelően
nem javítja, egészíti ki, úgy az ügy összes iratával köteles a jogszabályban kijelölt másodfokú
hatósághoz felterjeszteni [vö. Ákr. 119. § (3) bek.:
„[h]a a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt
nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési
1
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határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz”].
Tekintettel arra, hogy a tényállás alapján az elsőfokú hatóság „önkorrekcióval” nem élt, a
másodfokú hatóság az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyja
vagy – érdeksérelem vagy jogszabálysértés esetén – megváltoztatja vagy megsemmisíti („[a]
másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy
jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti”). Következésképpen amennyiben az
elsőfokú hatóság döntése jogszabálysértő, úgy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését
megváltoztatja vagy megsemmisíti.
Az Ákr. 119. § (5)-(6) bekezdéseiben foglalt szabályozás kialakításánál a jogalkotói cél az volt,
hogy lehetőség szerint fellebbezés esetén a másodfokú hatóság hozza meg a végleges döntést, ezért
hiányzik az új eljárásra utasítás lehetősége a fellebbezésnek helyt adó döntési lehetőségek közül.
Ezzel kívánja az Ákr. szabályozása megakadályozni, hogy ún. „jojó” effektusként az ügyfél ügye az
első- és másodfok között ingázzon. Ez alól az Ákr. 123. § (1) bekezdése tesz kivételt, de csak
szükség esetén, mivel például hatáskör hiányában hozott döntés esetén az új eljárásnak fogalmilag
nem lehet helye.
Kérelmet visszautasító és eljárást megszüntető végzés – melyek a hatóság érdemi döntés
helyett hozott végzései – esetén nincs lehetősége a másodfokú hatóságnak annak megváltoztatására,
hisz ezekben az esetekben csak hatáskörét túllépve tudna eljárni (a másodfokú hatóságnak magának
kéne lefolytatnia azt az eljárást, amit egyébként az elsőfokú hatóságnak kellett volna, de
jogszabálysértése okán nem tett meg).
A kérelmet visszautasító végzéssel szembeni fellebbezés esetén a másodfokú hatóságnak arról
kell döntenie, hogy az elsőfokú hatóság döntése – azaz a visszautasítás – jogszerű volt-e,
amennyiben nem, úgy a megváltoztatásnak azért sem lehet helye, mert a kérelem befogadásáról és
a hatósági eljárás lefolytatásáról nem kell külön döntést hoznia az elsőfokú hatóságnak. Az Ákr.
119. § (6) bekezdés alkalmazásának és az ügyfél kérelméről való döntésnek ez esetben azért nincs
helye, mivel a fellebbezés tárgya nem a visszautasított kérelem, hanem a visszautasítás ténye volt.
Az Ákr. a 116. § (2) és (3) bekezdésében szétválasztja a határozatokkal és a végzésekkel szembeni
fellebbezéseket, aminek az oka, hogy a fellebbezés mindig az elsőfokú hatóság döntéséhez, nem
pedig a kérelemhez vagy az ügyhöz van kötve. Következésképpen a másodfokú szerv egy végzésben
meghozott döntést nem változtathat meg úgy, hogy határozatnak minősíti át, mivel az önálló
fellebbezéssel támadható végzések köre csak eljárási cselekményekre vonatkoznak, nem pedig az
ügy érdemére.
A semmisség jogintézménye nem keverendő a másodfokú hatóság fellebbezés során
jogszabálysértés vagy érdeksérelem esetén hozandó megsemmisítő döntésével. A semmisségi
okokat az Ákr. taxatíve felsorolja a 123. § (1) bekezdésben: az ott meghatározott esetekben a
másodfokú hatóságnak nincs mérlegelési joga, hivatalból köteles a döntést megsemmisíteni, annak
semmissége okán. A fellebbezés alapján történő megsemmisítés a hatóságnak opcionális lehetősége
a megváltoztatás mellett (természetesen jogszabályi keretek között és a hatásköri szabályoknak
megfelelően). Megjegyzendő továbbá, hogy nem a másodfokú hatóság mérlegelési körébe tartozik
annak eldöntése, hogy mely esetek minősülnek az Ákr. 123. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti
súlyos eljárási jogszabálysértésnek. Ezen semmisségi okokat az egyes ágazati törvények határozzák
meg. A kérelmet visszautasító végzés esetén sem az Ákr. 123. §-a szerinti semmisségről, sem már
lefolytatott eljárásról nem beszélhetünk. Azonban néhány esetben, ahogy a kérelmet visszautasító
végzések esetén is, a döntés megváltoztatása fogalmilag kizárt.
Következésképpen, ha az elsőfokú hatóság kérelmet visszautasító végzése jogszabályt sért, úgy
a másodfokú hatóságnak az elsőfokú hatóság végzését – kasszációs jogkörében – meg kell
semmisítenie. Az Ákr. szövegéből nem következik, hogy a megsemmisítő döntés során a másodfokú
hatóság esetlegesen új eljárásra is kötelezheti az elsőfokú hatóságot, így a törvény szövegét követve
erre a másodfokú hatóságnak nincs lehetősége. A megsemmisítő döntéssel a másodfokú hatóság az
elsőfokú hatóságot nem utasíthatja új eljárásra (erre nincs is szükség, hiszen nem új eljárás
lefolytatása, hanem a jogszabálysértés folytán le nem folytatott eljárás megindítása szükséges),
ugyanakkor a le nem folytatott eljárás lefolytatására kötelezheti.

Állásfoglalások ~
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Az új eljárásra utasításra azért sincs szükség, mivel a megsemmisítés jogkövetkezményeként a
visszautasító végzés hiányában az eljárás visszakerül a kérelem a hatósághoz történő beérkezésének
szakaszába, ekkor pedig fennáll az Ákr. 15. § (1) bekezdése szerinti eljárási kötelezettsége az
elsőfokú hatóságnak.

Állásfoglalások ~

b) Végzéssel szembeni jogorvoslati lehetőség(ek)
Az Ákr. 112. §-a alapján „[a] hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt
törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az
eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.” Azaz az Ákr.
116. § (3) bekezdésében felsorolt önálló fellebbezéssel megtámadható végzések mellett ágazati
törvény ágazati eljárásban határozhat meg egyéb esetköröket. Azon végzések, melyek önálló
fellebbezéséről sem az Ákr., sem pedig ágazati törvény nem rendelkezik kizárólag az érdemi
határozat másodfokú hatósághoz történő fellebbezés keretében támadhatók (amennyiben a
fellebbezést jogszabály nem zárja ki), vagy szintén az érdemi határozat keretében indítható a végzés
ellen közigazgatási per. Tehát ez esetekben a végzés sem a másodfokú hatóság előtt fellebbezéssel,
sem pedig bíróság előtt közigazgatási perrel nem támadható.
Az önállóan fellebbezhető végzés (például a kérelmet visszautasító végzés) esetén,
amennyiben a másodfokú hatóság azt az Ákr. 119. § (5) bekezdése alapján helybenhagyja vagy –
érdeksérelem vagy jogszabálysértés esetén – megváltoztatja, vagy megsemmisíti, úgy az ügyfél
ellene közigazgatási pert indíthat az Ákr. 114. §-a alapján. Következésképpen a másodfokú
hatóságnak az elsőfokú hatóság végzését helybenhagyó, végzését megváltoztató vagy végzését
megsemmisítő végzése csak közigazgatási perben támadható.
Nem szükséges sem a helybenhagyó, sem a megváltoztató, sem pedig a megsemmisítő végzést
az Ákr. 116. § (3) bekezdésében felsorolni, mint önállóan fellebbezhető végzések, hisz azokat csak
a másodfokú hatóság vagy a felügyeleti szerv jogosult kibocsátani, ami ellen nincs helye további
fellebbezésnek, így viszont közigazgatási per indítható ellenük, hisz „[f]ellebbezéssel támadható
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a
fellebbezést elbírálták.”
Sem a megfellebbezett és másodfokú hatóság által elbírált határozat, sem pedig a
megfellebbezett és másodfokú hatóság által elbírált önállóan fellebbezhető végzés nem
fellebbezhető, azaz nincs lehetőség harmad vagy negyedfokra. A megfellebbezett határozat vagy
megfellebbezett önálló fellebbezéssel megtámadható végzés kizárólag közigazgatási perben
támadható meg az ügyfél részéről.
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A párhuzamos első- és másodfokú eljárás esetén a felfüggesztés szabályainak
alkalmazása vonatkozásában1
I. A kérdésben szereplő tényállás
Az elsőfokú szociális igazgatási eljárás keretén belül (rendszeres pénzellátás felülvizsgálata) a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 17. §-a alapján
ügyfelünket a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére
köteleztük, valamint ezzel egyidejűleg megszüntetésre került a pénzellátáshoz való jogosultsága.
Ügyfelünk az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban:
Ákr.) szerinti jogorvoslati jogával élve, törvényes határidőn belül, fellebbezett határozatunk
megváltoztatása és a részére megállapított visszafizetendő ellátás méltányosságból történő
elengedése okán.
Fellebbezését az Ákr. 119. § (3) bekezdése alapján a fellebbezési határidő lejártát követően
felterjesztettük a másodfokú szociális hatóság részére.
A fentiek alapján az alábbi eljárásjogi dilemmában kérném a megtisztelő szakmai állásfoglalásukat:

II. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület Igazságügyi Minisztériummal egyeztetett
álláspontja
A megküldött jogeset alapján megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság egyidejűleg döntött egy
szociális pénzbeli ellátás megszüntetéséről, illetve a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről.
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Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében nem csupán a megszüntetett ellátásra való
jogosultsága visszaállítását kérte, hanem ezzel egyidejűleg a részére határozatunkban megállapított
jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett pénzbeli szociális ellátás visszafizetése méltányosságból
történő mellőzését is kérelmezte, akkor az első fokú szociális igazgatási hatóság gyakorolhatja-e a
Szoctv. 17. § (4)-(4a) bekezdései szerinti méltányossági jogkörét?
Ha az elsőfokú hatóság a Szoctv. szerinti méltányossági jogkörét, a felterjesztett döntésére
vonatkozó kérelem kapcsán, hatásköre hiányában nem gyakorolhatja az Ákr. 117. § (1) bekezdése
okán, abban az esetben az elsőfokú szociális igazgatási hatóság az Ákr. 48. §-a szerint
felfüggesztheti-e eljárását jogszabályszerűen a másodfokú hatóság döntésének közléséig?
Az elsőfokú szociális igazgatási hatóság elbírálhatja-e (a másodfokú szociális igazgatási
hatóság döntésének közlése előtt) az általa felterjesztett fellebbezésben foglalt méltányossági
kérelmet tartalma alapján, ha az Ákr. 117. § (1) bekezdése szerint az elsőfokú szociális igazgatási
hatóság döntése végrehajtására halasztó hatály van érvényben?
Abban az esetben, ha az elsőfokú szociális igazgatási hatóság részére nem lehetséges a
méltányossági kérelem alapján indult eljárás jogszabályszerű felfüggesztése az Ákr. és a vonatkozó
ágazati törvény (Szoctv.) rendelkezései szerint, valamint a fellebbezés felterjesztése okán a
másodfokú szociális igazgatási hatóság részére átruházott hatásköre miatt sem gyakorolhatja
méltányossági jogkörét, milyen törvényes eljárásjogi megoldást javasolnának az ügyfél
méltányossági kérelmének jogszerű elbírálása érdekében?

66

A jogorvoslati kérelemre az elsőfokú hatóság helyesen járt el a fellebbezés és az iratok
felterjesztésével, hiszen azt saját hatáskörben nem kívánta elbírálni.
A méltányossági kérelem vonatkozásában (függetlenül attól, hogy a hatóság egy vagy két
döntésben rendezte az ellátás megszüntetését és a visszafizetésre kötelezést, és attól is, hogy az
ügyfél a kérelmeit egyben nyújtotta be) az elsőfokú hatóság kötelezettége eljárni a Szoctv. 17. §-a
alapján. Nincs helye a méltányossági eljárás felfüggesztésének az Ákr. alapján, ugyanis az Ákr. 48.
§ (1) bekezdése értelmében „[a] hatóság felfüggeszti az eljárást, ha a) az előkérdés bíróság
hatáskörébe tartozik, vagy b) az ügyben külföldi szervet kell megkeresni”. Mindemellett az Ákr. 48.
§ (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „[t]örvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését,
ha az előkérdés más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel
szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el.”
A hivatkozott (1) bekezdés egyértelműen nem alkalmazható, a (2) bekezdés pedig akkor
lehetne alkalmazható, hogy az ott lévő „törvény lehetővé teheti” feltétel az adott ügyben
alkalmazandó másik ágazati törvény alapján fennállna, azonban ez itt nem állapítható meg.
Ha a járási hivatal a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés
összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné – méltányosságból a) csökkentheti vagy elengedheti, ha a
visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, b) részletekben fizettetheti
meg. [vö. Szoctv. 17. § (4) bek.]
A fellebbezéssel érintett döntés egy olyan pénzellátás megszüntetésére irányul, amelyet az
ügyfél jogosulatlanul – akár jó-, akár rosszhiszeműen – vett igénybe. Fontos hangsúlyozni azonban,
hogy a pénzellátás megszüntetésére irányuló döntés hatálya nem a döntés kiadmányozásának vagy
közlésének, hanem annak dátumától számítódik, amikortól az ügyfél – körülményei megváltozását
követően – az ellátást jogosulatlanul vette igénybe. Tehát a hatóság e döntését visszamenőleges
hatállyal azzal a nappal hozza meg, amikortól az ügyfélnek járó ellátást egyébként is meg kellett
volna szüntetni (például munkaviszonya létesítésének napjától). A jogosulatlanul igénybe vett
ellátás összegét is ezen időintervallumra, tehát a jogosultság megszűnésétől a döntés meghozataláig
terjedő időszakra tekintettel kell visszafizetni, figyelemmel természetesen a Szoctv. 17. § (3)
bekezdésében foglalt szubjektív és objektív határidőkre.
Tekintettel arra, hogy a méltányossági kérelmet az elsőfokú hatóságnak kell elbírálnia, e
hatóságnak a fenti oksági kapcsolatot figyelembe véve kell – kizárólag a méltányossági kérelmet
elbíráló – döntését meghoznia. A kérelem elbírálásának, egyáltalán benyújtásának előfeltétele –
tudniillik végleges és végrehajtható döntés mondja ki, hogy az ellátást az ügyfél jogosulatlanul vette
igénybe – itt azonban hiányzik. Az Ákr. szabályozása szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha
az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más
jogkövetkezményt nem fűz [vö. Ákr. 46. § (1) bek. a) pont].
Összegezve az elsőfokú hatóságnak a jogosultság kérdésében hozott döntése nem végleges és
– mivel azt az ügyfél megfellebbezte – nem is végrehajtható, ezért az ezen a döntésen alapuló
pénzellátás visszafizetésére kötelezés sem lehet az. Mivel pedig e kérdés elbírálása még nyitott, a
döntés nem végrehajtható, az ügyfél részéről visszafizetési kötelezettség nem állhat fenn.
Amennyiben pedig az ügyfélnek e kötelezettsége még nem áll fenn, úgy méltányossági kérelme az
eljárás e szakaszában nem értelmezhető, így a méltányossági kérelmét az Ákr. 46. § (1)
bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint kell visszautasítani azzal, hogy a méltányossági
kérelmet megalapozó feltétel (tudniilik az azt megalapozó döntés) hiányzik. Ez esetben az elsőfokú
hatóságnak a méltányossági kérelem tárgyában a kérelmet 8 napon belül végzés formájában kell
visszautasítania [vö. Ákr. 46. § (1) bek. a) pontja, 50. § (6) bek., valamint 80. § (1) bek.]. Az
ügyfélnek a jogosultság tárgyában hozott végleges és végrehajtható döntésig visszafizetési
kötelezettsége nem áll fenn.
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Az ügyfél mindkét kérdésben beadvánnyal élt:
1. jogorvoslati kérelme az ellátásnak a jövőre vonatkozó megszüntetésére vonatkozik,
2. méltányossági kérelme pedig az eddig jogosulatlan ellátás elengedésére.
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Így a másodfokú jogorvoslati eljárásnak és az elsőfokú méltányossági eljárásnak egymással
párhuzamosan kell folyamatban lennie, hiszen a méltányossági kérelem egy, a megszüntetés előtti
összegre vonatkozó újabb elsőfokú eljárás, amire tekintettel az elsőfokú hatóság eljárási
kötelezettsége az Ákr. 15. §-a alapján a kérelem megérkezésétől kezdődően beállt.
Amennyiben a másodfokú hatóság, felügyeleti szerv vagy bíróság által elbírált és ily módon
végrehajtható döntés azt állapítja meg, hogy az ügyfél mindvégig jogosult volt az ellátásra, és azt az
elsőfokú hatóság jogszerűtlenül szüntette meg, úgy az elsőfokú hatóságnak a korábbi méltányossági
kérelemmel összefüggően teendője nincs, hiszen az akkor is okafogyottá vált volna, ha egyébként a
kérelmet az elsőfokú hatóság valamilyen okból nem utasítja vissza, az ügyfelet joghátrány ezzel
kapcsolatban nem érte.
Amennyiben viszont a későbbi végleges döntés értelmében az ügyfél valóban jogosulatlanul
vette fel az ellátást, visszafizetési kötelezettsége feléled. Ez esetben az elsőfokú hatóságnak
hivatalból kell eljárást indítania az ügyféllel szemben az Ákr. 104. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetése céljából. E hivatalból indított eljárásban a döntés
meghozatalát követően pedig az ügyfél már alappal nyújthatja be (ismételt) méltányossági kérelmét,
melyet az elsőfokú hatóság az Ákr. és a Szoctv. vonatkozó rendelkezései alapján lesz köteles
érdemben elbírálni.
Joggal merül fel a kérdés, hogy ha a méltányossági kérelemnek a hatóság helyt ad, vagy éppen
elutasítja, ugyanakkor a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság ellátás megszüntetésére vonatkozó
döntését (vagy a döntés ezzel érintett rendelkezését) megváltoztatja vagy megsemmisíti, akkor
előállhat az a helyzet, hogy egy visszaállított ellátásra vonatkozó méltányossági visszafizetést
rendező/elutasító döntés van hatályban.
Álláspontunk szerint a kettő kérelem nem választható el ily módon egymástól. Az elsőfokú
hatóságnak kettő döntése született ugyan, de a második döntése (ti. a jogosulatlanul felvett
pénzellátás visszafizetése) szervesen következik az első döntésből (a pénzellátásra való jogosultság
hiányának visszamenőleges megállapítása). A jogosulatlanul felvett pénzellátás méltányosságból
történő elengedése azt feltételezi, hogy a pénzellátás visszafizetésének kötelezettségét végleges és
végrehajtható döntés mondja ki, tehát magát a pénzellátást jogosulatlanul vette fel az ügyfél. Amíg
ilyen döntés nincs, addig a fellebbezésnek – figyelemmel az Ákr. 117. § (1) bekezdésére is – a döntés
végrehajtása (bizonyos, a jelen ügyben azonban nem releváns kivételektől eltekintve) halasztó
hatálya van, tehát a jogosultság hiányát megállapító döntés nem végleges, és nem is végrehajtható.
Amennyiben pedig az alapdöntés nem végrehajtható, úgy az e döntésre épülő, jogosulatlanul felvett
pénzellátás visszakövetelésére sincs mód, a visszafizetési kötelezettség nem értelmezhető.

1.

A méltányossági kérelmet el kell bírálni (ezt a másodfokú hatóság hatáskör hiányában
nem fogja megtenni), amire szintén biztosított a jogorvoslat lehetősége. Ha ezzel az
ügyfél nem él, és az jogerős lesz, eközben a másodfokú hatóság is meghozza az
elsőfokú hatóság döntésével ellentétes határozatát, akkor az elsőfokú hatóság az Ákr.
120. §-a alapján visszavonhatja döntését, és a méltányossági kérelemre Ákr. 47. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján megszünteti eljárását. Az Ákr. 120. §-a az alábbiak
szerint rendelkezik a döntés módosítása vagy visszavonása tárgyában: ha a hatóság
megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási
bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől
számított egy éven belül legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

2.

Ügyfélbarát eljárásnak véljük, ha az ügyfelet tájékoztatjuk jelen jogi helyzetről, egyben
tájékoztatjuk arról is, hogy lehetősége van az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján kérni az
általa indított eljárás szünetelését, így elkerülhető, hogy a másodfokú döntés
ismeretében számára kedvezőtlen, vagy később az elsőfokú döntéssel esetleg össze
nem egyeztethető döntés szülessen.

Állásfoglalások ~

Ezek alapján az alábbi két lehetőséget látjuk jogi szempontból elfogadhatónak:
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SZÓLIK ESZTER
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységének
bemutatása1
A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2018-ban azzal a céllal jött
létre, hogy támogassa a közigazgatási szakemberek tevékenységét gyakorlati és elméleti
módszerekkel, valamint azért, hogy hozzájáruljon a közigazgatási szakemberállomány
jogalkalmazási tevékenységének fejlesztéséhez. 2
Az Egyesület működése szempontjából a 2019. év első féléve kiemelkedő időszaknak
bizonyult szakmai és tudományos szempontból is, ugyanis számos olyan rendezvény, program lett
megszervezve, amely nagymértékben elősegítette az Egyesület Alapszabályában foglaltak
megvalósulását, illetve a szervezet népszerűsítését. 3
A rendezvények egyik sarokpontját a 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási
rendtartástól szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.), valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvény (a továbbiakban: Kp.) alkalmazásához kapcsolódó országos rendezvénysorozatként
megszervezett tudományos, szakmai konferenciák, workshopok jelentették.
Az Ákr.-hez kapcsolódó rendezvények országosan hét helyszínen kerültek megrendezésre,
amelyeket az alábbi táblázatban foglalhatunk össze.
1. táblázat: Az Egyesület Ákr.-hez kapcsolódó rendezvényei

Helyszín
Miskolc
Debrecen
Pécs
Szeged
Győr
Veszprém
Budapest

Időpont
2019. március 28.
2019. április 25.
2019. május 23.
2019. június 20.
2019. július 9.
2019. július 18.
2019. szeptember 10.

A „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019” címet viselő rendezvények nagyfokú
érdeklődést váltottak ki, különösen a közigazgatási szervek, ügyészségek, bíróságok képviselői
körében, azok sok esetben teltházas konferenciák lettek. A rendezvényeken  egységes tematikát
követve  először szakmai előadásokra került sor, a kormányhivatalok, járási hivatalok, jegyzők,
bíróságok szakavatott kollégái mutatták be gyakorlati tapasztalataikat az Ákr. alkalmazásával
összefüggésben, majd kerekasztal-beszélgetés keretében volt lehetősége mind a résztvevőknek,
mind pedig a szakmai előadóknak reflektálni az elhangzottakra, illetve közösen megvitatni a kurrens
jogalkalmazói problémákat. Az egyes rendezvények megvalósulásában nagy szerep jutott a
konferenciák helyszínét biztosító szervezeteknek is, így a kormányhivataloknak, az egyetemeknek,
a törvényszékeknek. Az Egyesület a társszervezőként bekapcsolódó szervezetekkel együttműködési
megállapodást is kötött, amelynek ünnepélyes keretek közötti aláírására az egyes rendezvények
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Forrás: saját szerkesztés

A kézirat lezárásának dátuma: 2019. december 31.
Lásd az Alapszabály 1. §-át: http://www.keje.hu/alapszabaly-2/ (A letöltés dátuma: 2019. 07. 29.)
3
Az Egyesület tevékenységét a 2019. évben a Miniszterelnökség, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatta.
1
2
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Az Egyesület együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalával.
5
A rendezvényekről megjelent hírek megtekinthetők az Egyesület honlapján: www.keje.hu (A letöltés dátuma: 2019. 07.
29.)
6
A versenyt az alábbi szervezetek támogatták: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Debreceni Campus Fesztivál, EFOTT
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dialóg Campus Kiadó, MÁV Magyar Állam Vasutak Zrt., Urban Sidewalker.
7
A beérkezett pályaművek megtekinthetők az Egyesület honlapján: http://www.keje.hu/fooldalon-megjelenohirek/rajzpalyazat-beerkezett-palyamuvek/ (A letöltés dátuma: 2019. 07. 29.)
8
Az alábbi szervezetek ajánlottak fel díjakat: Budakeszi Vadaspark, Medveotthon, Fővárosi Állat- és Növénykert, Líra
Könyv Zrt., Szentendrei Skanzen, MAHART Zrt., Passnave Személyhajózási Kft., Csodák Palotája, Dialóg Campus
Kiadó, MÁV Magyar Állam Vasutak Zrt., Sió-Eckes Kft. - Eckes-Granini Group, Innovációs és Technológiai
Minisztérium Fenntarthatóságért Felelős Államtitkársága, Líra Könyv Zrt.
9
A díjról készített fotó megtekinthető az Egyesület honlapján. A rendezvényről megjelent hírek megtekinthetők az
Egyesület honlapján: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/alom-az-allamban-rajzpalyazat-2/ (A letöltés
dátuma: 2019. 07. 29.)
10
A rendezvényt a Dialóg Campus Kiadó támogatta. A rendezvényről készült hír megtekinthető az Egyesület honlapján:
http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szinjatszokor-es-perbeszedverseny-2/
(A
letöltés dátuma: 2019. 11. 19.)
11
Lásd: http://www.keje.hu/egyeb-jogalkalmazast-segito-dokumentumok/ (A letöltés dátuma: 2019. 07. 29.)
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keretein belül került sor.4 A rendezvények sikerességét mutatja, hogy azokról sajtóhír formájában
több fórumon is beszámoltak, kiemelve annak tudományos értékét. 5
Az Egyesület a fiatal generáció közigazgatási eljárásjogi tudásának fejlesztését tűzte ki célul
az Országos Közigazgatási Eljárási Jogi Jogesetmegoldó Verseny megrendezésével, amelyre
magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanulók
jelentkezhettek 2-3 fős csapatokban. A rendezvény sikerességét mutatja, hogy közel 50 csapat
jelentkezett a versenyre számos felsőoktatási intézményből. A jelentkezők két fordulóban mérték
össze tudásukat, először egy online tesztsor kitöltésével, majd május 7-én komplex feladatok
megoldásával szakmai zsűri előtt versenyezhettek. A legjobban teljesítő csapatok értékes
tárgyjutalmakat kaptak, amelyeket az Egyesületet támogató szervezetek ajánlottak fel a csapatok
részére.6 Az Egyesület a rendezvény utáni nagyfokú érdeklődésre tekintettel tervezi a 2020-as évben
is – már hagyományteremtő céllal  a verseny megrendezését.
A kisiskolások államról alkotott felfogásának tudatosítása érdekében az Egyesület Álom az
államban címmel rajzpályázatot hirdetett öt kategóriában általános iskolások részére. A pályázatra
közel 40 intézménytől majdnem 300 pályamű érkezett be, 7 amelyet az Egyesület Elnöksége bírált
el. A számos sikeres rajz okán a zsűri több kategóriában is különdíjat adott. A díjakat a
jogesetmegoldó-versenyhez hasonlóan többek között az Egyesületet támogató szervezetek
ajánlották fel.8 A díjak között továbbá megtalálható volt az Egyesület által alapított „KEJE
rajzpályázat 2019” elnevezésű díj is, amelyet az egyes kategóriák első helyezettjei vehettek át.9 A
június 28-án megrendezésre kerülő díjátadót követően a résztvevők egy parlamenti látogatással
gazdagíthatták élményeiket.
A 2019-es év második felében került sor a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
alkalmazásához kapcsolódó rendezvényekre, amelyek három állomáson kerültek megszervezésre
Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok 2019 címmel, így először Pécsett, majd Debrecenben,
végül pedig egy nagyszabású kétnapos konferencia keretében az Országos Bírósági Hivatal aktív
közreműködésével Budapesten, Wlassics Gyula-emlékkonferencia címmel. Az Ákr.
rendezvényekhez hasonlóan ezek a konferenciák is szakmai szempontból rendkívül hasznosnak
bizonyultak, és a bíróságok bevonásával nagyfokú szakmai támogatást jelentettek a hatósági
jogalkalmazók számára.
A Kp. alkalmazásához kapcsolódóan az Egyesület 2019-es munkatervében foglaltak szerint
került sor november 15-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Közigazgatási Eljárási Jogi
Színjátszókör és Perbeszédverseny című rendezvényre, ahol egyetemi hallgatók mutathatták be
tudásukat szakmai zsűri előtt jogesetek feldolgozásával, perbeszédek tartásával. A nyertes
csapatokat tárgyjutalmakkal díjazta az Egyesület 10.
Az Egyesület a fenti rendezvényeken túl szakmai állásfoglalásokkal igyekszik segíteni az
egységes jogalkalmazás kialakítását, amelyeket a honlapján is közzétesz, 11 valamint folyamatosan
4
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figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogalkotási és jogalkalmazási termékeket, különös
tekintettel a joggyakorlatot formáló bírósági ítéletekre és alkotmánybírósági határozatokra.
Egyúttal a 2020-as évre is tervezi hasonló a 2019. évben megvalósuló szakmai, tudományos
értékekkel bíró rendezvények megszervezését, amelyek hosszú távon alkalmasak arra, hogy az
Egyesület egy olyan hiánypótló szakmai platform legyen, amely a közigazgatási szakemberek
számára egyedülálló segítséget tud nyújtani a jogalkalmazás során, illetve ami által több száz tagot
számláló, minden közigazgatási szakember által ismert szervezetté tud válni.
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2019. szeptember 10-én került megrendezésre a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (KEJE)
szervezésében a „Közigazgatási Eljárási Jogi Szakmai Napok 2019 Budapest” elnevezésű szakmai
rendezvény, amely a KEJE Ákr. országos rendezvénysorozatának utolsó állomása volt.2 A
közigazgatási eljárási jogi kérdéseket megvitató hét szakmai napból álló rendezvénysorozat záró
konferenciájának Budapest Főváros Kormányhivatala adott otthont, ahol több mint kétszáz a
közigazgatási jog és közigazgatási eljárási jog iránt elhivatott vezető, tisztviselő, hivatalnok vett
részt, továbbá a Kúria Közigazgatási- és Munkaügyi Kollégiuma is képviseltette magát.
A szakmai nap együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírásával kezdődött. A KEJE,
valamint Budapest Főváros Kormányhivatala között létrejövő megállapodást Dr. habil. Boros Anita,
a KEJE elnöke és Dr. György István Budapest Főváros Kormányhivatal kormánymegbízottja írta
alá. Ezt követően került sor a KEJE, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti
együttműködési megállapodás aláírására, amely során Dr. Téglási András dékánhelyettes képviselte
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karát, mint
együttműködő partnert.
A szakmai előadások sorát Dr. Salgó László Péter, az Igazságügyi Minisztérium helyettes
államtitkára, az Ákr. megalkotásának körülményeit, okait, valamint a várható módosításokat taglaló
beszédével nyitotta meg, bemutatva a közigazgatási eljárási jog hazai szabályozásának nagyobb
állomásait. Majd Prof. Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró, az Ákr. alkalmazását az
Alkotmánybíróság gyakorlatából szemlélve mutatta be a jelenlévőknek, kiemelve a releváns
Alkotmánybírósági határozatokat.
A konferencia második felében Dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró az Ákr. közigazgatási
bíráskodásra gyakorolt hatásáról számolt be szakmai előadása keretében.
Dr. Uzsák Katalin, a Budapest Főváros Kormányhivatalának főigazgatója „A jövő közigazgatása –
elektronikus ügyintézés” címmel tartott előadást, aki Budai Balázs Benjamin szavaival határozta
meg az e-közigazgatást, mely szerint: „Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének tudás
alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezését jelenti, az infokommunikációs
technológiai alkalmazások közműszerű használata révén.” Az előadás keretében bemutatásra került,
hogy az információs társadalom milyen módon helyezte új alapokra a közigazgatást, továbbá
azokról a projektekről is szó esett, amelyben a Kormányhivatal projektgazdaként jelenik meg.
Arról, hogy a gyámhatósági eljárásoknak milyen sajátosságai figyelhetők meg az Ákr.
normarendszerének keretei között, Burkáné dr. Nagy Beáta, Budapest Főváros Kormányhivatalának
főosztályvezetője számolt be az érdeklődőknek. Az előadás során az Ákr. és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény egyes rendelkezései közötti
párhuzamok kerültek bemutatásra. A szakmai előadások sorát Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatalának főjegyzője, Dr. Sárádi Kálmánné az Ákr. gyakorlati tapasztalatait jegyzői szemmel
bemutató beszédével zárta. A konferencia utolsó részében sor került egy pódiumbeszélgetésre,
amelynek résztvevői Budapest Főváros Kormányhivatal Kerületi Hivatalainak vezetői és kerületi
jegyzők voltak.
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Így Dr. Róka Sándor, a II. Kerületi Hivatal vezetője, Dr. Balogh Szilvia, a IV. Kerületi Hivatal
vezetője, Dr. Horváth Tivadar, a X. Kerületi Hivatal vezetője, Dr. Herpai-Nagy Teodóra, Budavári
Önkormányzat jegyzője, Dr. Sélley Zoltán, Belváros-Lipótváros Önkormányzat jegyzője, valamint
Dr. Szántó János, Budafok-Tétény Önkormányzat jegyzője osztotta meg a szakmai
nap résztvevőivel a gondolatait és a tapasztalatait az országos rendezvénysorozat korábbi állomásain
felvetett problémákkal és megoldási javaslatokkal kapcsolatban Dr. Józsa Fábián KEJE alelnök
koordinációja mellett.
A pódiumbeszélgetés keretében a megkeresés jogintézménye kapcsán kiemelésre került annak
könnyítő hatása, miszerint más, külföldi szerv megkeresése esetén a hatóság köteles az eljárást
felfüggeszteni, míg belföldi megkeresés esetén az eljárás akadályoztatásának jogkövetkezményei
figyelhetők meg.
A törvény szerkezetére vonatkozóan megvitatásra került az a kérdés, hogy vajon indokolt volte a jogalkotónak az a lépése, hogy elválasztotta egymástól a kérelemre induló eljárást és a hivatalból
induló hatósági eljárást. A pódiumbeszélgetés résztvevői szerint indokolt volt a jogalkotó e
módosítása, a jogalkalmazás során mind a jegyzők, mind a kormányhivatal vezetői inkább előnyeit
tapasztalták ennek. Mindezek mellett pedig felhívták a figyelmet a hatósági ellenőrzés és a
hivatalbóli eljárás közötti kapcsolatra, amely a törvény szerkezeti felépítésének logikáját támasztja
alá. Azonban problémásnak találták, hogy például a gyámügyi eljárás során a ként fent nevezett
intézmény keveredik egymással. A hivatalból induló eljárásoknál úgy vélték a vitában résztvevők,
hogy nem indokolt fenntartani azt a szabályozást, ami kizárja az eljárások szünetelésének
lehetőségét. Ennek kapcsán javasolt bővíteni a megszüntetési okok körét, továbbá a kérelem
fogalmát és a hivatalból induló eljárások szabályait pontosítani.
A kerekasztal beszélgetésnél kérdésként merült fel az “eleve tisztázott tényállás” jelentése,
amelyet szintén pontosításra javasoltak a beszélgetés résztvevői, a sommás eljárás és a függő hatályú
döntés kapcsán pedig az ügyintézési határidők tekintetében fogalmaztak meg felvetéseket.
Az Ákr. kapcsolódó eljárásra vonatkozó szabályait előremutatónak ítélték meg a jegyzők és a
hivatalvezető szakértők, azonban az eljárás felfüggesztésére, illetve szünetelésére vonatkozó
szabályozást nem tartották kielégítőnek a szabályok merevsége okán. A pódiumbeszélgetés egyik
kulcskérdése volt a fellebbezéshez kapcsolódó szabályok megvitatása, amely vonatkozásában a
jelenlévők többsége annak fenntartása mellett érvelt. Záró témaként a végrehajtás NAV általi
foganatosítása merült fel.
Összességében elmondható, hogy a konferencia a délelőtt folyamán értékes és magas
színvonalú előadások sorozatát biztosította a jelenlévőknek, délután pedig sikeres, az Ákr. legtöbb
szegmensét átfogóan megvitató pódiumbeszélgetéssel zárult, amely keretében több a jogalkotó
számára is értékes és megfontolandó, módosító javaslat került felvetésre. 3

A rendezvénysorozat korábbi állomásairól szóló beszámolók itt tekinthetők meg:
Miskolc, 2019. március 28.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/a-kozigazgatasi-eljarasi-jogi-egyesuletorszagos-rendezvenyenek-elso-allomasarol-keszult-video-miskolc/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
Debrecen, 2019. április 25.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szakmai-napok2019-debreceni-allomasarol-keszult-video/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
Pécs, 2019. május 23.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/a-kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szakmai-napok-2019orszagos-rendezvenysorozat-harmadik-allomasa-pecs/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
Szeged, 2019. június 20.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szakmai-napok2019-szeged/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
Győr, 2019. július 9.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szakmai-napok-2019gyor/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
Veszprém, 2019. július 18.: http://www.keje.hu/fooldalon-megjeleno-hirek/kozigazgatasi-eljarasi-jogi-szakmai-napok2019-veszprem/ (A letöltés dátuma: 2019. 09. 15.)
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A Közigazgatási Perrendtartási Szakmai Napok című országos rendezvénysorozat két napos
zárókonferenciája 2019. december 3-4. között az Országos Bírósági Hivatalban Wlassics Gyula
egykori Királyi Közigazgatási Bírósági elnök emlékének tiszteletet állítva került megrendezésre a
Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület, valamint az Országos Bírósági Hivatal szervezésében.2 A
rendezvényen a 2018. január 1-jén hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
jogalkalmazói gyakorlatáról és tapasztalatairól kormánymegbízottak, kormányhivatal vezetők,
minisztériumi delegáltak, egyéb igazgatási szervek és hatóságok képviselői, bírók és ügyvédek
tanácskoztak.
A szakmai rendezvény a konferencia névadójának állított emléktábla avatásával kezdődött.
Wlassics Gyula hajdani budapesti lakóhelyénél, a Budapest V. kerület, Duna utca 1. szám alatti
épület falán felavatott emléktáblával a résztvevők tiszteletüket fejezték ki.
Dr. Boros Anita a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, egyben az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkára, mérlegen a Kp. címmel tartott szakmai előadásában azt
hangsúlyozta, hogy a közigazgatási hatóságok eljárása számos területet érint, amelyek során olyan
szituációkkal kerülnek szembe, amikor gyakran tételes jogszabályok nélkül, sürgősen kell
intézkedniük. Mindemellett bemutatta a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület eddigi
tevékenységét. Beszámolt az Egyesület által szervezett két nagy volumenű országos
rendezvénysorozat korábbi állomásainak hasznosságáról, tapasztalatairól, beszélt az Egyesület
társadalmi felelősségvállalás keretében meghirdetett rajzpályázata és az országos közigazgatási
eljárási jogi jogesetmegoldó verseny sikeréről. Továbbá az Egyesület által megalapított
Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények című folyóirattal kapcsolatos célokat, valamint az
Egyesület által kitűzött rövid és hosszú távú terveket is ismertette.
Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke megnyitóbeszédében Wlassics Gyula munkásságáról és
érdemeiről, a jogegység megteremtő tevékenységéről, valamint a közigazgatási bíráskodásra
gyakorolt hatásáról beszélt.
Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a Kp. bírósági szervezetrendszerre és a
szervezetigazgatásra gyakorolt hatásával kapcsolatosan tartott előadást. Kifejtette a személyi
állomány növekedésével, a zöld bíróságokkal, a képzési rendszer hatályosításával, a kommunikációs
rendszer változásával, a különböző kihívásokkal és a szakmai színvonal növekedésével kapcsolatos
álláspontját.
Alkotmányossági kérdésekről Dr. Balogh Zsolt Péter kúriai tanácselnök tartott szakmai
előadást, amelyben a közigazgatási bíróságok felállításával kapcsolatban korábban működő
munkacsoportok feladatairól és tevékenységeiről beszélt. Kitért a normakontrollra, az
Alkotmánybíróság tevékenységére, az egyes igazgatási modellek bemutatására, a szubjektív és
objektív jogvédelem kérdéseire, a megelőző eljárásban résztvevő szakértő szerepére. Mindemellett
a felek perbeli rendelkezéséről, mint alapjogról, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogról is
beszélt.
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Ezt követően ismételten Dr. Robotka Imre osztotta meg tapasztalatait, ezúttal a Kp. uniós jogi
szintéren megjelenő hatásáról. Előadásában az elkülönült perrend és különbírósági rendszer, a tiszta
és vegyes jogforrás, a Kp. tárgyi hatálya, a közigazgatási bíróság jogfejlesztő funkciója és a
jogvédelem kapcsán a tagállami diverzitást mutatta be. Hangsúlyozta a közérthetőség és
normagazdagság szembenállását. Bemutatta a tagállamok hatásköri szabályozását, eltérő
kodifikációs technikákat, továbbá kitért az egyes pertárgyak és szervezeti összefüggések körére, a
jogorvoslat, a hatásköri megosztás, a döntési jogkör, a pszeudo jogintézmény, valamint az
egyezségkötés kérdésköreire.
Dr. Remes Gábor, a Fővárosi Törvényszék csoportvezető bírója a másodfokú bíróság
gyakorlatát ismertette a hallgatósággal. Kitért a bírói jogfejlesztés bemutatására, hatásköri és
illetékességi kérdésekre, a pénzbírság kiszabásával kapcsolatosan a bíróságok mozgásterével,
valamint a keresetlevél visszautasításával kapcsolatban osztotta meg gondolatait.
A közigazgatási hatósági jogalkalmazók szemszögéből Dr. Józsa Fábián, a KEJE alelnöke egyben,
a Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője mutatta be a Kp.
két éves gyakorlatát. Ennek körében ismertette a kormányhivatal perképviseleti osztálya hatósági
ügyeinek és döntéseinek számát. Kiemelte a közigazgatási jogvita, mint a bírói utat kiszélesítő
jogintézmény szerepét. Beszélt a függő hatályú döntéssel összefüggő problémákról, a közigazgatási
nem peres eljárások visszaszorulásáról, a differenciált hatáskör telepítésről, az azonnali jogvédelmi
eszközök rendszeréről, a bizonyítási szabályok változásáról, továbbá olyan új jogintézményekről,
mint a mintaper, a bírósági közvetítés, az egyezség, illetve a bírói ítélettel szembeni engedetlenség
szankcionálása.
A Kp. hatályosulásának két éves tapasztalatát ügyvédi szemszögből Dr. Jámbor Attila mutatta
be, aki különös figyelmet szentelt a különböző akadályok bemutatásának. Kiemelte az ügyféli
jogállás szabályozatlansága és kiforratlansága által okozott gyakorlati problémákat, a szakértői
tevékenységgel kapcsolatosan érzékelt nehézségeket. Mindemellett az ügyfél oldalán jelentkező, a
kereset benyújtásával, illetve az azonnali jogvédelemmel kapcsolatos problémákat taglalta.
A szakmai nap második felében dr. Gyergyák Ferenc, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület
alelnöke által levezetett panelbeszélgetés keretében Prof. Emeritus Dr. Tamás András, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem oktatója, illetve Ságiné Dr. Márkus Anett, a Fővárosi Törvényszék delegáltja
vitatta meg a Kp. tárgyi hatályával összefüggő legfontosabb kérdéseket. A panelbeszélgetés
résztvevői többek között arra kívántak választ kapni, hogy vajon szükség van-e a törvény tárgyi
hatályára vonatkozó részletes taxációra, avagy sem.
A konferencia első napját dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró által meghatározott vitakérdések
mentén tartott panelbeszélgetés zárta, amely keretében Dr. Sperka Kálmán, kúriai tanácselnök, Dr.
Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának
dékánhelyettese, valamint Prof. Dr. Menyhárd Attila, az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Államés Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezetője fejtette ki véleményét a
közigazgatási perről, mint az objektív és szubjektív jogvédelem eszközéről, valamint az eljárásban
résztvevők szerepeinek változásáról.
A konferencia második napja a korábbi szakmai előadások során felmerült legérdekesebb
kérdések kapcsán szervezett panelbeszélgetések keretében zajlott.
Az új perfajták és a keresethalmazat egyes kérdéseivel kapcsolatos panelbeszélgetést dr. Hajnal
Péter kúriai tanácselnök vezette. A felvetett téma vonatkozásában Dr. Tóth András, a Gazdasági
Versenyhivatal elnökhelyettese, Dr. Lapsánszky András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
jogi igazgatója, Dr. Barabás Gergely ügyvéd és Dr. Robotka Imre, a Fővárosi Törvényszék bírója a
megtámadási perekről, az egyszerűsített perekről, a keresethalmazatokról, a közigazgatási
szerződésekről, a járulékos cselekményekről, valamint a végzés típusokról tanácskoztak.
Ezt követően az azonnali jogvédelem egyes kérdéseivel foglalkozó szekció vette kezdetét, dr.
Banu Zsoltné dr. Szabó Judit, Fővárosi Törvényszéki tanácselnök vezetésével, amelynek résztvevői
Dr. Gyurita Rita, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Dr. Lapsánszky
András jogi igazgató, Dr. Baranyi Bertold ügyvéd és Dr. Bögös Fruzsina, a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság bírója a Kp. változásának eredményével kapcsolatosan fejtették ki

75

Szemle ~

álláspontjukat, kitérve az ideiglenes intézkedés és az azonnali jogvédelem együttes
alkalmazhatóságának lehetőségére, a kereset tartalmára, a jogos érdek sérelmének bizonyításának
kérdésére, továbbá a fellebbezés halasztó hatályára, valamint a visszautasítás jogintézményére is.
A harmadik panelbeszélgetés az egyezségkötés, bírósági közvetítés és az alternatív
vitarendezés lehetőségeinek vizsgálatára irányult. A beszélgetést dr. Figula Ildikó, a Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a mediációról tartott előadásával és összefoglalójával
nyitotta meg. Az elhangzottakra Dr. Gyurita Rita főigazgató, Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási
Hivatal hivatalvezetője, valamint Dr. Szászi Ádám, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság bírója reagáltak.
Az utolsó szekcióban a közigazgatási perbeli bizonyítás egyes kérdései kerültek megvitatásra
dr. Vitál-Eigner Beáta kúriai bíró vezetésével. Dr. Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság
elnöke, Dr. Korossy Csaba, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság igazgatója, Dr.
Keresztény Péter, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakjogásza, valamint Dr. Varga
András, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének részvételével a közigazgatási
perbeli bizonyítás egyes kérdéseit vizsgálták.
Dr. Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályának vezetője
köszönetnyilvánítással és összegzéssel zárta a konferenciát.
Zárszóként Wlassics Gyula leköszönő beszédéből hangzott el egy idézet:
„Nem szívesen beszélek az elmúlt időkről, akik engem közelebbről ismertek azok úgyis tudják, hogy
ki voltam és min dolgoztam. Függetlenül csináltam a dolgomat, ez pedig első kelléke ennek az
állásnak. Bárki jön is ide, annak meg kell őriznie teljes függetlenségét. Sokat beszélnek mostanában
arról, hogy a fiatalságnak nincs helye. Helyet kell biztosítani a fiatalok számára. Most más korszak
van.”
A kétnapos konferencia szakmai hozadékát és egyedülállóságát az adta, hogy olyan témakörök,
fókuszpontok kerültek bemutatásra, amelyek kurrens jogértelmezési munkát adnak a bíróságok, a
közigazgatási szervezetek, a közigazgatási jogalkalmazók és az ügyvédi kar tagjai részére egyaránt. 3

A rendezvényről készített további beszámolók elérhetők az alábbi linkeken:
https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/wlassics-gyula-emlekkonferencia-kozigazgatasi-perrendtartas-elso-ket-0
(A letöltés ideje: 2019. 12. 31.)
https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/emlektabla-avatassal-vette-kezdetet-wlassics-gyulaemlekkonferencia (A letöltés ideje: 2019. 12. 31.)
3
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