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PROF. DR. BOROS ANITA1 

A közigazgatási eljárás megjelenése a nemzetközi szakirodalomban – szisztematikus 

irodalomkutatás 

 

Absztrakt 

A közigazgatási eljárás Magyarországon a közigazgatási jog egy igen markáns területének 

tekintendő: a szakirodalom képviselői az első közigazgatási eljárási törvényünk megjelenése 

óta aktívan foglalkoznak a közigazgatási eljárási jog különböző kérdéseivel. A Magyar 

Tudományos Művek Tára (MTMT, Adatbázis) nyilvános felületén a mai napon2 elérhető 

publikációk közül a „közigazgatási eljárás” keresőszóra 768 közzétételt találhatunk. Ez az adat 

azonban még közel sem fedi le a közigazgatási eljárásjoggal foglalkozó összes tanulmányt, 

hiszen az MTMT létrehozására a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 

törvény 19/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazást az Akadémia. Az országos elektronikus 

információs közszolgáltatásként működtetett Adatbázis ebből következően a hivatkozott 

rendelkezés hatályba lépését (2015. július 27.) megelőző időszakra vonatkozóan csak elvétve 

tartalmaz adatokat. 

A jelen tanulmány arra keresi a választ, hogy nemzetközi szinten is hasonlóképpen számottevő-

e a közigazgatási eljárás – illetve annak szabályozási kereteinek − a kutatása és a tudományos 

eredmények szakirodalmi megjelenítése, mint nálunk. Az alaphipotézisem az, hogy a 

közigazgatási jogon belül a közigazgatási eljárási jog nem tartozik az európai nagy államok 

kutatásainak fókuszterületei közé, szemben az Amerikai Egyesült Államok vagy a kelet-közép-

európai – volt szocialista – országokkal. 

 

1. Módszertan 

 

A közigazgatási eljárási jog nemzetközi szintű tudományos kutatásainak tudománymetriai 

adatainak vizsgálatához első lépésében a különböző publikációkat gyűjtöttük össze a Web of 

Science (WoS) adatbázis alapján. Azért ezt a szakirodalmi adatbázist használtuk, mert a 

vonatkozó nemzetközi kutatások egybehangzó megállapítása szerint ez az adatgyűjtemény az, 

amelyik optimális kompromisszumot valósít meg a teljeskörűség és az átfedésnélküliség 

között. Ez azt jelenti, hogy bár más adatbázisok is nagy mennyiségű adatot, szakirodalmi 

hivatkozást archiválnak, azonban a minőségellenőrzés metodikája és eredményessége gyakorta 

nem egyenszilárdságú. A WoS-nál az elmúlt évek folyamán egy kiforrott minőség ellenőrzési 

rendszer akadályozza meg az alacsonyabb szintű folyóiratokban közölt vagy kétes eredetű 

információk megjelenését. 

A WoS-ban az [„Administrative Procedure” OR „Public Administration” and 

„Regulation”] keresőkifejezések alkalmazására került sor. A közigazgatási eljárás keresőszó 

más fordítással elenyésző eredményt produkált, ezért választottuk az „Administrative 

Procedure” keresőkifejezést. Emellett előzetes kutatásokat folytattunk arra vonatkozóan is, 

hogy a közigazgatási eljárás szabályozása mely keresőkifejezések vonatkozásában mutatja meg 

ténylegesen azokat a tanulmányokat, amelyek valójában a közigazgatási eljárás 

szabályozásával foglalkoznak. Erre való figyelemmel két keresőkifejezés egyidejű 

szerepeltetésére került sor mint másodlagos keresőkifejezés („Public Administration” and 

„Regulation”). Az adattisztítást követően, a kiinduló adatokat tartalmazó txt file összesen 182 

 
1 A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense. 
2 2022. február 5. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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462 sorból állt, azaz egyértelműen a „big data” világába tartozó, nagyméretű adatbázisról 

beszélhetünk. A vizsgálat folyamatát az 1. számú ábra mutatja be. 

 

 

1. ábra A vizsgálatok folyamata 

 
Forrás: A WoS adatbázis alapján saját szerkesztés. 
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2. A közigazgatási eljárásra és annak szabályozására vonatkozó közlemények száma és 

jellege 

 

Elsőként a szakirodalmi adatbázis globális vizsgálatára törekedtem, amelyet úgy valósítottam 

meg, hogy a Bibliometrix szoftver alapján leíró statisztikai vizsgálatokat végeztem a vizsgált 

adatbázis legfőbb jellemzőinek feltárása érdekében. A vizsgált adatbázis főbb jellemzőit az 1. 

táblázat foglalja össze. 

 

1. táblázat A vizsgált adatbázis legfőbb jellemzői 

 

Az adatbázis jellemzője Eredmény 

Időintervallum (év) 1975-2023 

Források száma (db) 1127 

Dokumentumok száma (db) 2.045 

Egy dokumentumra jutó hivatkozás (db) 10 

Összes hivatkozások száma (db) 77.208 

Kulcsszavak (db) 1.960 

Szerzők száma (fő) 4.501 

Egyszerzős dokumentumok száma (db) 830 

Egy közleményre jutó társszerzők száma 

(fő) 

2,38 

Nemzetközi együttműködésben készült 

közlemények aránya (%) 

10,07 

 

A dokumentumtípusok 

(db) 

 

Szakcikk 1.641 

Szakcikk könyvfejezetként 41 

Szakcikk konferencia-kötetben 53 

Könyv 3 

Könyvismertetés 18 

Szerkesztői előszó, bevezető 36 

Levél a szerkesztőnek 1 

Áttekintő közlemény 89 

Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

Ennek keretében megállapítottam, hogy összesen 2.045 releváns dokumentum áll 

rendelkezésre, az első dokumentum 1975-ben került be ebbe az adatbázisba, az utolsó pedig 

2023-ban. Összesen 1.127 szakirodalmi adatforrás szolgáltatta ezt a dokumentummennyiséget. 

A közigazgatás tudományában is növekvő jelentőségű szerepet kap a team munka a korábbi  

magyar és európai jogtudomány gyakorlatától bizonyos mértékig eltérő módon: itt a kollektív 

munkák aránya egyre nagyobb. Összesen 830 olyan dokumentumot találtam, amely egyetlen 

szerző műve, ez az összes dokumentum 10,07%-a. Az egy dokumentumra jutó szerzők száma 

2,38 volt. A fenti adatokból az is világosan kitűnik, hogy a témakör viszonylag jelentős 

érdeklődésre tart számot: ezt jól mutatja, hogy a mintában szereplő dokumentumok átlagos 

idézettsége 10 volt. A dokumentumok összesen 77.208 szakirodalmi hivatkozást tartalmaztak. 

A témakörben a tudományos érdeklődés folyamatosan emelkedik. Ezt jól igazolja, hogy 

jóllehet az első tanulmány a dokumentumrendszerben már 1975-ben megjelent, és voltak olyan 

évek, amikor mindössze néhány tanulmány − sőt 1982-ben egy sem − került be a 
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dokumentumgyűjteménybe, ezt követően viszont felgyorsult a publikációk megjelenése, és a 

bővülés folyamatát és dinamikáját csak a COVID-19 járvány törte meg. Valószínűsíthető, hogy 

az évente megjelenő közlemények száma tovább emelkedik majd. 

 

2. ábra Az éves közleményszám változása 

 
Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

Ha arra keresünk választ, hogy milyen szakirodalmi források voltak a leginkább relevánsak az 

adatbázis alapján, akkor az állapítható meg, hogy az amerikai folyóiratok mellett szép számmal 

vannak jelen a spanyol nyelvterületen működő és a volt szocialista országokban kiadott 

folyóiratok. 

 

2. táblázat A témában leginkább releváns folyóiratok 

Folyóirat 

Közlemények 

száma 

(db – 

összesen) 

ADMINISTRATIVE LAW REVIEW 44 

REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 27 

BALTIC JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES 25 

GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW 19 

PRAVOPRIMENENIE-LAW ENFORCEMENT REVIEW 17 

VOPROSY GOSUDARSTVENNOGO I MUNITSIPALNOGO 

UPRAVLENIYA-PUBLIC ADMINISTRATION ISSUES 17 

COLUMBIA LAW REVIEW 16 

YALE LAW JOURNAL 15 

FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY-PROBLEMS OF THEORY AND 

PRACTICE 14 

REVISTA DIGITAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO 14 

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 14 

ADMINISTRATION & SOCIETY 13 
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CUESTIONES POLITICAS 13 

DUKE LAW JOURNAL 13 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 13 

JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND 

THEORY 12 

AD ALTA-JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH 11 

ADMINISTRACION PUBLICA ELECTRONICA: HACIA EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO 11 

CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW 11 

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL 11 

VESTNIK TOMSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA-

PRAVO-TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF LAW 11 

PUBLIC ADMINISTRATION 10 

UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW 10 

A&C-REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO & 

CONSTITUCIONAL 9 

ADMINISTRATIVE SCIENCES 9 

Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

A legfontosabbak továbbra is az Amerikai Egyesült Államok folyóiratai, de gyorsan növekszik 

a viszonylag új, „keleti” folyóiratokban közölt tanulmányok száma is (3. ábra). 

 

3. ábra Az egyes folyóiratokban közzétett közlemények kumulált száma 

 
Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

 

 

3. A közigazgatási eljárással és annak szabályozásával legtöbbet foglalkozó államok 

 

Ha azt elemezzük, hogy a vizsgált corpusban milyen folyamatokra történt a legtöbb hivatkozás, 

akkor az állapítható meg, hogy az USA-ban kiadott folyóiratok dominálnak ezen a területen is. 
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Az egyes országokban végzett kutatásintenzitás jól közelíthető a szerzők affiliációjával. Ennek 

alapján az állapítható meg, hogy a kérdéskör kutatása továbbra is az USA-ra összpontosul, de 

jelentős az olasz, spanyol, és a volt szocialista országok szerzőinek részesedése is (4. ábra). 

 

4. ábra Az egyes országok kutatóinak publikációs tevékenysége 

 
Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

A témakör főbb kutatóhelyei továbbra is az USA-ban vannak, de jelentős mértében emelkedik 

a volt szocialista országok műhelyeinek fontossága is (5. ábra). 

 

5. ábra A főbb kutatóhelyek kibocsátása 

 
Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

Ha a hivatkozások száma alapján vizsgáljuk a különböző országok tudományos teljesítményét 

és tudományos teljesítményének a hatását, akkor ebből is jól látható az, hogy az USA-ban 

készült publikációk uralják a mezőnyt, − egy nagyságrenddel több hivatkozást kaptak az 

amerikai témával foglalkozó kutatók más országok kutatóival szemben. 
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Az USA tekintetében 10 ezer feletti a hivatkozások száma, míg a második legtöbbször 

− Németországban − hivatkozott publikációk esetén ez az érték mindössze 1.300. Jól látható, 

hogy a hivatkozások meghatározó hányada az amerikai, a német, az olasz és az Egyesült 

Királyságból szármató tanulmányokra történik. 

Korábban utaltam rá, hogy a témakörrel foglalkozó tanulmányok jelentős részét még 

mindig nemzeti keretek között készítik a szerzők: ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a 

vonatkozó jogszabályalkotás alapvetően nemzeti keretek között valósul meg, ebből adódóan 

nem mindig lehet biztosítani a nemzetközi relevanciát és a nemzeti együttműködés 

zavartalanságát. Ugyanakkor az is látható, hogy az utóbbi időszakban jelentős nemzetközi 

kutatói együttműködések kezdtek kialakulni. Ezt mutatja be a 6. ábra, ahol a kék különböző 

árnyalatai jelölik azt, hogy milyen intenzitású az egyes országok együttműködése és 

publikációs tevékenysége a vizsgált kérdéskörökben. Minél sötétebb egy ország kitöltőszíne, 

annál több nemzetközi publikáció született az adott országban. Az ábrából jól látható, hogy 

rendkívül jelentős az USA, Kanada és Mexikó kutatói közötti együttműködés, továbbá 

viszonylag szorosak az euroatlanti kutatói kapcsolatok is. Jelentős intenzitású együttműködés 

valósul meg az amerikai és az ausztrál, a kínai és az ausztrál, valamint a nyugat-európai és az 

ausztrál kutatók között, az azonban elgondolkodtató, hogy a közép-kelet-európai országokban 

ez az együttműködés sokkal kevésbé intenzív. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelen 

tanulmány tárgyát képező kutatási területen jelentős kihasználható tartalékok vannak még a 

kutatások nemzetköziesítése területén. 

 

6. ábra Kutatási együttműködések globális szinten 

 
 

 

Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

4. A vizsgálati kör legjelentősebb kutatási tématerületei 

 

A módszertan kapcsán utaltunk már arra, hogy a különböző államok eltérő kifejezéssel illetik 

a közigazgatási eljárást, és nem egyszer a közigazgatás működése körében bocsátanak ki az 

egyes eljárásokra vonatkozóan szabályozókat. Ebből következően nem volt elegendő, hogy 
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csak a közigazgatási eljárással foglalkozzunk keresőkifejezésként, hiszen jónéhány 

szakirodalmi forrás a közmenedzsment vagy éppen a szakpolitikai feladatok keretében elemez 

valamilyen – a hazai terminológiával élve – közigazgatási eljárási jogi kérdést. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen kutatási kérdések kapták a legtöbb figyelmet a témakör 

művelőitől, megállapítható, hogy számos olyan témakör ismeretes, amely nagyon erőteljesen 

az érdeklődés középpontjában áll (magas a témakörben keletkező kutatások száma és az ilyen 

tanulmányokra érkező hivatkozások mennyisége is). 

A különböző vizsgált témakörök változását jól mutatják az egyes a cikkekben 

alkalmazott szavak előfordulásának gyakoriságát bemutató összefüggések. Ezeket a 7. ábra 

szemlélteti. Az ábra úgy készült, hogy az a különböző kifejezések legnagyobb előfordulását 

mutatja évenként, illetve azt, hogy ezek a kifejezések adott gyakoriság felett mely években 

fordultak elő nagyobb arányban. Az ábrából jól látható, hogy a vizsgált időszak elején az USA-

t közvetlenül érintő kérdések, valamint az információs aszimmetria problémaköre jelent meg 

nagyobb súllyal, azonban az elmúlt években egyre nagyobb mértékben került előtérbe a 

fenntarthatóság, az elektronikus kormányzás, az innováció közigazgatási szabályozása, 

valamint Ukrajna kérdésköre is. Ezek a témakörök vélelmezhetően a jövő fejlődési irányait is 

kiemelik. 

  



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 12 

7. ábra Egyes kiemelkedően fontos fogalmak megjelenése a publikációkban a különböző 

években 

 
 

Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

Az egyes vizsgált problémakörök relatív jelentőségét és a problémaköröket alkotó főbb 

kérdéseket klaszterelemzés segítségével vizsgáltam (8. ábra). 
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8. ábra Az egyes témakörök identifikációja klaszter-elemzés segítségével 

 
Forrás: A WoS és a Bibliometrix szoftver alapján saját szerkesztés. 

 

Ennek során öt releváns klasztert állapítottam meg. A klaszterek azonosítása színkódok alapján 

történt, az egyes klaszterekben előforduló legjellemzőbb kifejezések pedig az ábrán látható 

módon kerültek vizualizálásra, úgy, hogy a különböző körök mérete a kifejezések 

előfordulásával, azaz a kifejezés relatív gyakoriságával arányos legyen. Az elemzésből 

kivettem azokat a kifejezéseket, amelyek nem tekinthetők differenciálás során diszkriminatív 

jelentőségűnek. Az elemzésből ennek alapján megállapítható, hogy az első klaszter − amelyet 

zöld színnel jelöltem − a közigazgatási eljárásjoggal, a közigazgatási jogszabály alkotási 

folyamattal, valamint ennek a menedzsment összefüggéseivel foglalkozik. Itt jelent meg a 

korrupció mint fogalom is, illetve a jogszabályi környezet kialakításának a problematikája. Ez 

a klaszter számos áthatást és átfedést tartalmaz a másik, viszonylag kisebb, az ábrán 

narancssárga színnel jelzettel. Ez utóbbi az állami szabályozás hatásmechanizmusát vizsgálja 

azoknak a tapasztalatoknak a tükrében, amelyek a különböző országban felhalmozódtak. 

Érdekes módon itt jelenik meg az európai integráció kérdésköre, valamint Ukrajna is a 

címszavak között. A harmadik releváns klaszter piros színnel került jelölésre: itt a szabályozás 

és az állampolgári igényeknek történő megfelelés, valamint az egészségügyi rendszer 

működtetésével kapcsolatos eljárások kérdésköre jelenik meg nagy hangsúllyal. 

Vélelmezhetően a kínai és a mexikói szerzők aránya viszonylag jelentős, és ezért itt jelenik meg 

fokozottan a migrációs eljárások problémaköre is. Itt olyan klaszterről beszélünk, amelyik már 

az államigazgatási szabályozást a társadalmi lét különböző területein vizsgálja. A negyedik, 

okkersárga színnel jelölt klaszterben a szakpolitikai alkalmazás és a politikai kontroll, valamint 

az apparátusok működésének problematikája jelenik meg. Itt külön hangsúlyt kap az 

információáramlás-, az információmegosztás, a bürokrácia kezelésének módozatai, valamint az 

államigazgatási tevékenység hatékonyságát növelő jogintézmények és mechanizmusok 

fókuszterületei. Az ötödik klasztert kék színnel jelöltem: itt alapvetően a szabályozás, illetve az 

amerikai közigazgatási rendszer működéséhez kapcsolódó problémák jelennek meg nagyobb 

hangsúllyal. Vélhetően ebben a klaszterben az amerikai szerzőknek van meghatározó szerepe.  
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A különböző publikációkat aszerint is csoportosíthatjuk, hogy milyen ismeretelméleti 

episztemológiai bázisra támaszkodnak. Az ennek alapján történő csoportosítást a 

CitNetExplorer program segítségével végeztem el. Az algoritmus alapján végzett 

számításokkal megállapítható, hogy a publikációk mintegy 40%-a három nagy kérdés köré 

csoportosult. Az első a szabályozás általános problémáit, illetve ennek ismeretelméleti alapját 

vizsgálta. A másik − sokkal kisebb klaszter − a közigazgatás és a szervezéstudomány 

határterületét képező problémakörök vizsgálatára irányult, míg a harmadik klaszter fő 

fókuszterülete az ukrán szabályozás elemzése volt. Az utóbbi magas hivatkozási arányát 

elsősorban az adja, hogy a hivatkozási háló rendkívül zárt, azaz a szerzők gyakorlatilag csak 

egymást idézik. Ez a kelet-európai közigazgatás-tudomány viszonylagos elzártságára hívja fel 

a figyelmet. 

 

5. Összegző gondolatok 

 

A WoS adatbázisának vizsgálata alapvetően arra hívja fel a figyelmet, hogy a közigazgatás 

eljárásai, illetve ezek szabályozása számos tudományos mű központi kérdése. A kutatási 

eredményeinket árnyalhatja, hogy egyes szerzők az általam alkalmazott terminológiától eltérő 

fogalmakat használnak a tanulmányukban, de lényegében a hazai jogi szaknyelvünkben a 

közigazgatás valamilyen eljárását, vagy azzal szorosan összefüggő kérdést vizsgálnak. Az 

adattisztítás módszereivel számos ilyen kérdéses tanulmány megfelelő besorolása 

megtörténhetett. 

Mindemellett úgy véljük, hogy a hazai és a kelet-közép-európai közigazgatástudomány 

és közigazgatási jogtudomány – néhány, főként ukrán és balti ország kutatási portfóliójától 

eltekintve − elmarad a vizsgált kérdések tekintetében szakirodalmi szinten is kimagasló 

teljesítménnyel megjelenő USA tudományos láthatóságától. Az USA esetében a legtöbbet a 

Harvard Egyetem, a Stanford Egyetem és a Washingtoni Egyetem kutatói publikálnak a 

tanulmányban vizsgált témakörökben, azon belül is elősorban a szabályozási kérdések körében. 

Ennek a tendenciának megfelelően a legjelentősebb folyóirat is az amerikai Administrative Law 

Review. Ugyanakkor az is látható, hogy a legtöbb tanulmány kisszámú folyóiratban jelenik 

meg, ugyanakkor számos folyóirat befogad − nem releváns mértékben − a vizsgált tárgykörbe 

tartozó publikációkat. Hasonlóképpen alakulnak a hivatkozási arányok is: a nagy amerikai 

egyetemek − a Harvard Egyetem, a Yale Egyetem és a Columbia Egyetem − publikációira 

érkezik a legtöbb hivatkozás. Ez több mint 10,7 ezer hivatkozást jelent (a második legnagyobb 

érték mindössze 1.300 volt). Ugyanakkor más tudományterületekhez képest igen magas 

hivatkozási arányú a vizsgált kutatási területek megjelenése az átmeneti és posztszocialista 

országokban (Ljubljanai Egyetem, Tarasz-Sevcsenko Nemzeti Egyetem). A hazai kutatóink 

WoS-ban megjelenő tanulmánya − így a nemzetközi szinten megjelenő hivatkozások száma is 

− elmarad a hasonló közigazgatási átmeneten átesett országokétól (például a szlovén vagy 

horvát közleményektől), ezért ezen a területen célszerű lenne a tudományos közlemények 

számát, közzétételét és minőségét fejleszteni. A vizsgált időszakban nagyon kevés olyan hazai 

közlemény született, amely nemzetközi kooperáció eredményeként valósult meg, ez pedig 

szintén fejlesztendő területként jelentkezik. 
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DR. VÉRTESY LÁSZLÓ3 

Az államigazgatási eljárás általános szabályainak első kodifikációja, az 1957. évi IV. 

törvény (Et.) 

 

Absztrakt 

 

A magyar egységes közigazgatási eljárásjog történetében az egyik legjelentősebb mérföldkő az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Et.). A tanulmány az 

akkori közlönyállapotot veszi alapul és felelteti meg főként a kortárs szakirodalommal, 

valamint kisebb mértékben a később hatályos szabályozással. Mint első általános közigazgatási 

eljárási törvény, jelentős mértékben meghatározta a hazai közigazgatási eljárási jog alakulását. 

Időtállóságát mutatja, hogy a későbbi közigazgatási eljárási törvényekben is számos 

rendelkezése szinte szó szerint visszaköszön, felismerhető; szerkezetük is a kronologikus 

beosztást követik. A modern, valódi jogállamiságnak megfelelően mára több ügyféli garancia 

jelenik meg, az ügyfélbarát és szolgáltató közigazgatás nemcsak a normaszövegben elszórtan, 

hanem az alapelvek szintjén is jelentkezik: jogszerűség elve, hivatalbóliság elve, hatékonyság 

elve, jóhiszeműség elve és a bizalmi elv. Ennek ellenére és ezek hiányában is az Et. korszerű 

volt, a (modern) jogállamisági követelményeknek is megfelelő elemekkel lehet találkozni 

benne. Az 1956-os forradalmat követő mérsékeltebb államigazgatási hatalom képét mutatta, 

amelyet természetesen átjárt a korszak politikai akarata.  

 

Kulcsszavak: közigazgatás, közigazgatási eljárás, közigazgatási eljárásjog, kodifikáció, 

jogtörténet 

 

Bevezetés, előzmények 

 

A magyar egységes közigazgatási eljárásjog történetében az első legjelentősebb mérföldkő az 

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól, közismert rövidítéssel 

az Et. A koncepció és az elfogadott törvény is az ún. általános eljárásjogi szabályozást követő 

országok modelljét vette alapul, ahol olyan megoldást alkalmaznak, amikor főszabályként 

minden közigazgatási hatósági ügyben és az eljárás összes szakaszára alkalmazható általános 

eljárási szabályok kerülnek megalkotásra és alkalmazásra.4 A tanulmány az akkori 

közlönyállapotot veszi alapul és felelteti meg főként a kortárs szakirodalommal, valamint 

kisebb mértékben a később hatályos szabályozással.  

A modern államigaztás megjelenésével, a 19. század közepétől az ágazati szemlélet 

érvényesült, azaz az egyes szakigazgatások saját eljárási szabályokat alkalmaztak, amelyeket 

rendszerint az anyagi jogi jogszabályok tartalmaztak.5 Az egységes elvi szempontok hiányában 

ezek egymástól nagymértékben különböztek, és az ügyfelek számára is áttekinthetetlenek 

voltak.6 Fontos megjegyezni, hogy ez a megközelítés érvényesült a többi, fejlett európai 

 
3 Egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz 

Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék. 
4 ÁRVA Zsuzsanna et al. (2017): Közigazgatási eljárások. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 46. és TOLDI 

Ferenc (1968): A szocialista országok általános államigazgatási törvényei I.-II. Budapest, Tanácsakadémia – 

MTA ÁJI Jogösszehasonlító Osztály. 154., 189., 343. 
5 Lásd például 1888. évi XXIII. törvénycikk a czukoradóról. 
6 T/... számú törvényjavaslat indokolással - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről, 1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről - Általános indokolás. Elérhető: 

https://jogkodex.hu/doc/1338601 (A letöltés dátuma: 2022.12.21.) 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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közigazgatási rendszerben is. Az Et. megalkotásakor még nem állt rendelkezésre egységes 

modell a közigazgatási eljárási jog szabályozására. Kiinduló pontként szolgálhat(ott) az 1925-

ös osztrák eljárási törvény,7 azonban ez teljes egészében szubszidiárius volt a többi szabályhoz 

képest, így inkább kisegítő jelleggel, a joghézagok kitöltésére, mögöttesen érvényesült.8 

Érdekesség továbbá, hogy az akkori szocialista országok közül Bulgáriában, Csehszlovákiában, 

Lengyelországban és Jugoszláviában is alkalmaztak egységes államigazgatási eljárási törvényt, 

az első államigazgatási eljárási kódex pedig az 1928-as ukrán törvény volt.9 

Magyarországon már a 20. század elején megjelenik a közigazgatási eljárásra vonatkozó 

törvényi szabályozás, lásd az 1901. évi XX. törvénycikket a közigazgatás egyszerűsítéséről, az 

1929. évi XXX. törvénycikket a közigazgatásrendezéséről és az azt továbbfejlesztő 1933. évi 

XVI. törvénycikket.10 Ezzel párhuzamosan a hazai polgári korszak közigazgatási tudósait is 

jelentékeny mértékben foglalkoztatta az egységes közigazgatási eljárásjog 

kodifikálhatóságának kérdése, azonban ekkor még nem alakult ki közös álláspont. A korábbi, 

hagyományos ágazati szemléletet támogatta Concha Győző, Ereky István, Ladik Gusztáv; az 

egységes szemléletet képviselte Márffy Ede és Magyary Zoltán, Valló József, Szitás Jenő.11 

Utóbbiak esetében ki kell emelni, hogy Valló József két közigazgatási eljárási törvénytervezetet 

is készített 1937 és 1942-ben,12 Szitás Jenő 1939-es koncepciója13 pedig a polgári 

perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk szemléletén és rendszerén alapult. A 

kezdeményezésekből végül nem született jogalkotás. 

A második világháborút követően a két tanácstörvény is csak részben szabályozott eljárási 

kérdéseket.14 Egy átfogó kódex igénye az 1950-es években jelent meg: 1954-ben fogalmazódott 

meg az Et. elkészítésének gondolata, 1956-ra a törvény tervezete is elkészült. A parlamenti 

vitában elhangzott, hogy az eljárási szabály olyan láncszem, amely minden irányba húz,15 így 

fogadták el az 1957. évi IV. törvényt az államigazgatási eljárás általános szabályairól. Az Et. 

jelentősége abban ragadható meg, hogy a teljes eljárás folyamatát szabályozta, és a korszak 

társadalmi, politikai viszonyaihoz képest is – a valódi demokráciákhoz hasonló – lényeges, 

garanciális szabályokat fogalmazott meg az állampolgárok számára.16 Jellegzetessége a 

kógencia: csak szűk körben engedett eltérést az ágazati jogszabályoknak.17 Terjedelmét 

tekintve – a mai trendekhez mérten – rövid, 11 fejezetből és 90 §-ból állt. Annak ellenére, hogy 

 
7 AllgemeinesVerwaltungsverfahrensgesetz 1925 BGBl. Nr. 274/1925 és Nr. 389/1925. 
8 PARKER, Reginald (1965): Administrative Procedure in Austria. The American Journal of Comparative Law, 

Vol. 14, No. 2 (Spring, 1965). 322-336. és KÖHLER, Martin (2015): The reform of the administrative jurisdiction 

in Austria – theoretical background and main features of the system. Public Security and Public Order, 2015 (14) 

31-63. 
9 FONYÓ Gyula szerk. (1976): Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó. 26. 
10 BARABÁS Gergely (2004): A közigazgatási eljárásjog fejlődése Magyarországon 1867 és 1945 között, In NAGY 

CSONGOR István – BARABÁS Gergely szerk.: Ket. Közigazgatási eljárásjogi tanulmányok. A magyar kodifikáció 

európai perspektívái. Budapest, Bibó István Szakkollégium. 9-25. 
11 ÁRVA et al. 2017, 47. 
12 VALLÓ József (1937): Közigazgatási eljárás. A közigazgatási eljárás célja, természete, alapelvei, és eddigi 

tételes jogi szabályozása; a közigazgatási eljárás törvényi szabályozásának előkészítése. Budapest, Magyar 

Közigazgatási Intézet; VALLÓ József (1940): Megjegyzések a közigazgatási rendtartás tervezetéhez. 

Közigazgatástudomány, 3. évf. 1. sz. 71-88. és VALLÓ József (1942): Törvénytervezet az Általános Közigazgatási 

Rendtartásról indokolással. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 
13 SZITÁS Jenő (1939): Közigazgatási eljárás. Budapest, különkiadás. 
14 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról és 1954. évi X. törvény a tanácsokról. 
15 ERDEI Ferenc 1957 júniusában az Et. parlamenti vitáján. Lásd: TOLDI Ferenc (1976): Az államigazgatási eljárási 

törvény megalkotásának előzményei. In FONYÓ Gyula szerk.: Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. 

Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1976. 22-23. 760. 
16 BOROS Anita (2019a): A közigazgatási eljárás és eljárásjog fogalma és rendszere, In BOROS Anita - DARÁK 

Péter szerk.: Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 13. 
17 VARGA József (1963): Ötéves az eljárási törvény. Állam és Igazgatás, 11. évf. 2. sz. 
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nem tartalmazott alapelveket, a szakirodalomban Kilényi Géza18 nyomán mégis megjelent a 

eredményesség, a gyorsaság és az egyszerűség elve.19 A szövegezés egyszerű, érthető, az akkori 

átlagos tudású, középfokú végzettséggel rendelkező (esetleg nem rendelkező) köztisztviselői 

ügyintéző is magabiztosan tudta alkalmazni. Időtállóságát mutatja, hogy a későbbi 

törvényekben [2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.), 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)] is 

számos rendelkezés szinte szó szerint visszaköszön, felismerhető (hatósági ügy, ügyfél, 

hatáskör, illetékesség, képviselet, jegyzőkönyv, igazolás, határidő, tényállás tisztázása, 

bizonyítás). Ugyanez megfigyelhető a felépítésében is, mindegyik az alapvető fogalmakat 

követően egy elméleti kronologikus, eljárási folyamatszemléletű megközelítést vesz alapul. 

Ugyanakkor régies fogalmak, kifejezések (például tanúságtétel, evégből, közszemléretétel, 

kiküldöttek, rendőri karhatalom)20 használatával is lehet találkozni, amelyek egy része mára 

már kerülendő, lásd az „illetőleg” szó, amely 38-szor fordul elő a jogszabályban.21 A korszak 

jogirodalma is aktívan feldolgozta a törvényt.22 

 

1. sz. táblázat: A hazai közigazgatási eljárásjogi törvények szerkezeti felépítése 

 1957. évi IV. törvény 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 

2016. évi CL. 

törvény (Ákr.)  Et. (1957) Áe. (1981) 

I. fejezet A törvény hatálya Alapvető 

rendelkezések 

Alapelvek és alapvető 

rendelkezések 

Alapelvek és a 

törvény hatálya 

II. fejezet Hatáskör és 

illetékesség 

Hatáskör és 

illetékesség 

Joghatóság, hatáskör, 

illetékesség 

Alapvető 

rendelkezések 

III. fejezet Az alapeljárás Elsőfokú eljárás Az elsőfokú eljárás Kérelemre induló 

hatósági eljárás 

IV. fejezet Az államigazgatási 

szerv határozata 

Az államigazgatási 

szerv határozata 

A hatóság döntései A hatóság döntései 

V. fejezet A határozatok 

megsemmisítése 

vagy 

megváltoztatása a 

fellebbezési eljárás 

során 

Hatósági 

bizonyítvány, 

igazolvány és 

nyilvántartás 

Hatósági 

bizonyítvány, 

igazolvány és 

nyilvántartás 

Hatósági 

bizonyítvány, 

igazolvány és 

nyilvántartás 

VI. fejezet Az államigazgatási 

határozatok 

megtámadása 

bíróság előtt 

Hatósági ellenőrzés Hatósági ellenőrzés Hatósági ellenőrzés 

VII. fejezet Az ügyészi óvás Jogorvoslatok Jogorvoslatok A hivatalbóli eljárás 

VIII. fejezet A sérelem orvoslása 

fellebbezési 

eljáráson kívül 

Végrehajtás Végrehajtás Az egyes hatósági 

intézkedések 

különös szabályai 

IX. fejezet Végrehajtási eljárás Záró rendelkezések Eljárási költség Jogorvoslat 

X. fejezet Eljárási költség (a záró 

rendelkezések között 

az eljárási költségek) 

Elektronikus 

ügyintézés és hatósági 

szolgáltatás 

Eljárási költség, az 

eljárási költség 

előlegezése és 

viselése 

 
18 Személyével kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy a 2000-es évek körül a Ket. kodifikációját irányította. 
19 KILÉNYI Géza (1970): Az államigazgatási eljárás alapelvei. (Az eredményesség, a gyorsaság, az egyszerűség 

elve). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 353. 
20  Et. 25. § (2) bek., 29. § (2) bek., 41. § (1) bek. és 74. § (3) bek. 
21 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 7. § (4) Az „illetőleg” kötőszó a jogszabály 

tervezetében nem alkalmazható. 
22 Ezek közül a legjelentősebbek a következők: FONYÓ Gyula – VARGA József (1964): Az államigazgatási eljárás 

általános szabályai. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; FONYÓ Gyula (1976): Az államigazgatási 

eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 759.  
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XI. fejezet Vegyes és hatályba 

léptető 

rendelkezések 

 
Záró rendelkezések Végrehajtás 

XII. fejezet 
   

Záró rendelkezések 

Forrás: saját szerkesztés BOROS Anita (2019b): A közigazgatási eljárási jog, In JAKAB András 

– FEKETE Balázs szerk.: Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási jog rovat, 

rovatszerkesztő: BALÁZS István) Elérhető: http://ijoten.hu/szocikk/kozigazgatasi-eljarasi-jog 

(A letöltés dátuma 2022.12.21.) alapján. 
 

1. Hatály, hatáskör 

 

Az Et. hatálya sok tekintetben hasonlít a mai rendelkezésekhez. Az Et. tárgyi hatálya rögzítette 

az államigazgatási ügy fogalmát: mindazok az ügyek, amelyek intézése során az 

államigazgatási szerv az ügyfeleket érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, részükre 

adatot igazol, vagy nyilvántartást végez.23 A jogszabály általánosságát úgy fogalmazták meg, 

hogy főszabályként az államigazgatási szervek eljárása során államigazgatási ügyekben a 

törvény rendelkezéseit kellett alkalmazni. Ugyanakkor az Et. szabályozási módszertanát 

tekintve, lehetőséget biztosított az ágazati jogszabályoknak egyes eljárási kérdések további 

részletezésére,24 így eltérő szabályozás alá estek a következő eljárások: a döntőbizottsági 

eljárások,25 a szabálysértési eljárások, a Munka Törvénykönyvében szabályozott eljárások és a 

devizagazdálkodás körébe tartozó eljárások. Ezen felül a törvény 89. § (3) bekezdése szerint a 

törvény rendelkezéseit honvédelmi igazgatási ügyekben is alkalmazni kellett, kivéve, ha 

jogszabály eltérően rendelkezett. 

Az alanyi hatály körében a szervi hatály értelmében külön jogszabály az 

államigazgatási szerveken kívül államigazgatási ügyek intézésére más szerveket és 

szervezeteket is feljogosíthatott. Az Et. hatálya kiterjedt a Belügyminisztérium rendészeti 

szerveire is, ha azok igazgatásrendészeti ügyekben jártak el.26 A személyi hatály alapján ügyfél 

az a személy, jogi személy,  állami szerv, társadalmi vagy gazdasági szervezet volt, amelynek 

jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az eljárás tárgyát képező ügy érintette. A jogi 

személyiséggel nem rendelkező szerv nem szerepelt a felsorolásban. (Az Et. még a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény előtt keletkezett.27) Érdekesség, hogy külön 

kellett rendelkezni arról, hogy a nem magyar állampolgárok államigazgatási ügyeiben – ha 

nemzetközi szerződés, vagy jogszabály másként nem rendelkezik – az államigazgatási eljárás 

általános szabályait alkalmazzák.28 Az Et. nem szabályozta az eljárási képességet. 

Az időbeli hatály 1957. október 1. napján kezdődött. A törvény hatálybalépésével 

hatályát vesztette az 1929. évi XXX. törvény a közigazgatás rendezéséről és az 1954. évi I. 

törvény a lakosság bejelentéseinek intézéséről.29 Mivel az első átfogó egységes törvény volt, 

értelemszerűen az átmenetei rendelkezések száma csekély. 

Az államigazgatási szervek hatósági hatáskörét jogszabály állapította meg, amelyben 

meg kellett határozni azt a szervet, amely az ügyben első fokon eljár.30 A kor szocialista, szovjet 

 
23 Et. 1. § (4) bek. 
24 BOROS 2019a, 13. 
25 Bíróságon kívüli fórumok: Központi Gazdasági Döntőbizottság, munkaügyi döntőbizottság. 
26 Et. 1. § (2)-(3) bek. 
27 BENEDEK Károly (1964): A polgári jog legfontosabb alapelvei. Jogtudományi Közlöny, 19. évf. 12. sz. 630-636. 

és SZAMEL Lajos: Jogalanyiság az államigazgatási hatósági jogviszonyban. Állam és Igazgatás, 33. évf. 7. sz. 
28 Et. 1. § (5)-(6) bek. 
29 Et. 90. §. 
30 Et. 2. §; ALBRECHT László (1966): A hatósági jogkörök rendezésének és az eljárások egyszerűsítésének néhány 

kérdése. Állam és Igazgatás, 16. évf. 4. sz., HARDY Zoltán (1976): A hatáskör-gyakorlás átruházásának egyes 

kérdései. Állam és Igazgatás, 26. évf. 9. sz. 796-806. 
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berendezését tükrözte, hogy a tanácsi szerv hatáskörébe tartozott minden olyan államigazgatási 

ügy, amelyet jogszabály más államigazgatási szerv hatáskörébe nem utal.31 A szövegezés 

érdekessége, hogy az államigazgatási eljárásban a fokozatok (fokozatosság) megtartása 

kötelező, a mai kodifikációs iránymutatások szerint azonban a szinonimákat kerülni kell. 

Az illetékességi szabályok logikája, sorrendisége 2018-ig, még az akkor hatályos Ket.-

ben is hasonlóak voltak: ügyfél állandó vagy ideiglenes lakóhelye (székhelye, telephelye) vagy 

munkahelye;32 ingatlan vagy lakás fekvése; tevékenység gyakorlásának helye. A jogellenes 

magatartás helye nem szerepelt a felsorolásban. Az illetékességi összeütközés során 

érvényesült a megelőzés. Ha az illetékesség nem volt megállapítható, az ügy tárgya szerint 

hatáskörrel rendelkező miniszter jelölte ki az eljáró szervet.33 

A hatásköri vagy illetékességi pozitív, illetve negatív összeütközése esetében az érdekelt, 

valamint a közvetlen felettes államigazgatási szervek voltak kötelesek a vita eldöntését egymás 

között megkísérelni. Ennek hiányában az eljáró államigazgatási szervet a legközelebbi közös 

felsőbb államigazgatási szerv jelölte ki. Egyébiránt lehetőség volt az áttételre, az ideiglenes 

intézkedésre, illetve a megkeresésre, ha az eljárási cselekményt más államigazgatási szerv 

illetékessége alá tartozó területen kellett elvégezni.34 

 

2. Alapeljárás 

 

Az elsőfokú eljárást az Et. alapeljárásnak nevezte, amely hivatalból vagy az ügyfél 

kezdeményezésére indult meg.35 Államigazgatási szervhez államigazgatási ügyben írásban 

vagy szóban tett beadvánnyal lehetett fordulni, amely gyűjtőfogalom a kérelmet, a panaszt és a 

bejelentést foglalta magában. Az ügyfelek részére könnyebbséget jelentett, hogy a beadványt 

nem az ügyfél által használt elnevezése, hanem tartalma szerint kellett elbírálni. Szintén az 

ügyfeleknek kedvezett, hogy a beadványt a lakóhelyén vagy munkahelyén működő városi, 

fővárosi (városi) kerületi vagy községi tanács igazgatási szerveinél is elő lehetett terjeszteni. 

Az eljárás során anyanyelvét mindenki használhatta, az idegen nyelv használata esetén 

tolmácsot kellett alkalmazni, kivéve, ha az ügyintéző azt értette.36 

A beadvány érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, visszautasításának, vagy az eljárás 

megszüntetésének okait nem tartalmazta a törvény. Az eljárás felfüggesztésére lehetőség volt, 

amennyiben az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásával függött össze, 

amelyben az eljárás más állami szerv hatáskörébe tartozott.37 Az eljárás az ilyen esetben – a 

mai eljárási törvény által nem használt, régies kifejezéssel élve – függőben volt tartható, amíg 

az ügyben a határozat hozatalára megfelelő alap nem állt rendelkezésre.38 

 
31 Et. 2. § (3) A tanácsi szervek hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon – ha a jogszabály másként nem 

rendelkezik – a községi, a járási jogú városi vagy fővárosi (városi) kerületi tanács végrehajtó bizottságának 

szakigazgatási szerve, ha ilyen nincs, a végrehajtó bizottság elnöke, illetőleg titkára jár el. 
32 Et. 6. § (1) bek. a) pontja alapján ha az ügyfél külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az illetékességet 

az ügyfél utolsó ismert hazai lakóhelye alapján, ennek hiányában pedig úgy kell megállapítani, mintha az ügyfél 

utolsó ismert lakóhelye Budapest, V. kerületében lett volna. 
33 Et. 6. §. 
34 Et. 7-10. §. 
35 Et. 11-13. §. 
36 Et. 30. §. 
37 Et. 32. §. 
38 A függőben tartás jogintézményét egyébként hatályos jogunk is ismeri. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-

nyilvántartásról 47/A. § (1) Függőben kell tartani a beadvány elintézését: a) a rangsorban előrébb álló beadvány 

elintézéséig, b) a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb 

az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig, c) az ügyész értesítése esetén, 

az e törvény 42. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezéséig, d) 

ha törvény így rendelkezik. A jogintézmény elnevezését az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 

már nem tartalmazza, helyette ott is az eljárás felfüggesztése szerepel (48. §). 
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Az eljárási cselekmények (szóban előterjesztett kérelem, panasz, bejelentés, továbbá az 

ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatása és a szemle lefolyása) dokumentálására elsősorban a 

jegyzőkönyv szolgált,39 a feljegyzésre a következő esetekben került sor: ha az államigazgatási 

szerv a kérelmet azonnal teljesítette, jelenlevő személy megidézése, határozat szóbeli közlése.40 

A képviselet szabályai szerint az ügyfél helyett az ügyben a törvényes képviselő (szülő, 

gyám, gondnok stb.) vagy meghatalmazott is eljárhatott (hozzátartozó, ügyvéd, szerv 

képviseletében annak dolgozója stb.), sajátos régies kifejezéssel idetartozott az érdektárs is. Az 

ismeretlen helyen tartózkodó vagy önállóan az ügyben eljárni nem tudó ügyfél számára a 

gyámhatóság ügygondnokot rendelt ki.41 

A kizárási szabályok is korszerűek voltak, az objektív esetek közé tartozott az ügyintéző 

saját ügye, illetve az a felsőbb fokú érdemi döntés, amely ügyben az alsóbb fokon valaki részt 

vett, vagy az államigazgatási szerv vezetője; a szubjektív ok pedig arra a személyre vonatkozott, 

akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem volt várható.42 

Az államigazgatási szerv a határozathozatal előtt a tényállást hivatalból köteles volt 

tisztázni. Az alapelvek nevesítése nélkül, de az ésszerűség, a gyorsaság, a hatékonyság, a 

költségkímélés érdekében, ha a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok a határozathozatalhoz 

megfelelő alapot nyújtanak, az ügyfél meghallgatása és a további bizonyítás mellőzhető.43 Az 

ügyfél részére biztosítani kellett, hogy az eljárás során nyilatkozatot tehessen és jogait 

érvényesíthesse.44 

Az idézés szabályai közé tartozott, hogy nem kötelezhették megjelenésre azt a személyt, 

akinek az eljárásban való részvétele saját elhatározásától függött. (Az Ákr. már nem tartalmazza 

ezt a tilalmat.) A kor társadalmi gazdasági rendjét tükrözi, hogy az idézést úgy kellett közölni, 

hogy a meghallgatandó személy megjelenése őt munkájában lehetőleg ne hátráltassa,45 az 

elmulasztáshoz, távolmaradáshoz kapcsolódó eljárási bírság összege pedig 50 forintig, ismételt 

esetben 100 forintig terjedhetett.46 

A tényállás tisztázása keretében a bizonyítás hivatalból vagy az ügyfél kérelmére volt 

elrendelhető. A törvény a bizonyítási eszközök exemplifikatív felsorolását adta meg, így  

különösen az iratok, a tanúvallomások, a szemlék47 és a szakértői vélemények48 voltak 

elfogadhatók;49 implicit módon tehát más lehetőség is, a szabad bizonyítás50 nyitva állt. A 

bizonyítási szabályok nagymértékben megegyeznek a korábbi Ket. és a most hatályos Ákr. 

rendelkezéseivel, annyi eltéréssel, hogy mindkettő jogszabály explicit rögzítette a szabad 

bizonyítás elvét, és a Ket. külön nevesítette a tárgyi bizonyítékot is. Az Et. szövegezésében ma 

már régiesnek hat a tanúságtétel kifejezés,51 illetve, hogy „a szakértővel mindazokat az 

adatokat közölni kell, amelyekre feladatának teljesítése céljából szüksége van. Evégből a 

szakértő az ügy iratait megtekintheti…”.52 

 
39 Et. 14. §. 
40 Et. 14. § (3) bek., 19. § (3) bek. és 41. § (4) bek. 
41 Et. 15. §. 
42 Et. 16. §. 
43 Et. 17. §. 
44 Et. 22. §. 
45 Et. 18-19. §. 
46 Et. 20. § és 86. §. 
47 PUSZTAI László (1970): A szemle helye a bizonyítás tanában. Jogtudományi Közlöny, 25. évf. 7. sz. 346-353. 
48 SZÉKELY János (1979): A szakértő eljárási helyzete. Magyar Jog, 26. évf. 9. sz. 825. 
49 Részletesebben lásd Írásbeli bizonyítékok (Et. 24. §), Tanú (Et. 25. §), Szemle (Et. 27. §), Szakértő (Et. 28. §), 

Tolmács (Et. 30. §). 
50 BOROS Anita (2005): A bizonyítás megjelenése egyes külföldi államok eljárásjogában, különös tekintettel annak 

államigazgatási (közigazgatási) eljárásjogi szabályozására. Magyar Közigazgatás, 55. évf. 4. sz. 230-239. 
51 Et. 25. § (2) bek. 
52 Et. 29. § (2) bek. 
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Az alapeljárás további rendelkezései az egyezségre, a határidőkre, az igazolásra53 vagy 

az iratokba való betekintésre vonatkozóan szintén megfelelnek a később és jelenleg hatályos 

szabályoknak.54 Az egyezség esetében annyit érdemes kiemelni, hogy az államigazgatási szerv 

az általa jóváhagyott egyezséget határozatba foglalta, illetőleg jóváhagyást tartalmazó 

záradékkal látta el; továbbá nem mutathatta meg a tanácskozásról és szavazásról készített 

jegyzőkönyvet, valamint azokat az iratokat, amelyek hivatali titkot tartalmaztak.55 

Az államigazgatási szerv érdemi és nem érdemi döntése is egyaránt határozat volt,56 

valamint annak minősült továbbá valamilyen tény vagy állapot igazolásáról kiállított okirat is, 

továbbá az az irat is, amelyben az államigazgatási szerv az ügyfél részére jogot vagy 

kötelezettséget állapított meg, de erről külön alakszerű határozatot nem hozott (adóív, fizetési 

meghagyás, engedély stb.). Szintén több évtizedet megélt az az eljárási határidő, hogy ha az 

eljárás az ügyfél kérelmére indult, az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 

30 napon belül kellett meghozni.57 A jogszerű hallgatással meghozott döntésre nem volt 

lehetőség. A határozatok formai felépítése négy részre tagolódott: bevezető vagy fejrész, 

rendelkező rész, indokolás, zárórész.58 Az elsőt és az utolsót az Et. nem nevesítette, csak a 

felsorolásban szerepeltek az egyes elemek. (Az Ákr. viszont jelenleg jóval sommásabban 

határozza meg a tartalmi követelményeket.59) Az Et. a határozatok jogerejét a 

végrehajthatósággal együtt a végrehajtási eljárás fejezet általános rendelkezései között 

szabályozta. Az államigazgatási eljárásban hozott elsőfokú határozat jogerős és végrehajtható 

volt, ha a határozat ellen határidőn belül fellebbezést nem terjesztettek elő, vagy a fellebbezést 

jogszabály kizárta; a másodfokon hozott határozat pedig automatikusan jogerős és 

végrehajtható volt.60 

A határozatok közlése írásban, a jelenlevőknek szóbeli kihirdetés, illetve 

közszemléretétel (sic!) útján történt.61 A határozat kijavítása és kiegészítése, a határozat 

visszavonása és módosítása, a teljesítési határidő megváltoztatása jogszabályhelyek 

megfelelnek a mai rendelkezéseknek.62 Arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a határozat 

visszavonásának vagy módosításának nem volt helye, ha az állampolgár által gyakorolt és 

 
53 TOLDI Ferenc (1959): Az igazolás intézménye az államigazgatási eljárásban. Magyar Jog, 9. évf. 4. sz. 118-122. 
54 Részletesebben lásd Egyezség (Et. 33. §), Határidők (Et. 34. §), Igazolás (Et. 35. §), Iratokba való betekintés 

(Et. 36. §). 
55 Et. 33. § (2) bek. és 36. § (3) bek. 
56 Et. 37. § (1) Az államigazgatási szerv mind az ügy érdemében, mind az eljárás során döntést igénylő kérdésekben 

határozatot hoz. 
57 Et. 37. §. 
58 Et. 38. § Az írásban közölt határozatnak tartalmaznia kell: a) az eljáró államigazgatási szerv megjelölését, az 

ügyfél nevét és lakóhelyét, az ügy számának, tárgyának és ügyintézőjének megjelölését; b) a rendelkező részt az 

esetleges eljárási költségekre vonatkozó rendelkezéssel, a fellebbezés lehetőségére, a bírói út esetleges 

igénybevételére, a benyújtás helyére és határidejére vonatkozó figyelmeztetéssel, továbbá az indokolást; c) a 

határozat hozatalának helyét és idejét, a határozat aláírójának nevét, hivatali állását és az államigazgatási szerv 

bélyegző-lenyomatát. 39. § Az indokolásban röviden elő kell adni a megállapított tényállást és az annak alapjául 

elfogadott bizonyítékokat, meg kell jelölni azokat a jogszabályokat, amelyek alapján az államigazgatási szerv a 

döntést hozta. Fel kell sorolni az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait. 
59 Ákr. 81. § [A döntés tartalma és formája] (1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy 

azonosításához szükséges minden adatot a zártan kezelt és védett adatok kivételével, a rendelkező részt - a hatóság 

döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a 

felmerült eljárási költséggel -, továbbá a teljes eljárásra történő áttérés esetén az áttérés okára, a 
megismerhetetlenné tett zártan kezelt és védett adatokkal együtt megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a 

szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 
60 Et. 72. § (1) és (3) bek. 
61 Et. 41. §. 
62 Et. 42-44. §. 
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jóhiszeműen szerzett jogokat sértene; holott az ügyfél fogalmát ennél a törvényben is tágabban 

határozták meg. 

A törvény nem szabályozta a – később az Áe.-ben, a Ket.-ben és az Ákr.-ben is szereplő 

– hivatalbóli eljárásra, a hatósági bizonyítványra, igazolványra és nyilvántartásra, valamint a 

hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.63 

 

3. Jogorvoslatok 

 

Az Et. indokolása kifejtette, hogy megalkotását megelőzően igen eltérő, valamint hiányos 

módon kerültek rendezésre a jogorvoslati eszközök. A törvényesség biztosítása érdekében 

azonban szükséges volt a bekövetkezett jogsérelmek orvoslása miatt egy egységes jogorvoslati 

szabályozás kialakítása is.64 „Ha egyszerű lebonyolítani a közigazgatási hatósági eljárásokat, 

és ehhez az eljárási szabályozás egyértelmű és hézagmentes, akkor a hibalehetőség ‒ főként az 

eljárás főszemélyei részéről – redukálódik, így a szükséges jogorvoslatok száma is 

mérséklődik.”65 

A jogorvoslati eszközök széles köre is a jogbiztonság egyik eszközeként értelmezhető, 

bár megjegyzendő, a jogorvoslást még csak fellebbezési eljárásként tartalmazta a törvény.66 A 

törvény nem egy jogorvoslati részt tartalmazott, hanem több fejezet szabályozta azokat: V. 

Fejezet: A határozatok megsemmisítése vagy megváltoztatása a fellebbezési eljárás során, VI. 

Fejezet: Az államigazgatási határozatok megtámadása bíróság előtt, VII. Fejezet: Ügyészi óvás 

és a VIII. Fejezet: A sérelem orvoslása fellebbezési eljáráson kívül (felügyelet, panasz, 

közérdekű bejelentés és javaslat).67 A törvény nem csoportosította a jogorvoslatokat aszerint, 

hogy azok kérelemre indulnak vagy hivatalbóliak (hivatalbóli döntés-felülvizsgálatok). 

Az ügyfelek számára a fellebbezés volt rendes jogorvoslati eszköz, amely 

eredményeként 30 napos határidőn belül a határozatok megsemmisítésére vagy 

megváltoztatására került sor, vagy sikertelenség esetén helybenhagyták az elsőfokú döntést.68 

Az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen – bizonyos kivételekkel69 – az 

fellebbezhetett a közléstől számított 15 napon belül, akinek jogát a határozat sértette. Az eljárás 

kétfokú volt, így a másodfokon hozott határozat ellen nem lehetett tovább fellebbezni. A 

jogorvoslat viszont nagyon széleskörű volt, ugyanis a fellebbezésben új tényállításokat és 

bizonyítékokat is fel lehetett hozni, valamint, ha az ügyben a fellebbezést jogszabály kizárta, a 

sérelem orvoslására előterjesztett kérelmet panaszbeadványként kellett elbírálni. A törvény 

részletesen meghatározta a másodfokon eljáró fórumokat külön tanácsi szervekre (felettes 

végrehajtó bizottság vagy szakigazgatási szerv, illetőleg a Minisztertanács) és külön az egyéb 

szervekre (közvetlen felettes igazgatási szerv, végső fokon a miniszter70) vonatkozóan.  

A szocialista berendezkedésben haladó, a (modern) jogállamisági követelményeknek 

megfelelőnek tekinthető, hogy törvény, törvényerejű rendelet, illetőleg minisztertanácsi 

 
63 SZŰCS István (1982): A hatósági ellenőrzés eljárásjogi megítélése. Állam és Igazgatás, 30. évf. 12. sz. 1088-

1099. 
64 Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény Indokolása. 
65 BOROS 2019b. 
66 CZÉKMANN Zsolt – CZIBRIK Eszter (2021): A hazai közigazgatási hatósági eljárás 65 év távlatában. Miskolci 

Jogi Szemle, 16. évf. 1. különszám. 62-69. 
67 TURKOVICS István (2017): A hatósági jogorvoslatok fejlődésének története. Miskolci Jogi Szemle, 12. évf. 

különszám. 125-132. 
68 Et. 45-53. §. 
69 Et. 47. § Nincs helye fellebbezésnek, ha a) azt törvény, törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet 

kizárja, b) az ügyben elsőfokon a Minisztertanács vagy annak tagja járt el. 
70 MÓNUS Lajos (1979): Ki a hatóság: a miniszter és (vagy) a minisztérium? Állam és Igazgatás, 29. évf. 11. sz. 

970.; Et. 50. § b) pont  … a minisztérium, valamint a miniszter közvetlen felügyelete alá tartozó országos szervek 

területi igazgatási szervei határozata tekintetében a közvetlen felettes igazgatási szerv, végső fokon a miniszter. 
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rendelet megengedhette,71 hogy az államigazgatási szerv határozatát – jogszabálysértés esetén 

– a bíróság előtt keresettel meg lehessen támadni,72 feltéve, hogy az államigazgatási eljárásban 

a fellebbezés kizárt, vagy pedig – ha fellebbezésnek helye van – a fellebbezés jogát 

kimerítették.73 A kereset elbírálása a járásbíróság (városi, városi kerületi bíróság) hatáskörébe 

tartozott, amely főszabályként az eljáró államigazgatási szerv határozatát helybenhagyta vagy 

megsemmisítette, de nem változtathatta meg,74 hanem azt hatályon kívül helyezhette és az 

eljáró államigazgatási szervet új eljárásra kötelezhette. A res iudicata értelmében, ha a bíróság 

az ügy érdemében hozott határozatot, az államigazgatási szerv előtt ugyanabban az ügyben, 

azonos tényállás mellett új eljárásnak helye nincs. A szocialista országok általában a polgári 

eljárás részeként (polgári típusú eljárásként) szabályozták a felülvizsgálatot vagy peres, vagy 

nemperes, vagy a kettő elemeit vegyítő formában.75 Az 1952. évi III. törvény a polgári 

perrendtartásról csak 1973-ban egészült ki a XX. Fejezettel, az államigazgatási határozatok 

bírósági felülvizsgálatával.76 

A jugoszláv típusú ügyészség kialakításával az államigazgatási szerveknek 

biztosítaniuk kellett, hogy az ügyészi szervek a részükre megállapított jogokat akadálytalanul 

gyakorolhassák.77 Ha az ügyész megállapította, hogy valamely szerv a törvények megsértésével 

adott ki határozatot, rendelkezést, utasítást vagy tett egyéb intézkedést, javaslatot tehetett a 

törvényellenesen eljáró szervhez az intézkedés hatályon kívül helyezése iránt (ügyészi óvás).78 

Az államigazgatási szerv a törvény megsértése miatt benyújtott ügyészi óvást nyolc napon belül 

volt köteles megvizsgálni, és az alapján, ha alaposnak tartotta, a törvénysértő rendeletet, 

határozatot vagy utasítást a nyolcnapos határidőn belül hatályon kívül helyezte vagy 

módosította; ha alaptalannak tartotta, a felettes szervhez továbbította, amely 30 napon belül 

döntött. 

Az államigazgatási szerv az államigazgatási eljárásban okozott sérelmeket a fellebbezési 

eljáráson kívül a felügyelet során, illetőleg panasz vagy közérdekű bejelentés alapján köteles 

volt orvosolni.79 Ha a felettes államigazgatási szerv a felügyeleti jogának gyakorlása során 

megállapította, hogy az alárendelt szerv határozata vagy intézkedése jogszabályt sért, a sérelem 

orvoslása iránt köteles volt intézkedni.80 Akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érdemében 

hozott határozat vagy intézkedés sértette, panaszt nyújthatott be, úgyszintén ha az 

államigazgatási szerv a határozathozatalra, illetőleg intézkedésre irányuló kötelezettségét 

elmulasztotta.81 A panasz elbírálására a közvetlen felettes szerv volt köteles, feltéve, hogy az 

 
71 Et. 57. § (1) A jelen törvény alapján bíróság előtt megtámadható: a) a születési, házassági, halotti anyakönyvi 

bejegyzés megtagadása, törlése, illetőleg a kiigazítás megtagadása; b) a lakás vagy lakásrész igénybevételét 

elrendelő határozat vagy intézkedés, továbbá a lakáscsere jóváhagyását megtagadó határozat; c) az államigazgatási 

eljárás során lefoglalt vagy lefoglalva tartott vagyontárgyak feloldását elutasító határozat; d) földnek vagy más 

vagyontárgynak tulajdonba, illetőleg használatba vételét elrendelő határozat vagy intézkedés; e) az adó- vagy 

illetékkötelezettséget megállapító határozat a kivetés jogalapja tekintetében. 
72 BAJORY Pál (1976): Államigazgatási út – bírósági út egyes kérdései. Állam és Igazgatás, 26. évf. 3. sz. 234. 
73 Et. 55-59. §. 
74 TAMÁS András (1977): Bíró és társadalom. A jogtudat és a jogérvényesülés dialektikája. Budapest, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 469. p 
75 NÉVAI László (1974): Az államigazgatási határozatok bírósági törvényességi felülvizsgálatának szocialista 

rendszere – különös tekintettel Magyarországra. Magyar Jog, 21. évf. 11. sz. 
76 1972. évi 26. törvényerejű rendelet a polgári perrendtartás módosításáról. 
77 Et. 60-61. §. 
78 1953. évi 13. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság ügyészségéről 8. §. 
79 FONYÓ Gyula (1977): A közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése a tanácsokhoz I. Állam és 

Igazgatás, 27. évf. 7. sz. 577-589.; FONYÓ Gyula (1977): A közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok intézése 

a tanácsokhoz II. Állam és Igazgatás, 27. évf. 8. sz. 694-704.; 1977. évi I. törvény a közérdekű bejelentésekről, 

javaslatokról és panaszokról. 
80 Et. 63. §. 
81 VÁGÓ László (1970): A panasz elbírálása az államigazgatási szerv által (Jogalkalmazás kérdései). Állam és 

Igazgatás. 20. évf. 5. sz. 476-478. 
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eljáró, illetőleg az eljárást elmulasztó szerv a sérelmet saját hatáskörében nem orvosolta.82 A 

szocialista társadalmi elvárások közé tartozott minden állampolgár azon joga és kötelessége, 

hogy feltárja azokat a hibákat és fogyatékosságokat, amelyeket az állami és gazdasági élet 

bármely területén észlelt (közérdekű bejelentés), illetve, hogy javaslatot tegyen az állami és 

gazdasági tevékenység megjavítására, a hibák és fogyatékosságok kiküszöbölésére.83 Elvben 

garanciális elem volt, hogy a vizsgálatot végző szerv nem fedhette fel a bejelentő személyét, ha 

ezt a bejelentő kérte, vagy ha az ügy érdeke kívánta. Ellenben, ha a bejelentés meghatározott 

személyre vagy szervre vonatkozóan olyan valótlannak bizonyult tényeket tartalmazott, 

amelyek valóság esetében büntető vagy fegyelmi eljárásra okot adtak volna, vagy pedig a 

személyt vagy a szervet közmegvetésnek tették volna ki, kérelemre a bejelentést tevő személyét 

fel kellett fedni, feltéve, hogy a megrágalmazott személy vagy szerv felettes szervének vezetője 

a rágalmazás miatti eljárás megindítását indokoltnak tartotta. 

 

A jogszabálysértő hatósági döntéssel szembeni jogorvoslati eszközök 

 

2. sz. táblázat: A jogszabálysértő hatósági döntéssel szembeni jogorvoslati eszközök 
 1957. évi IV. törvény 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 

2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) Et. (1957) Áe. (1981) 

A határozat módosítása 

és visszavonása 

X X X X 

Fellebbezés X X X X 

Bíróság X X X közigazgatási 

per 

Felügyeleti eljárás –  X X X 

Ügyészi intézkedések ügyészi óvás ügyészi 

intézkedések 

ügyészi óvás ügyészi felhívás 

és fellépés 

Egyéb   - újrafelvételi eljárás 

- a határozat 

felülvizsgálata az 

Alkotmánybíróság 

határozata alapján 

 

Végrehajtási kifogás X X X X 

Forrás: saját szerkesztés BOROS (2019b) alapján. 
 

4. Végrehajtási eljárás 

 

Az államigazgatási eljárás végrehajtási szakaszának általános rendelkezései együtt tárgyalták a 

jogerőt és a végrehajthatóságot. Az elsőfokú határozat jogerős és végrehajtható volt, ha a 

határozat ellen határidőn belül fellebbezést nem terjesztettek elő, vagy a fellebbezést jogszabály 

kizárta; a másodfokon hozott határozat jogerős és végrehajtható volt. Ezen felül végrehajtható 

volt az a határozat is, amelyet a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatónak 

nyilvánítottak.84 Az államigazgatási eljárásban hozott végrehajtható határozat rendelkezéseit a 

kötelezettnek kellett teljesíteni, vagy azok végrehajtását tűrni volt köteles.85 A törvény 

szövegéből azonban hiányzott, hogy – a jogerőn felül – a határozat kötelezettséget állapítson 

 
82 Et. 64-66. §. 
83 Et. 67-68. §. 
84 Et. 46. § A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a határozat azonnali 

végrehajtása életveszély vagy közbiztonság okából feltétlenül szükséges, továbbá ha a törvény, törvényerejű 

rendelet vagy minisztertanácsi rendelet az eljáró államigazgatási szerv részére az ügyek meghatározott körében 

felhatalmazást ad arra, hogy fontos érdekből az azonnali végrehajthatóságot elrendelhesse. A határozat azonnali 

végrehajthatóságát a határozatban ki kell mondani és meg kell indokolni. 
85 Et. 72. §. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 25 

meg, és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap eredménytelenül teljen el;86 

egyszerűbben döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget.87 Ezzel kapcsolatban annyit 

rögzítettek, hogy az államigazgatási szervnek a végrehajtás elrendelése előtt meg kellett 

kísérelnie, hogy a kötelezettet a határozat rendelkezéseinek teljesítésére vagy tűrésére rábírja.88 

A végrehajtás két részre osztott: az elrendelés és foganatosítás.89A határozat 

végrehajtását – eltérő rendelkezés hiányában – az ügyben első fokon eljárt államigazgatási 

szerv rendelte el. A foganatosítási szabályok szerint a pénzkövetelés behajtására irányuló 

végrehajtást az adóbehajtásra vonatkozó szabályok szerint kellett foganatosítani; az ingók 

kiadására, ingatlan birtokba adására vagy egyéb teljesítésre, illetőleg abbahagyásra vagy tűrésre 

vonatkozó végrehajtást pedig az a járási jogú városi, fővárosi (városi) kerületi, községi 

államigazgatási szerv foganatosította, amelynek működési területén az ingóság, az ingatlan volt 

található, illetőleg a kötelezett lakott. A végrehajtást foganatosító szerv vezetője a végrehajtható 

határozat alapján kiküldöttei személyi védelmére az illetékes rendőri szerv vezetőjétől rendőri 

karhatalom kirendelését kérhette. A teljesítésre, továbbá a szolgáltatásra, tűrésre vagy 

abbahagyásra kötelezés végrehajtása oly módon is biztosítható volt, hogy a kötelezettet 1000 

forintig – községi szerv 200 forintig – terjedő bírság kiszabásával a kötelezettség teljesítésére 

szorították. A végrehajtást egyízben, legfeljebb 30 napra lehetett felfüggeszteni, ha a 

rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése volt 

várható, vagy ezt különleges méltánylást igénylő körülmény indokolta.90 

A végrehajtást elrendelő határozat ellen nem lehetett fellebbezni, akinek a jogát a 

végrehajtási eljárás sértette, a sérelemről szerzett értesüléstől számított 3 nap alatt végrehajtási 

kifogást terjeszthetett elő. A kifogás egyértelműen csak a végrehajtási cselekményre 

vonatkozhatott,  nem irányulhatott a végrehajtás alapjául szolgáló határozat rendelkezései ellen. 

A végrehajtási kifogás ügyében a végrehajtást foganatosító szerv az ügy természetéhez képest 

azonnal, legkésőbb azonban 8 napon belül határozattal döntött, amely ellen viszont már 

fellebbezésnek volt helye.91 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

Az Et. X. fejezete szabályozta az eljárási költségeket.92 Főszabály szerint az államigazgatási 

eljárás költségeit általában az állam viselte, az ügyfél terhére eljárási költséget (tanú, szakértő, 

szemle költségei stb.) akkor állapíthattak meg, ha azt jogszabály előírta. Az államigazgatási 

szerv az ügyfelet az eljárási költségek előlegezésére is kötelezhette. Az államigazgatási 

eljárásban a tolmács költségeit az állam viselte. Az eljáró államigazgatási szerv annak az 

ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán az eljárással kapcsolatos 

költségeket vagy azok egy részét viselni nem volt képes, jogai érvényesítésének megkönnyítése 

végett teljes vagy részbeni költségmentességet engedélyezhetett. 

 
86 Ket. 127. § (1) A hatóság döntése végrehajtható, ha a) pénzfizetésre, valamely tevékenységre vagy attól való 

tartózkodásra irányuló kötelezettséget állapít meg, jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő 

vagy határnap (a továbbiakban együtt: határidő) eredménytelenül telt el; b) az a) pont szerinti kötelezettséget 

megállapító döntés fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként való 

alkalmazását rendelték el. 
87 Ákr. 132. § [A végrehajtható döntések] Ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem 

tett eleget, az végrehajtható. 
88 Et. 73. § (3) bek. 
89 Et. 73-74. §. 
90 Et. 79. §. 
91 Et. 78. §. 
92 Et. 80-84. §. 
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A XI. Fejezetben szereplő vegyes és hatályba léptető rendelkezések93 közül érdemes 

kiemelni, hogy az államigazgatási szerv részéről a bírság kiszabására a miniszter, a miniszter 

által aláírási (kiadmányozási) joggal megbízott személyek; a tanácsok végrehajtó 

bizottságainak elnökei, elnökhelyettesei és titkárai; a tanácsok végrehajtó bizottsága 

szakigazgatási szerveinek vezetői, valaminta miniszter alá rendelt szakigazgatási szervek 

vezetői voltak jogosultak.Az elővezetést – ha jogszabály másként nem rendelkezett – csak az 

ügyész jóváhagyásával lehetett foganatosítani.94 Az Et. alkalmazása szempontjából a 

Minisztertanács közvetlen felügyelete alatt működő országos hatáskörű szakigazgatási szervek, 

illetőleg ezek vezetői – hatáskörük korlátai között – a miniszterekkel azonos elbírálás alá estek. 

Ha az eljárás során jogszabálysértés történt, a jogsérelem megszüntetésén kívül külön kellett 

intézkedni a megállapított hibák és az azokat előidéző okok kiküszöböléséről. A törvény időbeli 

hatályát korábban tárgyaltuk (1957. október 1.). 

 

6. Összegzés 

 

Az Et. mint az első általános közigazgatási – a korszak államberendezkedési viszonyainak 

megfelelően államigazgatási – eljárási törvény jelentős mértékben meghatározta a hazai 

közigazgatási eljárási jog alakulását. Több mint két évtizedig, 24 éven át szolgálta az 

államigazgatási eljárások működését, módosítására első ízben csak 1981-ben került sor.95 

Valójában azonban ennél jóval hosszabban, több évtizedig alkalmazták, a rendszerváltozást 

követően, még a 2004-es Ket.-ben, sőt a 2016-os Ákr.-ben is visszaköszön(t) számos 

szófordulata, rendelkezése. Ilyen például a törvény tárgyi hatálya (hatósági ügy) és szervi, 

személyi hatálya (ügyfél), a hatáskör és az illetékesség (mára módosított sorrendben) rendezése, 

az alapeljárás menete, a döntés tartalma (még ha a végzés mint forma meg is jelent). Szintén itt 

említhető a 30 napos általános ügyintézési határidő – kisebb megszakítással (22 munkanap, 21 

nap) – egészen a 2010-es évekig volt irányadó. Az ügyfelek számára rendelkezésre álló rendes 

jogorvoslati eszköz is mintegy 60 évig a másodfokú (vagy felügyeleti) közigazgatási szerv által 

elbírált fellebbezés volt. A kodifikációs koncepció is lényegében hasonló maradt, mindegyik 

eljárási törvény a kronologikus beosztást követi. A modern, valódi jogállamiságnak 

megfelelően mára több ügyféli garancia jelenik meg, az ügyfélbarát és szolgáltató közigazgatás 

nemcsak a normaszövegben elszórtan, hanem az alapelvek szintjén is jelentkezik: jogszerűség 

elve, hivatalbóliság elve, hatékonyság elve, jóhiszeműség elve és a bizalmi elv. Ennek ellenére 

és ezek hiányában is az Et. korszerű volt, a (modern) jogállamisági követelményeknek 

megfelelő elemekkel lehet találkozni benne. Az 1956-os forradalmat követő mérsékeltebb 

államigazgatási hatalom képét mutatta, amelyet természetesen tovább is átjárt a korszak 

politikai akarata. 

 

  

 
93 Et. 85-90. §. 
94 Et. 86. § (2) bek. és 1955. évi 22. törvényerejű rendelet a rendőrségről 7. § 4. pontja. 
95 KILÉNYI Géza (1980): Az államigazgatási eljárás szabályainak korszerűsítése. Állam és Igazgatás, 30. évf. 8. sz. 

718-723.; HOLLÓ András – SZOBOSZLAI György (1979): Az államigazgatási eljárás továbbfejlesztésének elméleti 

megalapozása. Állam és Igazgatás, 29. évf. 9. sz. 
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DR. JÓZSA FÁBIÁN96 

Gondolatok az Et. újraolvasása közben 

 

Absztrakt 

A magyar közigazgatási hatósági eljárásjog fejlődésének talán legjelentősebb állomása volt az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Et.) megalkotása. A 

törvény lényegében változatlan szöveggel huszonnégy éven át hatályban maradt, majd 1981-

ben történt átfogó módosítását követően egészen a rendszerváltozásig meghatározta az 

államigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó tevékenységét. A jogállami igényeket tükröző 

módosításokkal együtt, eredeti jogintézményeit és szabályozási logikáját jórészt megtartva 

2005. október végéig hatályban maradt. 

Az Et. olyan történelmi korszakban látott napvilágot, amikor az államigazgatási szervek 

hatósági eljárásaiban – egységes jogi feltételrendszer hiányában – nagyfokú szabadosság és 

következetlenség érvényesült. Ezzel szemben súlyosan vetődött fel a jogbiztonság és a 

törvényesség igénye. 

A törvény rendelkezéseinek gyors térnyerését, a szabályozás sikerét mind a jogalkalmazói 

gyakorlat, mind a jogtudomány visszaigazolta. 

Jelen elemzés arra tesz kísérletet, hogy három vizsgálati szempontot követve vegye górcső alá 

az eredeti normaszöveget: egyrészt a kialakított jogi szabályozás időtállósága, másrészt az 

ügyféli jogok érvényesülése, harmadrészt a szabályozás következetlenségei szempontjából. 

Elsősorban az általános rendelkezésekre és az alapeljárási fejezetre fókuszál, megállapításai 

összességükben alátámasztják a törvényről korábban kialakult kedvező képet.  

 

Kulcsszavak: közigazgatási eljárás, közigazgatási eljárásjog, kodifikáció, szabályozás 

 

Amennyiben a jog politika általi meghatározottságát vesszük alapul, az elemző nincs könnyű 

helyzetben, ha arra gondol, hogy az államigazgatási eljárás általános szabályairól rendelkező 

1957. évi IV. törvény az 1956-os forradalom leverése, és Nagy Imre, a forradalom 

miniszterelnöke és mártírtársai kivégzése közötti időben nagyjában „félúton” lett elfogadva. 

Ebben az időben az ország lakosságának jelentős hányada még rettegésben élt, hiszen a 

letartóztatások napirenden voltak a politikai megtorlás jegyében. A megelőző év lármás 

tömeggyűlései, a politikai erjedés izgalommal teli várakozása után a magyar társadalomra a 

megvertség fájdalmakkal teli csöndje telepedett. 

Ugyanakkor az állam, amelynek nevében egy évtizeden át a polgárokkal szemben a 

minden képzeletet felülmúló jogtalan intézkedések tömegeit elkövették, jogfosztottá téve a 

korábbi történelmi korszakok társadalmi vezető rétegeit, kivéreztetve a társadalom gerincét 

képező középosztályt, szervezetében és működésében megkezdődött egy lassú átalakulás, ami 

annak volt köszönhető, hogy a szovjet harckocsik páncélfalának védelmében kormányra 

segített illegitim vezetés egyes tagjai felismerték: a forradalomhoz vezető korszak eszközei és 

módszerei tartósan már nem lesznek fenntarthatók. 

Ebben az értelemben törvényünk megalkotása és hatályba léptetése egy új, nyitottabb, 

a társadalom és az egyén valós problémáira érdemben reagálni képes, kompromisszumokra 

épülő kormányzás egyik első állomásának tekinthető. Erről árulkodik az, hogy a 

normaszövegből teljesen hiányoznak a korábban megismert ideológiai lózungok, s külön 

figyelemre méltó, hogy az előterjesztő miniszternek a törvényjavaslathoz fűzött általános 

 
96 Alelnök, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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indokolásában egyszer sem jelenik meg a szocializmus fogalma, mint ahogy a „szocialista” 

jelző is hiányzik belőle.  

Ehhez képest talán már nem is annyira meglepő, hogy az indokolás szövegében többször 

is megismétlődik, és jelentős hangsúlyt kap a törvényesség követelménye. Így a törvény 

megalkotásának fontos indokaként hozza fel az előterjesztő azt a körülményt, hogy „a meglévő 

jogszabályok csak egyes eljárási kérdéseket, illetőleg egyes külön eljárásokat rendeznek, és 

ezek az eljárási szabályok is gyakran különböző elvi alapokon nyugszanak. Ezért az 

államigazgatási szervek eljárását gyakran indokolatlanul nagymérvű kötetlenség jellemzi, 

márpedig ez bizonytalanságot eredményez, és nemegyszer gátolja az állampolgárok jogainak 

védelmét, a törvényesség megtartását.” Ehhez még hozzáfűzi, hogy „az államigazgatási eljárás 

szabályainak megállapítása nélkül az államigazgatási munka színvonalának emelése, 

különösen a törvényesség megszilárdítása és elmélyítése igen nagy akadályokba ütközik.”97 

Markánsan jelenik meg tehát a miniszteri indokolásban a jogi szemléletváltozás, amely 

az állampolgárok anyagi jogosultságainak és kötelezettségeinek érvényesülését – szemben az 

állami akarat bármi áron való érvényesítésére irányuló szándékkal – az államigazgatási szervek 

eljárásának mederbe terelésében, és a törvényben rögzített általános eljárási szabályok egységes 

alkalmazásában látta. Ezt az alaki „rendezettséget” az előterjesztő miniszter a jogbiztonság 

előfeltételének tekintette. 

A jogalkotó nem esett abba a csapdába, hogy egy nagy lélegzetvétellel megkísérelje 

valamennyi igazgatási ágazatban jelenlevő sajátosságra figyelemmel olyan komplex 

szabályrendszer kidolgozását, amely egységes eljárási kódexként minden további törvényi vagy 

végrehajtási szabály megalkotása, illetve hatályban tartása nélkül saját szabályait feltétlenül és 

kizárólagosan rendeli alkalmazni. A közigazgatási jogtudomány ennek lehetetlenségét már 

évtizedekkel korábban feltárta. A magyar törvényi szabályozást megelőzően már napvilágot 

látott külföldi eljárási kodifikációk (osztrák, cseh, lengyel) sem vállalkoztak ilyen feladatra. 

Megelégedett tehát a törvényhozás azzal, hogy az általa államigazgatási szervnek nevezett 

központi és területi kormányzati hatóságok, valamint a tanácsok, végrehajtó bizottságaik és 

szakigazgatási szerveik (hatósági) eljárásának azokat az általános szabályait rögzíti, amelyeket 

mindenfajta a törvény hatálya alá tartozó eljárásban érvényesíteni rendel („elsődleges 

szabályozás”)98 . Az ágazati sajátosságokra figyelemmel levő kiegészítő és részletező 

szabályok megalkotására pedig egyes rendelkezéseiben ad felhatalmazást a jogalkotónak 

(másodlagos vagy ágazatspecifikus szabályozás). 

A jogalkotó tehát azzal számolt, hogy az eljárási törvény a hatósági jogalkalmazás 

gerincét fogja alkotni, amelyhez, mint gerinces állatok testfelépítésében a bordák, csatlakoznak 

majd az igazgatási ágazatok sajátos eljárási követelményeit tükröző, de az általános 

szabályrendszerrel összhangban álló, más-más jogszabályok egymástól eltérő eljárási 

rendelkezései. 

A magyar közigazgatási hatósági eljárásjogban ezek a szabályozási elvek és 

szempontok a mai napig érvényben vannak. 

Miközben a javaslat előterjesztője a törvénnyel szemben támasztott követelményként 

fogalmazza meg, hogy alakítsa ki az államigazgatási szervek eredményes és hatékony 

eljárásának jogi eszközrendszerét, mint azt fentebb is láthattuk, legalább akkora hangsúlyt 

helyez arra, hogy ugyanezek a szervek eljárásuk során az állami érdekekkel összhangban 

„tevékenyen szolgálják az állampolgárok és szervezeteik jogainak és törvényes érdekeinek 

védelmét.” Az indokolásban hangsúlyt nyer, hogy a törvényjavaslat megteremti a jogi 

lehetőségét annak, hogy az eljárásban az állampolgár aktív tényezővé váljék, ezzel elősegítve 

 
97 Törvényjavaslat miniszteri indokolás, általános indokolás, 3-4. bek. 
98 KILÉNYI Géza (2005): Bevezetés. A Ket. szabályozási előzményei és céljai, In KILÉNYI Géza szerk.: A 

közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Átdolgozott kiadás. Budapest, KJK-KERSZÖV. 15-29. 16. 
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a fokozottabb jogvédelem mellett az eljáró szervek és az állampolgárok kapcsolatainak 

kiszélesítését és elmélyítését.99 

Ehhez képest már a korszak jogtudománya is hiányolta, hogy a kódexjellegű 

szabályozás igényével készült törvény szövegében nem található az eljárási alapelvekről szóló 

önálló fejezet.100  

Az alapelvi rendelkezések lényege, hogy az egyes részletszabályokra kiterjedően, de bizonyos 

értelemben az azokban foglalt előírásokon túlmutatva is, mintegy iránytűként szolgáljanak a 

jogalkalmazó számára, feltárva a jogi szabályozás lényeges tartalmát. Az alapelvek jogi 

értékválasztást juttatnak kifejezésre, olykor egészen az alkotmányos szabályokra visszautalóan. 

Az alapelvi rendelkezések szabályozásának sajátossága, hogy akár szabadságot biztosítanak a 

jogalkalmazónak, akár megkötik a kezét, érvényesülniük kell, noha a jogalkalmazó a 

munkavégzése során nem ezeket az általános érvényű rendelkezéseket, hanem a törvény 

szabályozási keretei között fellelhető konkrét előírásokat alkalmazza közvetlenül. 

Ugyanakkor az is tagadhatatlan, és a szabályozás javára írandó, hogy a törvény 

szövegében elszórtan, a különböző jogintézményekhez kapcsolódóan számos olyan alapelvi 

jelentőségű rendelkezéssel találkozunk, melyek érvényesülése garanciális jelentőséggel bír. A 

teljesség igénye nélkül ilyennek tekinthető pl. az a rendelkezés, amelynek értelmében az 

államigazgatási szerv hatáskörét jogszabály állapítja meg [2. § (1) bek.], az eljárás során 

érvényesül a hatáskörelvonás tilalma (3. §) és az eljárási kötelezettség [11. § (2) bek.], az 

államigazgatási eljárásban a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt senkit hátrány nem érhet 

[12. § (1) bek.], az ügyintézővel szemben fennálló kizárási okot az ügyfél is bejelentheti [16. § 

(4) bek.], a hatóságot terheli a tényállás tisztázási kötelezettség [17. § (1) bek.], az ügyfél részére 

biztosítani kell, hogy az eljárás során nyilatkozatot tehessen és jogait érvényesíthesse [22. § (1) 

bek.], az ügyfél a számára előírt határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet terjeszthet elő 

(35. §) az iratokba való betekintéshez fűződő jogot széles körben biztosítja a szabályozás (36. 

§), a hatósági határozatban az ügyfélnek a jogorvoslat lehetőségére való figyelmeztetésére 

kötelezi a döntéshozó szervet [38. § b) pontja] stb. 

Gyengítette azonban a szabályozás erejét az a fajta sajátos nagyvonalúság, amely szerint 

a törvényalkotó nem tett különbséget a közigazgatási szervek külső, azaz ügyfelek felé 

irányuló, jogviszonyaikat közvetlenül befolyásoló (hatósági) eljárása és egyéb (pl. szervezeti 

és működési szabályozásban megnyilvánuló, alá-fölé rendeltségi viszonyokat tükröző 

irányítási, felügyeleti, beszámolási, ellátások megszervezésével kapcsolatos, 

intézményfenntartó) igazgatási tevékenysége között. A normaszöveget elemezve a szabályozás 

tárgykörére közvetlenül csak az „államigazgatási ügy” fogalmából következtethetünk, amelyen 

„mindazokat az ügyeket kell érteni, amelyek intézése során az államigazgatási szerv az 

ügyfeleket érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, részükre adatot igazol, vagy 

nyilvántartást végez.”101 A közigazgatási hatósági ügy fogalmának ez a meghatározása, ha 

nyelvileg nem is teljesen szabatos, többé-kevésbé ma is helytálló. Ez képezi a törvény tárgyi 

hatályát. A törvényben szabályozott államigazgatási eljárás (amely a mai fogalmaink szerint 

csak és kizárólag hatósági eljárásként fogható fel), tehát az, amelyben az államigazgatási szerv 

vagy ilyen ügy elintézésére jogszabályban feljogosított más szerv, szervezet a törvény 

fogalomhasználata szerinti államigazgatási ügyben jár el. Ehhez képest azok az államigazgatási 

szervek által megtett jogi vagy materiális intézkedések, meghozott döntések, illetve az ezek 

előkészítése érdekében végzett különböző igazgatási cselekmények, amelyek az 

„államigazgatási ügy” fogalmi tartományán kívül eső államigazgatási feladatok (ügyek) 

 
99 Törvényjavaslat, miniszteri indokolás, általános indokolás 10-11. bek. 
100 SZAMEL Lajos (1980): Az államigazgatási eljárás, In BERÉNYI Sándor – MARTONYI János – SZAMEL Lajos: 

Magyar államigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Tankönyvkiadó. 365. 
101 Et. 1. § (4) bek. 
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megoldására irányuló eljárás során vagy annak eredményeként keletkeznek – legalábbis az Et. 

értelmében – nem tekinthetők államigazgatási eljárásnak, pedig vitathatatlanul azok.  

A fenti, nem minden kritikai élt nélkülöző megállapítás indokoltságát még fokozza az 

előterjesztő miniszter, amikor az államigazgatási szerv utasítási jogkörben vagy más állami 

szervvel együttműködésben végzett cselekményeit is „államigazgatási ügyben” történő 

eljárásként határozza meg, noha állítása szerint azokra a javaslat hatálya nem terjed ki, mivel 

„ezek a kapcsolatok” szervezeti, ügyrendi és ügyviteli jellegűek.102 Ez az érvelés már 

egyenesen megmosolyogtató. 

Valójában a törvény hatálya alá nem tartozó (igazgatási feladatkörben végzett) 

államigazgatási eljárásokat akkor tudjuk elválasztani a törvény hatálya alá tartozó (hatósági) 

eljárásoktól, ha az eljárási törvényben definiált „államigazgatási ügy” fogalmából kiindulva 

vizsgáljuk meg a kérdéses eljárástípust, és állapítjuk meg azt, hogy „hatósági” vagy annak 

ismérveit nélkülöző „igazgatási” eljárással van-e dolgunk. 

A későbbi idők eljárásjogi szabályozásához képest figyelemre méltó, hogy milyen 

szűken szabja meg a jogalkotó azoknak az eljárásoknak a körét, amelyek, noha hatósági jelleget 

hordoznak vagy legalábbis ilyet ölthetnek, mégis „eltérő szabályozás alá esnek” (külön tartott 

eljárások). Ezek a döntőbizottságok által lefolytatott eljárások, a szabálysértési eljárások, a 

Munka Törvénykönyvében szabályozott és a devizagazdálkodás körébe tartozó eljárások.103  

Ezekkel összefüggésben az állapítható meg, hogy az államigazgatási eljárás általános 

szabályaitól részben jellegükben eltérő eljárási rend jellemezte őket (pl. tárgyalásos eljárási 

forma), illetve a korszak jogviszonyaira jellemző módon egyes eljárási szabályok 

rendezetlensége miatt olyan gyakorlat is megfigyelhető volt, hogy egyes szervek a külön 

tartásra vonatkozó törvényi rendelkezés ellenére hézagpótló, kiegészítő jelleggel eljárásuk 

során az Et. rendelkezéseit is alkalmazták.104 

A törvényi szabályozás kétségbe vonhatatlan színvonalát jelzi ugyanakkor, hogy a ma 

hatályos hatósági eljárási törvényben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvényben (Ákr.) alkalmazott ügyféli definíció, noha differenciáltabb, lényegében az 

1957-ben megalkotott ügyfélfogalmon alapul.105 

A hatósági eljárás az Et. szabályai szerint jellemzően kétfokú volt. A közigazgatási hatósági 

eljárásjognak ez a jellegzetessége az egész magyar közigazgatási szervezetrendszer 

felépítésében is tükröződött egészen a 2010-es évek derekáig, második feléig. Az Ákr. hatályba 

lépése hozott ebben generális változást, s ma már csak az ügyek kisebb hányadában funkcionál 

a kétfokú hatósági fórumrendszer. 

A fentiekből következően a hatáskörről történő rendelkezés során a jogalkotónak 

konkrétan meg kell határoznia azt a szervet, amely az ügyben elsőfokon eljárt. Az elsőfokú 

eljárást a törvény alapeljárásnak nevezte. Az eljárásindításra vonatkozó rendelkezések szerint 

az eljárás hivatalból vagy az ügyfél kezdeményezésére indult meg. 

Ennél a pontnál érdemes egy kicsit elidőzni. Egyrészt a normaszöveg a hivatalból történt 

eljárásindítást az ügyfél kezdeményezésére történő eljárásindításhoz képest úgy tűnik, hogy 

előtérbe helyezte. Ezen persze csak mai fejjel csodálkozhatunk. A végrehajtó hatalom körébe 

tartozó közigazgatási hatóság alapvető feladata a hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényesség 

biztosítása. Ez a szerv rendeltetése, eljárásának, intézkedéseinek és anyagi joghatást kiváltó 

döntéseinek lényegi eleme, sok tekintetben feladatellátása eredményességének fokmérője. 

[Ehhez képest a több mint fél évszázados eljárási jogfejlődésünk eredményeként eljutottunk 

 
102 Törvényjavaslat, miniszteri indokolás, részletes indokolás az 1. § (1)-(4) bekezdéséhez. 
103 Et. 1. § (7) bek. 
104 FONYÓ Gyula – VARGA József (1964): Az államigazgatási eljárás általános szabályai. Budapest, Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó. 16. 
105 Az Et. 1. § (5) bekezdése alapján „[ü]gyfél az a személy, jogi személy, állami szerv, társadalmi vagy gazdasági 

szervezet, amelynek jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az eljárás tárgyát képező ügy érinti.” 
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oda, hogy hatályos hatósági eljárási jogi törvényünk, az Ákr. a hivatalból indított eljárás 

szabályait az általánosnak és elsődlegesnek tekintett ügyféli kérelemre meginduló eljárás 

részletes szabályozásához képest a törvény szerkezetében attól mereven elválasztva (több 

fejezettel később), egy nyúlfarknyi szabályozásban rendezi.] 

A baj nem is itt van. A problémát az jelenti, hogy az Et. meg sem kísérelte számba venni 

a hivatalból történő eljárásindítás lehetséges eseteit. A normaszöveg csak annyit tartalmaz, 

hogy az államigazgatási szervet az eljárás megindítására vagy (hivatalból történő) folytatására 

a felettes szerv is utasíthatja.106 A további esetkört a miniszteri indokolás tartalmazta, aminek 

természetesen lehet örülni, hiszen mégiscsak van valami fogódzó, ám azzal tisztában kell 

lennünk, hogy a törvényjavaslat miniszteri indokolása elsősorban nem a jogalkalmazó 

tájékoztatását szolgálja, hanem az Országgyűlés tagjainak meggyőzését az elfogadás 

indokoltságáról. A gyakorlatban a jogalkalmazó csak meglehetősen ritkán találkozik egy-egy 

jogszabályhely tartalmára magyarázatot adó miniszteri indokolással, s ha ez a mai digitális 

korszakban is így van, képzeljük el, mi lehetett a helyzet az 1950-es években.  

Ráadásul a hivatkozott jogszabályhely arra vonatkozó előírást sem tartalmazott, hogy a 

hatóságnak a hivatalból történő eljárásindítás esetén az eljárásindítással egyidejűleg értesítenie 

kell erről az ügyfelet. Ez a súlyos szabályozási hiányosság nyilvánvalóan számos esetben oda 

vezetett, hogy legalább átmenetileg gátolta az ügyféli jogok érvényesülését, ami így vagy úgy 

az ügyben meghozott érdemi hatósági döntés tartalmára is kihathatott. Ám az is előfordult, hogy 

az ügyfél már csak az ügyben meghozott hatósági döntés kézhezvételekor értesült arról, hogy 

vele szemben a hatóság hivatalból eljárást folytatott. Az ilyen ügyintézés persze sértette a 

törvénynek az ügyfelek nyilatkozattételével kapcsolatos és jogaik érvényesítésére vonatkozó 

rendelkezését [22. § (1) bek.], így értesítési kötelezettségre vonatkozó tételes rendelkezés 

hiányában is alapot szolgáltathatott a döntés megtámadására, ám kérdés, hogyan ítélte meg azt 

a fellebbviteli hatóság az ügy érdemének vizsgálata szempontjából. Ma az ügyfél értesítése 

nélkül hivatalból lefolytatott hatósági eljárás magasabb jogi fórumok előtt nem állhatna meg!  

Az eljárásjogi szabályozásnak ezt a hiányosságát csak a 2005-ben hatályba lépett Ket. 

szüntette meg, amely a hivatalból indított eljárásban az ismert ügyfelet, a kérelemre indult 

eljárásban az ellenérdekű, illetve az érintett ügyfelet öt napon belül rendelte értesíteni. A 

szabályozás taxatív felsorolásban rögzítette azokat az eseteket, amelyek fennállása esetén a 

hatóság az értesítéstől eltekinthetett, és meghatározta az értesítés kötelező tartalmát. A 

létesítménnyel kapcsolatos, a tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban az ún. 

hatásterületen található ingatlanok tulajdonosait (használóit), továbbá bármely eljárásban az 

actio popularis elve alapján ügyféllé váló társadalmi szervezeteket, valamint bármely, jelentős 

számú ügyfelet érintő eljárásban az ügyfeleket hirdetmény vagy közhírré tétel útján rendelte 

értesíteni a hatósági eljárás megindításáról.107 

Az Ákr. a hivatalból indított eljárásokban teszi kötelezővé az eljárás megindításakor az 

ügyfél egyidejű értesítését, ugyancsak szabályozva a kivételeket, illetve az értesítés kötelező 

tartalmi elemeit.108 

Az ügyfél hatósági ügyben a közigazgatási szervhez kérelemmel, panasszal vagy 

bejelentéssel fordulhatott, ezeket a törvény gyűjtőnéven beadványnak nevezte. A beadvány 

írásban vagy „szóval” volt előterjeszthető. Hatósági eljárási jogunkban ma is tovább él az Et.-

nek az a rendelkezése, amely szerint a beadványt a hatóságnak nem – a sok esetben jogban 

járatlan – ügyfél által használt elnevezése, hanem a tartalma szerint kell elbírálnia. Ehhez képest 

az elintézést nem tagadhatta meg a hatóság arra való hivatkozással, hogy a beadvány elnevezése 

a tartalmával nem egyezik meg. 

 
106 Et. 11. § (1) bek. 
107 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  29. 

§ (3)-(8) bek. 
108 Ákr. 104. § (3) bek. Az értesítés tartalmi követelményeit a (4) bekezdésben foglalt rendelkezés határozza meg. 
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Az eljárás megindítására irányuló beadványát az ügyfél az eljárásra illetékes szerven 

kívül a lakóhelyén vagy a munkahelyén működő városi, fővárosi kerületi vagy községi tanács 

igazgatási szerveinél is előterjeszthette. Az Ákr. hatályba lépéséig lényegében ez a szabály is 

töretlenül érvényesült (a rendszerváltozás óta ez a szerv az érintett települési önkormányzat 

jegyzője volt). A 2018. január 1-től hatályos rendelkezés ún. általános kérelembefogadó 

szervként a kormányablakot jelölte meg. Mindez azonban a lényegen jelentősen nem 

változtatott: a mai napig él az Et.-ben szabályozott rendelkezés, amely különböző ügyfelek 

különféle élethelyzetével számolva könnyíteni kívánta a kérelem eljáró hatósághoz történő 

eljuttatását.  

Ugyanígy lényegében változatlan tartalommal, csak némileg kiegészülve a mai napig 

érvényesülnek azok az Et.-ben rögzített határidő-számítási szabályok, amelyeket egyébként 

már Valló József közigazgatási rendtartása is tartalmazott.109 

Ami a hatósági ügy elintézési határidejét illeti, érdekessége a szabályozásnak, hogy az 

nem az alapeljárásra vonatkozó rendelkezések között, hanem az államigazgatási szerv 

határozata címet viselő IV. fejezetben nyert szabályozást. A törvény vonatkozó rendelkezése 

értelmében, ha az eljárás az ügyfél kérelmére indult, az érdemi határozatot a kérelem 

előterjesztésétől számított harminc napon belül meg kellett hozni. Az eljáró államigazgatási 

szev vezetője a határidőt az ügyfél egyidejű értesítése mellett egy ízben legfeljebb harminc 

nappal meghosszabbíthatta. Az eljárás felfüggesztése az elintézési határidőt megszakította.110 

A szabályozás tehát az elintézési határidő megtartását az érdemi határozat 

meghozatalához, azaz a hatáskör gyakorlójának vagy a kiadmányozásra jogosultnak az 

aláírásához kapcsolta, nem pedig az ún. expediáláshoz (kézbesítésre történő előkészítés), ami a 

hatóság ügykezelésében egy rákövetkező ügyviteli feladat. 

A másik fontos megállapítás az elintézési határidő meghosszabbításával kapcsolatos. 

Erre a szerv vezetője volt jogosult, egy ízben és legfeljebb az eredeti ügyintézési határidővel 

(30 nap) megegyező mértékben. Ám az erről való döntésében széleskörű szabadságot élvezett. 

Vagyis maga ítélhette meg, hogy határidő hosszabbítására okot adó körülmény felmerült-e, 

illetve fennáll-e az eljárás folyamatában, ha igen, mekkora annak a súlya, mennyiben 

akadályozza a tényállás tisztázását, vagy egyébként mennyiben hátráltatja a határozathozatalt 

(pl. az ügyintéző betegsége, más okból való kiesése, stb.). 

A harmadik megállapítás, amit tehetünk – s talán ez a legérdekesebb –, hogy a jogalkotó 

csak a kérelemre indult eljárásokra nézve látta indokoltnak az elintézési határidő törvényi 

szabályozását, a hivatalból indított eljárások tekintetében ilyen kikötés nem érvényesült. Ezzel 

kapcsolatban a miniszteri indokolás a következőket rögzítette: az a körülmény, hogy a javaslat 

a hivatalból indított vagy folytatott eljárások tekintetében a határozat meghozatalára nem állapít 

meg határidőt, nem érinti az eljáró szervnek az egyébként fennálló kötelezettségét, hogy az 

ilyen ügyekben a jogszabályokban meghatározott határidőn belül, vagy tételes rendelkezés 

hiányában az ügy elintézéséhez szükséges legrövidebb idő alatt hozzon határozatot.111 

Ezzel a bonyolult mondattal megint csak megtörni látszik a szabályozás belső logikája. 

A törvény ugyanis nem tartalmaz olyan (felhatalmazó) rendelkezést, amellyel az elintézési 

határidő tekintetében megalkotott szabályaitól eltérést engedne. Ezért nem igazán érthető az 

ilyen jogszabályokra történő általános hivatkozás, kivéve, ha azok korábbi időponttól hatályos 

törvényben rögzített rendelkezések, és az Et. hatályba lépése a hatályukat nem érintette. 

Mindenesetre van logika abban, hogy az ügyfél jogsértésének megállapítására irányuló, 

gyakran összetett ténybizonyítást igénylő, adott esetben vaskos iratanyagok lefoglalásával és 

tételes áttanulmányozásával járó, szakértői bizonyítás szükségességét felvető bonyolult 

 
109 VALLÓ József (1942): Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról. 27. §. Budapest, Magyar 

Közigazgatási Intézet. 
110 Et. 37. § (4) bek. 
111 Miniszteri indokolás az Et. 37. §-ához. 
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eljárásokban a jogalkotó nem akarta megkötni a hatósági jogalkalmazó szervek kezét egységes, 

konkrét eljárásokban alkalmasint teljesíthetetlennek bizonyuló határidő előírásával. Azonban 

van itt egy másik – ha úgy tetszik jogállami szempont is –, nevezetesen az ügyfél – bármilyen 

nehéz is legyen a ténybeli és a jogi kérdésekben tisztán látni az ügyében –, meghatározatlan 

ideig nem tartható jogbizonytalanságban. A törvény előtti egyenlőség szempontjaira 

figyelemmel, a tisztességes ügyintézéshez való jog általános keretei között nem fordulhatott 

volna elő, hogy a törvény csak az ügyfél kérelmére induló eljárásokra nézve állapít meg 

elintézési határidőt, a hatóság akaratelhatározásából megindított eljárásokra nem. 

Visszatérve az alapeljáráshoz, a tényállás tisztázására vonatkozó szabályozással 

kapcsolatban indokolt megemlíteni, hogy a törvény részletesen és alaposan kimunkálta az 

ügyfél meghallgatásával kapcsolatos szabályokat, amelyek között az ügyféli jogok gyakorlása 

szempontjából számos garanciális rendelkezést is fellelhetünk. Ezek közé tartozik pl. az az 

előírás, amely szerint a kezdeményezésére indult eljárásban az ügyfelet, ha kívánta, a 

hatóságnak meg kellett hallgatnia. Azután: az ügyfél a kezdeményezésére indult eljárásban nem 

volt idézhető.112 

Az eljárást kezdeményező ügyfelet, ha meghallgatása szükségesnek látszott, vagy azt 

az ügyfél maga kérte, az eljáró szerv „meghívhatta”, meg nem jelenése következtében azonban 

vele szemben eljárási bírság kiszabásának vagy elővezetés elrendelésének nem volt helye.113 

A hatóság a tényállás tisztázása céljából az ügyfelet az ügyre vonatkozó adatok szóval 

vagy írásban történő közlésére, bizonyítékok bejelentésére, előterjesztésére hívhatta fel. Ilyen 

esetben azonban a felhívásnak tartalmaznia kellett az arról szóló tájékoztatást, hogy ha az 

adatokat, bizonyítékokat az előírt határidőben nem terjeszti elő, az államigazgatási szerv az 

ügyében a rendelkezésére álló adatok alapján fog dönteni.114 

A törvény az iratokra mint bizonyítási eszközökre vonatkozó szabályai között helyezi 

el azt az igen figyelemre méltó rendelkezést, amely szerint, ha a személyi állapotra vonatkozó 

adatot vagy tényt igazoló iratot külföldről kellett beszerezni, és az irat beszerzése nehézségbe 

ütközött, az ügyfél az irattal tanúsítandó adatra vagy tényre vonatkozóan írásban nyilatkozatot 

tehetett. Ez a nyilatkozat az eljárásban a hiányzó iratot pótolta.115 

Az ügyfél okiratpótló nyilatkozatának jogintézményét elsősorban az angolszász 

jogrendszerekben alkalmazzák széleskörűen és sikeresen. Persze vannak különbségek. Az 

ügyfél szélesebb körben tehet ilyen nyilatkozatot, s azt nem előzetesen írásban, hanem 

személyesen és szóban, a hatóság előtt, eskü alatt kell megtennie. Az Et. meglehetősen szűk 

körben vonta meg az ügyfél ilyen nyilatkozatának kereteit, ám e rendelkezés jelentőségét jelzi, 

hogy az ügyfél okiratpótló nyilatkozatának jogintézménye több mint fél évszázad elteltével az 

Ákr. szabályozásában újra felbukkant. 

Miközben a törvény alaposan kimunkálta az idézés és a tanú „kihallgatás” szabályait, s 

ezek a szabályok túlnyomó többségükben máig helytállónak bizonyultak, a jogalkotó nem 

szentelt különösebb figyelmet a helyszíni szemle szabályainak. A helyszíni szemle az a széles 

körben alkalmazott bizonyítási eszköz, amellyel a legkülönfélébb hatósági eljárásokban igen 

gyakran találkozhatunk, amelyet az ügyfelek is előszeretettel kezdeményeznek, s amely a 

legalkalmasabb arra, hogy bizonyos jogilag értékelhető tények, állapotok fennállásáról az 

ügyintéző kézzelfogható tapasztalatokat szerezzen, s azokat ott, helyben, sok esetben az ügyfél 

és az eljárás más résztvevői jelenlétében jegyzőkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben (adott 

esetben fénykép vagy hangfelvétel készítése útján stb.) rögzítse. 

 
112 Et. 18. § (1) Nem kötelezhető megjelenésre az a személy, akinek az eljárásban való részvétele saját 

elhatározásától függ. 
113 PÁKAY Barnabás (1959): Az alapeljárás, In: TOLDI Ferenc – PÁKAY Barnabás: Az államigazgatási eljárás 

általános szabályai. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 95. 
114 Et. 17. § (3)-(4) bek. 
115 Et. 24. § (2) bek. 
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Az persze vitathatatlan, hogy az egyes ágazati eljárásokban különböző elnevezéssel 

illetett szemleformák (környezettanulmány, helyszín bejárás stb.) egymástól számos 

vonatkozásban eltérő jellegzetességet mutatnak, mégis, az általános eljárási szabályrendszerben 

helye lett volna a minden helyszíni szemlére egyaránt alkalmazandó szabályok 

kimunkálásának, ahogy ezt a későbbi szabályozások során a jogalkotó el is végezte, nem zárva 

el ugyanakkor az utat az ágazatspecifikus rendelkezések más jogszabályokban történő 

kimunkálása előtt.  

Ugyanígy hiányérzete támad a normaszöveget lapozgató érdeklődőnek akkor is, amikor 

hiába keresi a közigazgatási hatósági eljárások körében relatíve önálló életet élő hatósági 

ellenőrzésre vonatkozó joganyagot. A két hiányzó szabályozási terület akár egymásra is 

épülhetett volna, ahogy azt a Ket. szakmai előkészítői megoldották. 

A jogalkotót feltehetően praktikus szempontok vezették akkor, amikor a szakértőre 

vonatkozó szabályozás megalkotásakor úgy rendelkezett, hogy amennyiben az ügyben jelentős 

tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem 

szükséges, vagy szakértő meghallgatását jogszabály rendeli el, az eljáró államigazgatási szerv 

szakértelemmel rendelkező dolgozóját kell az eljárásba bevonni. Melyek voltak ezek a 

praktikus szempontok? Az eljárás lehetőségekhez képest gyors lefolytatása, az eljárás 

folyamatában a fennakadások elkerülése, a bürokratikus formalizmus csökkentése, az eljárási 

költségekkel való takarékoskodás, azaz modern eljárásjogi terminológiával élve a hatékonyság 

elve.  

„A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az eljárás 

valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és – tényállás tisztázására 

vonatkozó követelmények sérelme nélkül – a fejlett technológiák alkalmazásával az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen.” Ez a normaszöveg idézet nem az Et.-ből származik, 

hanem az Ákr-ből.116 Az Et. miniszteri indokolása szerint arra kell törekedni, hogy az 

államigazgatási szerv szakértelemmel rendelkező dolgozója adjon szakvéleményt. Ez a 

gyakorlatban annyit jelent, hogy ilyen esetben a lehetőséghez képest az eljáró szerv hivatali 

szervezetén belül működő szakcsoporttól, illetve szakelőadótól kell véleményt kérni. Ha erre 

nincs mód, akkor fordulhat az eljáró szerv szakértő kirendelése iránt más állami szervhez vagy 

szakértői testülethez, így kirendelhet igazságügyi szakértőt is.117 

A szakértőre vonatkozó szabályozásban ez a felfogás, vagyis külső, a hatóságtól és az 

ügyféltől egyaránt független szakértővel szemben a hatóság megfelelő szakismerettel 

rendelkező alkalmazottjának az eljárásba való bevonása szakvélemény adása céljából 

elsődlegesen érvényesül, lényegében a mai napig változatlanul irányadó. 

Már az Et. is tartalmazta azt a jogi lehetőséget, hogy a szakértő személyére az ügyfél is 

javaslatot tehessen, sőt azt is, hogy az ügyfél kérelmére a hatóság az általa korábban már 

kirendelt szakértő mellett,  akár a szakértő véleményének előterjesztése előtt,  akár azután másik 

szakértőt rendeljen ki, feltéve, hogy a szakértő költségeinek viselését az ügyfél vállalja, illetve 

a szakértői díjat megelőlegezi. 

A szakértő kizárására vonatkozó, az iratok megismeréséhez fűződő jogára, az egyes 

eljárási cselekményeken való részvételére irányadó szabályok lényegében csak minimális 

mértékben bővültek az Et. hatálybalépésének időpontjához képest. 

Aki valamely határnapon nem jelent meg, vagy valamilyen határidőt elmulasztott, az 

eljáró szervnél igazolási kérelmet terjeszthetett elő, feltéve, hogy azt jogszabály nem zárta ki. 

Határidő elmulasztása estén az igazolási kérelem előterjesztésével egy időben pótolni kellett az 

elmulasztott cselekményt. Feltűnő, hogy a jogalkotó az igazolási kérelem előterjesztéséhez nem 

követelte meg annak igazolását/valószínűsítését, hogy a mulasztáshoz önhibán kívül eső ok, 

illetve körülmény vezetett. A szabályozásnak egy másik, érdekes vonása, hogy harmincnapos 

 
116 Ákr. 4. § (A hatékonyság elve) 
117 Miniszteri indokolás az Et. 28. §-ához. 
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elintézési határidő mellett az igazolási kérelem előterjesztésére az elmulasztott határidő utolsó 

napjától számítva 30 napot biztosított, ha azonban az ügyfélnek csak később jutott tudomására 

a mulasztás, vagy az akadály csak később szűnt meg, a 30 napos határidő a tudomásra jutást, 

illetve az akadály megszűnését követő napon kezdődött. Az elmulasztott határnaptól, illetőleg 

az elmulasztott határidő utolsó napjától számított egy éven túl (jogvesztő határidő) igazolási 

kérelmet már nem lehetett előterjeszteni. 

Az eljárás felfüggesztésének mindössze egy esetét szabályozta a törvény, és ez az ügy 

érdemi elbírálásához szükséges az előzetes kérdés más állami szerv általi elbírálásával volt 

összefüggésben. Ilyenkor a hatóság az eljárását felfüggeszthette. Az eljárás függőben volt 

tartható mindaddig, amíg a hatóság az előzetes kérdés eldöntéséről hivatalosan tudomást nem 

szerzett. Ha az ügy érdemi eldöntése az előzetes kérdés elbírálása nélkül nem volt lehetséges, 

az eljárást az előzetes kérdés elbírálásáig függőben kellett tartania.118 A felfüggesztést elrendelő 

határozat ellen a törvény önálló fellebbezési lehetőséget biztosított. 

A szabályozásban szétszórtan más esetekben is találkozunk az eljárási típusú 

határozatok önálló fellebbezéssel való megtámadásának lehetőségével: pl. eljárási bírságot 

kiszabó határozat, ha az idézett személy megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 

meghallgatás helyéről engedély nélkül távozik [20. § (3) bek.], a szemle során okozott kár 

megtérítéséről rendelkező határozat [27. § (4) bek.], a tanúzás, a szakértői közreműködés 

megtagadásának és a szemle akadályozásának jogkövetkezményeként eljárási bírságot kiszabó 

határozat [31. § (2) bek.], az igazolási kérelmet elutasító határozat, ha a kérelem a fellebbezési 

határidő elmulasztásának igazolására irányul [35. § (5) bek.]. 

Míg az eljárás felfüggesztésének jogi lehetőségét a jogalkotó az eljáró hatóság számára 

megteremtette, még ha nagyon szűk körben is, addig egyáltalán nem szabályozta sem a kérelem 

érdemi vizsgálat nélküli elutasításának (visszautasításának), sem az eljárás megszüntetésének 

eseteit. Még az ügyfél kérelmétől való elállásának esetét is csak olyan összefüggésben 

szabályozza, hogy ha az ügyfél az általa kezdeményezett eljárást folytatni nem kívánja – 

feltéve, hogy az ügyben az eljárás hivatalból is megindítható lett volna – azt az államigazgatási 

szerv hivatalból folytathatja. Ilyen esetben erről az ügyfelet értesítenie kellett.119 Mintha a 

jogalkotó nem akarta volna belátni, hogy az eljárás lefolytatásának, illetve az ügyben érdemi 

döntés meghozatalának törvényes akadályai is lehetnek. Ebben a tekintetben pusztán egyetlen 

egy esetet szabályoz, a hatáskör és illetékesség hiányát, amelynek megállapításakor az iratok 

haladéktalan áttételét rendeli el a hatáskörrel rendelkező illetékes államigazgatási szervhez, az 

ügyfél egyidejű értesítése mellett.120 

Az áttétellel egy szervnél, amelynek hatáskör vagy illetékesség hiányában nem volt 

köze az ügyhöz, megszűnt az eljárás, míg egy másiknál, amelyhez az ügy valóban tartozott, 

megindult. Hasonló helyzet állt elő hatásköri vagy illetékességi összeütközés feloldása esetén 

is. Az államgépezet kezdetben még nyikorgott, de működött. A végrehajtó hatalom 

tevékenységében mind meghatározóbbá vált a törvényesség, s a kötelezettségek 

szükségképpeni érvényesítése mellett fokozatosan tért hódított az egyént megillető jogok 

elismerése és tisztelete. A magyar társadalom egy évtized leforgása alatt magára talált, 

visszanyerte önszervező erejét, és még a legvidámabb barakk deszkapalánkján is kopogtatott, 

rést keresett. 

A változásokban a hatósági eljárások törvényességének biztosításával az 

államigazgatási eljárás általános szabályait megállapító 1957. évi IV. törvény – minden 

hiányosságával és elnagyoltságával együtt – betöltötte a maga kétségbevonhatatlan szerepét. 

  

 
118  Et. 32. §. 
119  Et. 11. § (3) bek. 
120  Et. 7. § (1) bek. 
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DR. KOI GYULA
121 

A közigazgatási hatósági eljárás első nagy módosított kódexe, az 1981. évi I. törvény, az 

Áe. 

Tradíció és változás az államigazgatási eljárás(jog) jogdogmatikai 

alapkarakterisztikájában 

 

Absztrakt 

A tanulmány korabeli kommentárok és szakirodalom, továbbá gnoszeológiai jogforrások 

közlönyállapota, valamint az azokhoz fűzött indokolás, kisebb mértékben a joggyakorlat 

alapján kívánja bemutatni az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi I. törvény (Áe.) jogdogmatikai 

alapkarakterisztikáját. Ennek célja az 1957. évi IV. törvény (Et.) elfogadása 65. évfordulója 

alkalmából történt ünnepi konferencián történő számadás mellett részben a korabeli jogirodalmi 

nézetek, részben a későbbi jogirodalmi nézetek összevetése az 1981. évi I. törvény szabályozása 

vonatkozásában. E körben módszertanilag a korabeli jogirodalmi nézetek (azaz az elsődleges, 

tehát primer források) ütköztetése történik esetenként mai (vagyis másodlagos, szekunder) 

forrásokkal, azaz történeti (historikus) és jogágon belüli összehasonlítás történik. A kötött 

tematika miatt a külföldi összehasonlítás nem jön szóba. A vizsgálódás során a történeti 

előzmények, a sajátos szabályozási technika bemutatásán túlmenően az Áe. (és az Et.) 

kapcsolódásai, változásainak hatása is elemzésre kerül a törvény dogmatikai 

alapkarakterisztikájának tükrében. 

 

Kulcsszavak: alapeljárás, államigazgatási eljárási kódexek, államigazgatási határozat bíróság 

előtti megtámadása, hatósági bizonyítvány, jogdogmatika, jogorvoslat, jogtörténet, végrehajtás 

 

1. Egyes előzmények 

 

A hazai közigazgatási (vagy az 1949 és 1989 közötti, később is ható bevett elnevezéssel élve: 

államigazgatási) eljárásjog történeti kezdeteit különféle szerzők különféleképpen értékelték. 

Patyi András megállapítása szerint a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló 1901. évi 

XX. törvényig nyúlik vissza munkájában Szűcs István;122 Kalas Tibor;123 Paulovics Anita.124 

Ugyanakkor a kiegyezésig nyúlik vissza a Fehér-Németh-Pécsváradi-féle eljárásjogi tankönyv 

eredeti szövege,125 illetve ezen munka Lőrincz Lajos szerkesztette 2003-as átdolgozásában 

 
121 Dr. Koi Gyula PhD, tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és 

Nemzetközi Tanulmányok Kar, Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék. Tudományos munkatárs, 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete, Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály. 
122 SZŰCS István (1976): Az államigazgatási hatósági eljárás főbb elméleti kérdései. Budapest, Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó. 116-117. 
123 KALAS Tibor (2002): A közigazgatási jog elvi, történeti alapjai és jogintézményei, In FICZERE Lajos – FAZEKAS 

Marianna szerk.: Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Osiris Kiadó. 365-420. 367-368. 
124 PAULOVICS Anita (2003): A közigazgatási eljárás szabályozásának története. In KALAS Tibor (szerk.): 

Közigazgatási jog. Általános rész. Miskolc, Virtuóz. 39-48. 47-48. A tudományos kezdeteket a közigazgatási 

jogorvoslatokat illetően a tudományművelésben 1870-ig viszi vissza: PAULOVICS Anita (2012): Adalékok a 

közigazgatási jogorvoslatok történetéhez. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Politico-Iuridica, 30. 

évf. 1. sz. 115-124. Elérhető: https://real.mtak.hu/94016/1/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_115-124.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.11.01.). 115-116. 
125 FEHÉR Zoltán – NÉMETH Gyula – PÉCSVÁRADI János (1994): Eljárási jog a közigazgatásban. Budapest, Unió 

Kiadó. Harmadik, átdolgozott, kiegészített kiadás. 35-38. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 

 

https://real.mtak.hu/94016/1/ISSN_0866-6032_tomus_30_1_2012_115-124.pdf
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Lövétei István.126 Lövétei ugyanezt az elméletet követi a korábbi átmeneti eljárásjogi 

tankönyvet felváltó szintén Lőrincz szerkesztette későbbi, 2005-ös tankönyvben.127 A 

továbbiakban Patyi András arra is utal, hogy az újabb kutatások a hazai közigazgatási 

eljárásjogi jogfejlődés 1867 előtti gyökereire is világot vetettek.128 Kétségtelen azonban, hogy 

az 1901. évi XX. törvénycikk volt az első kifejezetten eljárásjogi tárgyú törvény 

Magyarországon.129 Emellett az első, kifejezetten a közigazgatási külső (hatósági) eljárás 

szabályozásával foglalkozó törvény is, amely szabályozta a rendőri büntetőbíráskodás hatósági 

rendjét, a kihágási büntetésekből befolyó pénzösszegek, valamint a köz- és árvapénzek 

kezelését, de ami fontosabb, szabályozta a határozatok kézbesítési rendjét130 és a 

 
126 BACK András – DANTESZ Péter – LÖVÉTEI István (2003): Eljárási jog a közigazgatásban. (Szerk.: LŐRINCZ 

Lajos). Budapest, Unió Kiadó. 33-34. 
127 BACK András – BOROS Anita – DANTESZ Péter – LÖVÉTEI István – PAPP Zsigmond (2005): Közigazgatási 

eljárásjog. (Szerk.: LŐRINCZ Lajos). Budapest, HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó. 40-41. 
128 „Koi Gyula kutatásai azonban arra mutattak, hogy a hazai közigazgatási eljárások fejlődéstörténete nehezen 

érthető meg egyes 1867 előtti fejlemények ismerete nélkül.” PATYI András – KOI Gyula (2019): A 

„prekodifikációs időszak.” A közigazgatási hatósági eljárás rendjének alakulása a kezdetektől 1957-ig, az első 

eljárási kódexig. In PATYI András – VARGA ZS. András: A magyar közigazgatás és közigazgatási jog általános 

tanai V. A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei. Budapest, Dialóg Campus. 89-116. 91. 1. lj.  Ez a kutatás 

Zsoldos Ignác reformkori és Récsi Emil Bach-rendszerbeli munkásságáig vezeti vissza a hazai közigazgatási 

eljárás(jog) kezdeteit. PATYI-KOI 2019, 91-96. 
129 PATYI-KOI 2019, 97-98. 
130 A kérdésről az 1875. évi X. törvénycikk a kézbesítőkről (azaz a kézbesítési törvény) is rendelkezett, bár a 

jogszabály a bírósági kézbesítést rendezte. Azonban a törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvénycikk 7. §-

a rendelte el e kézbesítési szabályok alkalmazását a közigazgatásban. Az 1901. évi XX. törvény alapján a postai 

kézbesítés volt 1901-től közigazgatási eljárásban az irányadó, bár Vasváry rámutat, hogy Magyarország 12 614 

községéből 3772 helyen volt postahivatal, és 868 községben csupán ún. „faluzó levélhordó” működött, így az 

ország közel kétharmadában (kb. 63,2%) nem volt postaszolgáltatás 1902-ben. VASVÁRY Ferenc (1902): 

Közigazgatási eljárás, In VASVÁRY Ferenc: A magyar közigazgatás központi alapszervei. Bevezetéssel a magyar 

közigazgatási jogtudományba. Budapest, Politzer Zsigmond. 111-144. 137. 1. lj., PATYI-KOI 2019, 106. 48. lj. 
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jogorvoslatokat.131
 Lényeges, hogy ezt a szabályozást pont 80 évvel később követte az 1957. évi IV. törvényt

132
 

felváltó 1981. évi I. törvény.
133

 

 Fontos közbenső változás volt a három közigazgatási eljárási tervezet korszaka. A három 

közigazgatási eljárási tervezettel kapcsolatban többnyire annyit szokás megjegyezni, hogy a 

törvényhozás nem tárgyalta ezeket. Szitás Jenő (1886-1958) jogi író, bíró, 1948-tól a BM 

Törvényelőkészítő Főosztály vezetője tervezete (1939),134 valamint Valló József (1913-1976) 

 
131 PATYI-KOI 2019, 108-109. 
132 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól. (A kihirdetés napja: 1957. június 9., a 

hatálybalépés napja: 1957. október 1.). A közlönyállapotú szövegre: MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT 

KORMÁNY TITKÁRSÁGA (1958): 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

[Közlönyállapot a törvény általános és részletes indokolásának szövegével]. In MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-

PARASZT KORMÁNY TITKÁRSÁGA: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1957. Budapest, Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó. 11-39. 11-22. A szakirodalomból: TOLDI Ferenc (1957): Az államigazgatási eljárás általános 

szabályai. (Az 1957. évi IV. törvény jegyzetekkel). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 5-139.; TOLDI 

Ferenc – PÁKAY Barnabás (1959): Az államigazgatási eljárás általános szabályai. (Az 1957. évi IV. törvény 

jegyzetekkel). Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 9-336.; BUDAPESTI TANÁCSAKADÉMIA JOGI 

TANSZÉKE (1963): Az államigazgatási eljárás általános szabályai. (Összeállította: Budapesti Tanácsakadémia 

Jogi Tanszéke). Budapest, Budapesti Tanácsakadémia Jogi Tanszéke. 6-98.; SZAMEL Lajos (1966): Az 

államigazgatási eljárás, In BERÉNYI Sándor – ID. MARTONYI János – SZAMEL Lajos – SZATMÁRI Lajos: Magyar 

államigazgatási jog. Általános rész. Budapest, Tankönyvkiadó. 310-382.; LŐRINC Lajos – MOLNÁR István – 

NÉMETH Gyula - SZTANCSIK József (1974): Államigazgatási ismeretek. A szakigazgatási tagozat tankönyve. 

Budapest, Tanácsakadémia Jogi Tanszék. 26-142.; FONYÓ Gyula szerk. – KILÉNYI Géza – MÉSZÁROS József – 

MIHÁLYI Lajos – TOLDI Ferenc – VÁGÓ László (1976): Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. 

Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 49-581. Az Et. kapcsán felhívjuk a figyelmet a szinte fellelhetetlen 

tanácsakadémiai jegyzetek szerepére (lásd az 1963-as és 1974-es példát), kiemelve, hogy az 1973-as jegyzet 

Lőrinc Lajos nevű (tehát nevét cz nélkül író), tanácsakadémiai oktató szerzője a visszaemlékezések szerint csupán 

hasonló hangzású nevet viselt Lőrincz Lajos akadémikushoz képest. A „másik Lőrinc Lajos” személyét a 

tanácsakadémiai anyagok levéltári kutatása révén lehetne jobban elhelyezni. Az 1973-as jegyzet tudomásunk 

szerint közgyűjteményben nem szerepel, az a dolgozat szerzője könyvtárának része. Az esetleges tanácsakadémiai 

jegyzetek fellelését segítené az NKE Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtár anyaga átvizsgálása. (A katalógus 

szerint a „Tanácsakadémia” kulcsszóra nem található ilyen jegyzet. Talán még az Államigazgatási Főiskola 

elődkönyvtár is selejtezte volna az anyagokat, vagy lehetséges volna, hogy ezek a budapesti és veszprémi 

tanácsakadémiák könyvtárából nem kerültek volna tovább?) Sajnos akár a fél évszázad előtti jegyzetek 

tűnékenysége fedezhető fel itt is. Vö.: KOI Gyula (2022c): Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi 

fejlődésének mérföldköveire III. (1854-2019). Pótlások és összegzés. Új Magyar Közigazgatás, 15. évf. 3. sz. 57-

64. 58-59. 
133 1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról 

és egységes szövegéről. (A kihirdetés napja: 1981. április 30., a hatálybalépés napja: 1982. január 1.). A 

közlönyállapotú szövegre: MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA (1982a): 1981. évi I. törvény az államigazgatási 

eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről. [Közlönyállapot 

a törvény általános és részletes indokolásának szövegével]. In MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA: Törvények és 

rendeletek hivatalos gyűjteménye 1981. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 4-50. 4-16. A 

szakirodalomból: SZAMEL Lajos (1984): Az államigazgatási eljárás, In  BARACZKA Róbertné – BERÉNYI Sándor 

– IVANCSICS Imre –  SZAMEL Lajos: Magyar államigazgatási jog. Általános rész. (Szerk.: BECK György – CZÉH 

György). 647-759.; FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István (1981): Előszó, In FONYÓ Gyula 

– KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási 

eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi 

I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 31-431.; BÁLINT Tibor szerk. 

(1992): Az államigazgatási eljárás általános szabályaira és a közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezések. 

Egységes szerkezetben, magyarázatokkal. Budapest, Agrocent Kiadó. 27-78.; DUDÁS Ferenc – KILÉNYI Géza – 

MADARÁSZ Gabriella – PETRIK Ferenc – TAMÁS András – ZSUFFA István (1995): Az államigazgatási eljárás 

általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény. Budapest, HVG-Orac. 1-355. SZAMEL Lajos – IVANCSICS Imre 

(1996): Az államigazgatási eljárás. Pécs, JPTE ÁJK. 3-126.; BACK – DANTESZ – LÖVÉTEI 2003, 19-447.; BACK 

– BOROS – DANTESZ – LÖVÉTEI – PAPP 2005, 25-601. 
134 SZITÁS Jenő (1939): Közigazgatási eljárás. Budapest, (s.n.). A korszerű közszolgálat útja 9. 
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tanársegéd, Magyary-tanítvány első tervezete (1937)135 gyakorlatilag egyesült Valló József 

második tervezetében (1942).136  Magyary rámutatott, hogy Szitás javaslata szándékosan nem 

mondta meg, hogy törvényi vagy rendeleti alakban történjék-e a szabályozás, és a 149 §-os 

javaslat inkább eljárástechnikai alkotás volt, amely kevésbé számolt a közigazgatási eljárás 

sajátosságaival (mint erre a bírálatok is rámutattak).137 Az új, magam úgy mondanám, közvetítő 

tervezet egyik célja tehát részben a közigazgatási eljárás sajátosságainak kidomborítása volt a 

büntető eljárásjoggal, illetőleg a polgári eljárásjoggal szemben. Számos területen érvényesült 

Valló jogalkotói tehetsége (általános elvek, fél meghallgatása, határozathozatal meghallgatás 

nélkül, idézés, bizonyítás általános elvei stb.). Azonban sok dologban mind Valló, mind Szitás 

főként a polgári eljárásjogból (esetleg időnként a büntető eljárásjogból – K.Gy.) merített 

(bizonyítási eszközök, határidőszámítás, meghatalmazás, kézbesítés, tárgyalási rendészet), 

illetve a jogorvoslati részben az 1929. évi XXX. tc. a közigazgatás rendezéséről (Kr.), valamint 

a 1933. évi XVI. tc. a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk módosítása 

és kiegészítése, azaz a Krmk. szabályaiból.138 (Egy táblázat külön jelzi, hogy az 1942-es 

tervezet az 1937-es és az 1939-es tervezetből mit vett át szakaszszám szerint).139 A tervezet az 

általános rendelkezéseket (hatóság, felek és képviselőik, határidők, tárgyalási rendészet, 

kézbesítés), az elsőfokú eljárást, a határozatokat és a jogerőt, a jogorvoslatokat, az eljárási 

kérdéseket, illetve a közigazgatási végrehajtást szabályozta.140 

Az 1942 és 1957 közötti időszak eljárási szabályai, mint ahogy az 1945 és 1948 közötti 

szerzők (Csizmadia-Karcsay,141 Egyed,142 Szontagh143) munkáiban látható volt, a szocialista 

korszak előtt, illetve egy ideig 1949 után sem változott. Néhány színfoltot egy-egy szakterület 

ügyviteli szabályainak és iratmintáinak kiadása jelentett.144 Mint az közismert, 1966-ig nem 

volt az új rendszerben az államigazgatási joggá átnevezett közigazgatási jognak általános részi, 

1972-ig pedig különös részi tankönyve. A szakirodalmat harcos hangú egyetemi jegyzetek és 

 
135 VALLÓ József (1937): Közigazgatási eljárás. A közigazgatási eljárás célja, természete, alapelvei, és eddigi 

tételes jogi szabályozása; a közigazgatási eljárás törvényi szabályozásának előkészítése. Budapest, Magyar 

Közigazgatási Intézet. No. 22. 
136 VALLÓ József (1942): Törvénytervezet az Általános Közigazgatási Rendtartásról indokolással. Budapest, 

Magyar Közigazgatási Intézet. No. 38. 
137 VALLÓ József (1940a): Az általános közigazgatási rendtartás és a különös eljárási jogszabályok viszonya, In 

KISS István szerk.: Dolgozatok a közigazgatási reform köréből. Magyary Zoltán egyetemi tanársága és a Magyar 

Közigazgatás-tudományi Intézet alapítása tíz éves évfordulójára. Budapest, Dunántúl Pécsi Egyetemi 

Könyvkiadó. 108-142.; VALLÓ József (1940b): Megjegyzések a közigazgatási rendtartás tervezetéhez. 

Közigazgatástudomány 3. évf. 1. sz. 71-88. 
138 GRILL Károly összeáll. (1929): A közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. tc. és végrehajtási rendelet. 

Budapest – Győr, Grill Károly Könyvkiadóvállalata – Győri Hírlapnyomda. 3-110. Nem árt arra emlékeztetni, 

hogy a Krmk. ugyan ki lett hirdetve, ellenben még 1942-ben (és tudomásunk szerint később) sem lett hatályba 

léptetve. A Krmk. sanyarú helyzetére: MAGYARY Zoltán (1942a): Magyar közigazgatás. A közigazgatás szerepe 

a XX. sz[ázad] államában. A magyar közigazgatás szervezete, működése, és jogi rendje. Budapest, Királyi Magyar 

Egyetemi Nyomda. 594. 
139 MAGYARY Zoltán (1942b): Előszó. In VALLÓ József: Törvénytervezet az Általános Közigazgatási 

Rendtartásról indokolással. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. No. 38. 7-9. 
140 VALLÓ 1942, 3-5. 
141 CSIZMADIA Andor – KARCSAY Sándor (1946): Magyarország közigazgatása. Budapest, Budapest 

Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet – Budapest Székesfőváros Házinyomdája. 
142 EGYED István (1947): A magyar közigazgatási jog alaptanai. Budapest, Szent István Társulat; EGYED István – 

KOI Gyula – PATYI András (2017): A magyar közigazgatási jog alaptanai. Koi Gyula és Patyi András bevezető 

tanulmányával.  Budapest, Dialóg Campus. 
143 SZONTAGH Vilmos (1948): A közigazgatási jogtudomány tankönyve. Jogtudományos alapvetés. Debrecen, 

Debreceni Tudományegyetemi Nyomda; SZONTAGH Vilmos – PATYI András – KOI Gyula (2017): A közigazgatási 

jogtudomány tankönyve. Jogtudományos alapvetés. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával.  

Budapest, Dialóg Campus. 
144 ROMZAY Richárd (1946): A gyámügyi gyakorlati igazgatás. Mintalapok, jogszabályok. (h.n.), Szerzői kiadás. 

5-430. A tekintélyes gyűjtés 100 példányban jelent meg csupán. 
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pár monográfia adta. Az eljárási részt is tartalmazó 1954-es, 1955-ös és 1957-es egyetemi 

jegyzetek eljárásjogi része szövegazonos volt, de ezek elemzése nem a jelen tanulmány 

tárgya.145
 

 Közel volt már az Et. 1957. október 1-jei hatálybalépése. A törvényről alappal írta Toldi 

Ferenc hogy „modern, önálló eredeti mű” szemben azokkal a nyugati és szocialista kódexekkel, 

amelyek szabályaitól a különös eljárási szabályok eltérhetnek, így lényegében jogforrási 

jellegük másodlagos, míg a magyar Et.-nek „a törvényben engedélyezett néhány kivételtől 

eltekintve elsődleges jogforrásként kell funkcionálnia.” A korabeli hazai államigazgatási 

jogtudomány álláspontja szerint a több lehetséges megoldási mód közül a magyar eljárási kódex 

megalkotásáig valóban csak egy modellt alakított ki az elmélet, az általános államigazgatási 

eljárási kódex modelljét. A generális jelleg azt jelentette, hogy a kódex rendelkezései csak 

akkor alkalmazhatók, ha a különös eljárási szabályok az adott kérdésben nem rendelkeznek, 

azaz az általános eljárási kódexek hatályosulása valójában feltételes. A hazai célkitűzéseknek 

azonban ez nem felelt meg, általános kódex helyett az államigazgatási eljárás általános 

szabályait tartalmazó törvény került megalkotásra. Mindez azt jelentette, hogy a törvény (az Et. 

– K.Gy.) eleve nem irányult arra, hogy az államigazgatási eljárást teljes részletességgel 

szabályozza, mert ez az általános kódex feladata lenne. A kódex tehát csak a valamennyi 

államigazgatási eljárásban egyaránt követendő, egységes, alapvető normákat rögzítette. Az Et. 

eredeti célkitűzése tehát az volt, hogy ne olyan általános jogforrás legyen, amellyel szemben 

eljárási kérdésekben a különös jogforrások szabadon rendelkezhettek. Ez alól a honvédelmi 

igazgatás és kisszámú kivett eljárás146 jelentett kivételt.147 Hogy a törvényhozó vagy a jogtudós 

optimizmusa mennyiben volt reális vagy helytálló, annak megállapítása hosszabb történeti 

távlatot igényel. 

 

2.Az 1981. évi I. törvény, az Áe. 

 

2.1.Az Áe. sajátos jogtechnikai jelleggel történő megalkotása 

 

Az 1957. október 1-jével hatályba lépő az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény, közkeletű rövidítéssel Et., vagyis az eljárási törvény volt, amely 

szóhasználatbeli gyakorlatra korabeli példaként Kilényi Géza korai, 1970-es, az 

államigazgatási eljárás alapelveiről szóló munkája hozható.148  

 
145 KOI Gyula (2022a): Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire I. (1854-

1948). Új Magyar Közigazgatás, 15. évf. 1. sz. 17-24; KOI Gyula (2022b): Pillantás a hazai közigazgatási jog 

tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire II. (1949-2019). Új Magyar Közigazgatás, 15. évf. 2. sz. 60-68; 

KOI 2022c; KOI Gyula (2022d): Közigazgatás-tudomány [szócikk]. In JAKAB András – KÖNCZÖL Miklós – 

MENYHÁRD Attila – SULYOK Gábor szerk.: Internetes jogtudományi enciklopédia. Budapest, HVG-Orac – 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet. 1-28. Elérhető: 

https://ijoten.hu/uploads/kozigazgatas-tudomany.pdf  (A letöltés dátuma: 2022.11.01.). 
146 Kezdetben ilyenek voltak: a) [külkereskedelmi – K.Gy.] döntőbizottsági eljárások; b) a szabálysértési eljárások; 

c) a Munka Törvénykönyvében szabályozott eljárások; d) a devizagazdálkodás körébe tartozó eljárások [Et. 1. § 

(7) bek.]. 
147 TOLDI Ferenc (1976): Az államigazgatási eljárási törvény megalkotásának előzményei, In FONYÓ Gyula szerk.: 

Az államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 22-23. A három 

tervezet témakörének egészére: KOI Gyula (2019a): A bírói kontroll, a hazai közigazgatási bíráskodás történeti 

jellemzői, In BOROS Anita szerk.: A közigazgatási jogvédelem és jogérvényesítés alapintézményei. Budapest, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 14-16; KOI Gyula (2019b): A hazai közigazgatási eljárásjog kialakulása (1957-

ig, az Et. hatálybalépéséig), In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási eljárásjog 

karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus. 57-68. 
148 KILÉNYI Géza (1970): Az államigazgatási eljárás alapelvei. Az eredményesség, a gyorsaság, az egyszerűség 

elve. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

https://ijoten.hu/uploads/kozigazgatas-tudomany.pdf
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 Az Et. első átfogó módosítására a jelentős számban elszaporodott különös eljárási 

szabályok miatt került sor, amely mind az általános szabályokat tartalmazó kódexet, mind a 

különös eljárási szabályokat érintette. A különös eljárási szabályok áttekintése a szabályozási 

párhuzamosságok miatt vált szükségessé. Ekkor alkotta meg az Országgyűlés az 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi I. törvényt, vagyis az Áe.-t, 

amely 1981. április 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben, és 1982. január 1-jén lépett 

hatályba. Ez a törvény egységes szerkezetben tartalmazta az Et. változatlan szövegrészeit 

(rendelkezéseit), a módosított rendelkezéseket és az új rendelkezéseket egyaránt. Többek között 

ekkor kerültek a kódexbe a hatósági igazolvány, a hatósági bizonyítvány, a nyilvántartás-

vezetés részletes szabályai, valamint a hatósági ellenőrzés általános rendelkezései. Az Áe. is az 

maradt, ami az Et. volt, azaz a hatósági eljárás általános szabályainak kódexe. E törvényhez is 

különös eljárási szabályok tömege csatlakozott kiegészítő vagy helyettesítő jelleggel.149 Az Et.-

t az Országgyűlés sajátos jogalkotási technikával, úgynevezett inkorporálás útján módosította. 

A módosításokkal és a kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalta a törvény hatályban 

maradt szabályait, és egységes szövegként, tehát nem módosító törvényként alkotta újjá. Mivel 

az Et. hatályban tartott szabályainak egységes szövegét maga a törvényhozás állapította meg, 

és a módosításról és az egységes szövegről rendelkezve emelte a szöveget törvényerőre, 

formailag új törvényt alkotott.150 Innentől fogva sem a módosított szövegrészekre, sem az Et. 

hatályban maradt szövegrészeire sem lehetett 1957. évi IV. törvényként hivatkozni, hanem 

kizárólag 1981. évi I. törvényként. 

 A hivatalos Áe. rövidítésről jogszabály, az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

szóló 1981. évi I. törvény hatálybalépéséről és egyes jogszabályok módosításáról szóló 1981. 

évi 25. törvényerejű rendelet rendelkezett: „Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

szóló 1957. évi IV. törvény módosítását és egységes szövegét megállapító 1981. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Áe.), 1982. január 1. napján lép hatályba.”151 A felhívott törvényerejű rendelet 

szövege mindezek mellett az alábbi megállapítást tette: „Ahol jogszabály az államigazgatási 

eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényre utal, ezen az 1981. évi I. törvényt 

kell érteni.”152 E rendelkezések 2005. november 1-ig hatályban voltak, a 2004-es Ket.153 

helyezte ezeket is 2005. november 1. után hatályon kívül.154 Az 1990-es évekkel megkezdődött 

az Áe. hanyatló korszaka, mivel egyre nagyobb számban jelentkeztek azon eljárásfajták, ahol 

az Áe. szabályai másodlagosak voltak, vagyis csak akkor érvényesültek, ha más jogszabály 

eltérően nem rendelkezett.155 

 

 

2.2.Az Áe. közzététele 

 
149 PATYI András (2019): Az 1981. évi I. törvény (az Áe.), In PATYI András – VARGA ZS. András: A magyar 

közigazgatás és közigazgatási jog általános tanai V. A közigazgatási eljárásjog alapjai és alapelvei. Budapest, 

Dialóg Campus. 123-125. 123. 
150 SZAMEL 1984, 657., PATYI 2019, 123-124. 
151 Áe. 1. §. 
152 PATYI 2019, 124.; Áe. 4. §. 
153 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. (Hatályba lépett: 

2005. november 1-jén). KILÉNYI Géza szerk. – BENDE-SZABÓ Gábor – FARKAS Imre – HARSÁNYI Zsolt – 

IVANCSICS Imre – PUSS Lajos – SZITTNER Károly (2005): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, 

KJK-Kerszöv. 15-30.; KILÉNYI Géza – BENDE-SZABÓ Gábor (2008): Eljárásjog, In KILÉNYI Géza szerk. – BALÁZS 

István – BENDE-SZABÓ Gábor – BÉRCESI Ferenc – GELENCSÉR József – IVANCSICS Imre – KARA Pál – LINDER 

Viktória – TORMA András: A közigazgatási jog nagy kézikönyve. Budapest, Complex Wolters Kluwer. 389-628. 
154 PATYI 2019, 125. 6. lj. 
155 PATYI 2019, 125. 
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Az Áe. közzétételének (egyébként az Et.-hez hasonló) sajátossága volt, hogy az egységes 

szövegről rendelkező, 98 szakaszból álló törvényszöveg156 mellett a törvény általános 

indokolása,157 illetőleg részletes indokolása158 is közzé lett téve. Az indokolás szövege 

esetenként utalt a törvényjavaslatban foglalt szövegre is. Az indokolás szövegére az elemzésben 

időnként utalunk. Az Áe.-hez a megalkotás során kapcsolódó főbb jogszabályok a főbb 

jogintézményeket követően kerülnek elemzésre. Az Áe. jogdogmatikai sziluettje az alább 

ismertetett főbb jogintézmények elemzése folytán bontakozik ki: 

1) Alapvető rendelkezések; 

-- A törvény célja; 

-- Alapelvek; 

-- A törvény hatálya; 

2) Hatáskör és illetékesség; 

3) Elsőfokú eljárás; 

4) Az államigazgatási szerv határozata; 

5) Hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány, hatósági nyilvántartás; 

6) Hatósági ellenőrzés; 

7) Jogorvoslat; 

8) Végrehajtás; 

9) Záró rendelkezések. 

 

2.3.Az Áe. megalkotásának ok- és célrendszere 

 

2.3.1. A megalkotás okai 

Az Áe. megalkotásának számos oka volt. Ezek az alábbi prioritásrendszer és problématérkép 

keretében foglalhatók össze: 

1) Az Et.-hez159 képest eltelt negyedszázad alatt a társadalmi fejlődés magasabb 

követelményeket támasztott. Szélesedett a közigazgatás tevékenységi köre, változott jellege és 

tartalma. Mindez szükségessé tette az eljárási formák megváltoztatását is. 

2) Jelentősen megváltozott a közigazgatás felépítése, és ez indokolttá tette a hatósági 

fórumrendszer megváltoztatását. 

3) A hatáskörök egységesítése, a helyi államigazgatás egységesítése és a testületi szerveknek 

az egyedi ügyek alól történő mentesítése érdekében nagyarányú hatásköri változások történtek. 

Nőtt az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó ügyek aránya. Egyes polgári jogi ügyek 

elbírálása is államigazgatási hatáskörbe került. 

4) Az államigazgatási szervek által alkalmazott korszerű technikai eszközök is eljárásjogi 

kérdéseket vetettek fel. 

5) A jogalkalmazás felszínre hozta az Et. néhány fogyatékosságát, és a szabályozás bővítésére 

irányuló igényt is felvetett. 

6) Az 1957 és 1980 közötti időszakban indokolatlanul nőtt meg a különös eljárási szabályok 

száma, és ezek gyakran kellő indok nélkül tértek el az Et. szabályaitól.160 

 

2.3.1. A kodifikáció célrendszere 

 
156 MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA 1982a, 4-16. 
157 Uo. 16-17. 
158 Uo. 17-50. 
159 Az indokolás a régi törvény nevét Áe.-ként írta. 
160 Az okok rendszerére: MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA 1982a, 16. 
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 Az Et. felülvizsgálatában elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt részt vettek, 

hasznosítva a jogalkalmazás tapasztalatait, valamint az Et.-hez kötődő állásfoglalásokat.161 A 

közigazgatás-tudomány eredményei mellett a „tanácsok, a minisztériumok, és országos 

hatáskörű szervek” javaslatait, valamint a szocialista országok tapasztalatait is figyelembe 

vették. Széles körű vitát folytatott le „a Hazafias Népfront, a Magyar Jogász Szövetség, és a 

Közalkalmazottak Szakszervezete.” 

1) Fenn kell tartani az Et. jól bevált, a lakosság és az ügyintézők által megismert olyan 

szabályait, amelyek esetében a változtatás nem indokolt. 

2) Kitűzött cél volt az eljárási szabályok egységesítése. Szűkíteni kívánták a kivett eljárások 

számát, egyes jogintézményeket általános érvénnyel kívántak szabályozni. A különös eljárások 

törvénytől való eltérését rendezni kívánták. Különös eljárás csak a törvény felhatalmazása 

alapján szabályozzon önálló eljárási jogintézményt. 

3) Az eljárást olyan módon kellett tovább egyszerűsíteni, hogy az mind az ügyfelek, mind az 

eljáró szervek számára előnyös legyen. 

4) Szükséges volt az ügyféli jogok garanciáinak a fejlesztése is. Az eljárási célok elerése 

érdekében az eljárási szervek kezébe célszerű olyan eszközöket adni, amelyekkel az eljárási 

célokat elérhetik (pl. szankciók).162 

 

2.4. Az Áe. jogdogmatikai sziluettje: a főbb jogintézmények 

 

Az Áe. főbb jogintézményei és azok tartalmisága, kapcsolódásuk vagy eltérésük az Et.-től 

formálja ki az 1981. évi I. törvény jogdogmatikai arcélét, alapkarakterisztikáját. Érdemes 

áttekinteni, mely érveket hozták fel az új törvény alkotása mellett. A kor bosszantó politikai 

frazeológiájában a nagyzolás és a semmitmondás vegyes metszete tapintható ki. Az államélet 

és a szocialista demokrácia építésének felgyorsulása, a fejlett szocialista társadalom építése 

jelszavai vethetőek fel. „A ’ma közigazgatása’163 (!) – meglevő fogyatékosságai, gondjai 

mellett is – hatékonyabb, színvonalasabb az előzőnél”- hangzik a soha senki által 

tudományosan be nem bizonyított állítás. Sokat javult a közigazgatás 

alkalmazkodóképessége164 a változó társadalmi viszonyokhoz. Kormányzati intézkedések 

történtek a központi irányítás hatásfokának növelésére, a területi, a helyi igazgatás, a tanácsok 

népképviseleti, önkormányzati (!) jellegének kidomborítására, önállóságuk (!) növelésére, a 

hatáskörök jelentős mértékű decentralizálására.165 A közigazgatás fejlesztésére tett 

erőfeszítések mennyiségi jellege, összetett volta és hosszantartó időbelisége is kiemelésre kerül. 

A hatósági ügyintézés az a szegmens, ahol a közigazgatás a legközvetlenebb módon kerül 

kapcsolatba az állampolgárokkal, és intézkedéseivel befolyásolja életviszonyaikat. „A hatósági   

ügyintézés” [minőségének – K.Gy.] javítása nemcsak „a közigazgatás belső helyzete 

 
161 A Minisztertanács Tanácsi Hivatala a Legfőbb Ügyészséggel egyetértésben a 3270/1966. Korm. sz. 

határozatban foglaltaknak megfelelően összesen 129 állásfoglalást bocsátott ki. SZAMEL – IVANCSICS 1996, 14. 
162 A célrendszer egészére: MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA (1982a) 16-17. 
163 Érdekes a közigazgatás szó alkalmazása a korban bevett államigazgatás terminológiával szemben. Különösen 

igaz ez annak tükrében, hogy az 1972-es, 15 évre tervezett, a „Közigazgatás fejlesztésének komplex kutatási 

főiránya” elnevezésű kiemelt program esetében vitatták a közigazgatás elnevezés jogosságát. Állítólag az 

„ideológiai engedélyt” maga Aczél György adta ki, a közigazgatás szó mellett foglalva állást. (Lőrincz Lajos 

személyes közlése, 2005). Az MTA Állam-és Jogtudományi Intézet ezen kutatása, más, kisebb programok mellett 

eredményeit tekintve szerepet játszott, és egyben szellemi tőkét jelentett a rendszerváltás számára, főként az 

összehasonlító közigazgatási kutatások révén. 
164 Érdekes, hogy már ekkoriban említésre került (egy pártmunkás szájából) a ma divatos közigazgatás/jog 

alkalmazkodóképessége/reagálóképessége, azaz a rezíliencia témakörével. 
165 SZABÓ Endre (1981): Előszó, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István (1981): Az 

eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. törvény 

módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). 

Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 3-5. 3. 
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szempontjából jelentkező követelmény, hanem fontos politikai érdek is. Ez a körülmény emeli 

ki az […] Országgyűlés 1981. április 16-i ülésén elfogadott 1981. évi I. törvény jelentőségét.” 

A politikai szöveg utal arra is, hogy a Hazafias Népfront, a Közalkalmazottak Szakszervezete, 

valamint más társadalmi szervek által rendezett viták során „gazdagodott a szakemberek 

hozzáértésével, […] s […] jó érzékű laikusok” (?)166 meglátásaival. A politikai oldalról jövő 

előszóíró (a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárhelyettese) szerint a törvény 

törekszik az államigazgatási eljárás (és az ügyintézés) további egyszerűsítésére,167 csökkenti az 

állampolgárokra háruló terheket,168 bővíti a jogorvoslati rendszer, a törvényesség169 garanciáit, 

az állampolgári fegyelmet,170 valamint elősegíti a korszerű technikai eszközök alkalmazását.171 

Kiemelésre kerül az Áe.-t alkalmazó „jogalkalmazó apparátus” döntő szerepe (hivatástudat, 

munkastílus, politikai (!)- és szakmai felkészültség). A szerző „a jól és gondosan kidolgozott, 

közérthető jogszabály” mellett az „azt alkalmazók törvényes, igazságos, körültekintő, és 

emberséges” eljárásmódját emelte ki.172 

 Az Áe. helyét meghatározó korai kommentár (továbbiakban: első magyarázat)173 

szerzői által közösen írt előszó csak néhány főbb elemére tudunk kitekinteni. A szerzők 

kifejezésre juttatják, hogy az [1981-ben 1957-hez képest időben] 24 évvel ezelőtt megalkotott 

Et. kilenc alkalommal lett módosítva. A törvény módosítására mindig valamelyik más 

tárgykörre vonatkozó magas szintű jogszabály (tanácstörvény,174 a bíróságokról szóló 

törvény,175 az ügyészségről szóló törvény176) megalkotása kapcsán került sor, így a módosító 

törvények az eljárási törvény [azaz az Et.] „néhány paragrafusát érintették csupán.” Mindehhez 

szervesen ízesül az a megállapítás, mely szerint az Áe. semmiképpen sem „az 1957-ben 

elfogadott törvény kritikája tehát.” A szerzők jelzik, hogy az 1957 óta eltelt időszakban hazánk 

alapvető társadalmi változásokon ment keresztül. Így más feladatok jellemezték az 

államigazgatást 1981-ben, és azokat másképp kellett ellátni, mint korábban.177 Ennek okaként 

az államigazgatási szervek mind országos, mind helyi-területi szinten történt számottevő 

módosítása hozta magával. Megszűntek a járási tanácsok, megtörtént a községi integráció, 

fokozatosan térhódításba kezdett a városkörnyéki szervezeti forma, valamint megkezdődött a 

szakigazgatási szervek hálózatosodása. Ez mind az eljárás rendjének, mind a fórumrendszer 

egészének felülvizsgálatát magával hozta. Átrendeződtek a hatáskörök is (hatásköri 

decentralizáció, a helyi államigazgatási szervek egységesítése, a testületi szervek mentesítése 

 
166 Az alap- és középfokú állampolgári ismeretek oktatás elszabotálása (vagy legalábbis csökkentett tartalmú 

képzéssel felváltása) mind a korban, mind ma egyaránt élő jelenség. Így a megfoghatatlan (kinek mit jelentő, 

vagyis erősen szubjektív) „jogérzékre,” vagy talán valamilyen átörökített népi bölcsesség létére utalhat a kifejezés, 

de ezekre hivatkozva igen ingoványos talajra érkezünk. Nagyjából ennek annyi az értelme, mint az 1990-es évek 

közepén egyes jogi karok felvételi vizsgáin bevezetett „jogérzékmérésnek”, amikor is a jogban járatlan 

középiskolásoknak a már római jogban is vitatott jóhiszeműség kifejezés (vélelmezett) ismeretében kellett 

megítélniük Jókai Mór szerződésbontási szándékát kiadójával egy 19. századi szöveg alapján. A „jogászjog” és a 

népi ’jogdogmatika’ alighanem két diszparát fogalomkör nem ritkán. 
167 A problémával a magyar közigazgatás nagyjából 1870 (!), vagyis a kiegyezés kora óta viaskodik. 
168 Ez a probléma a mai napig jelen van pl. az OECD közigazgatási vizsgálataiban. 
169 Érdekesség, hogy a szöveg nem „szocialista törvényességet” említ. 
170 Ez az a kívánatos fogalom, amely akkoriban nyomokban még létezett, ám ma jószerével jámbor óhaj. A 

különbség csak az, hogy napjainkban már számos jogvégzett (vagy legalábbis ’jogvédő’) igyekszik e konceptus 

maradékát is aláásni. 
171 SZABÓ 1981, 4. 
172 SZABÓ 1981, 5. 
173 Erre a kiadványra a tanulmány főszövegében továbbiakban a fentebb jelzett első magyarázat címen 

hivatkozunk, mivel ez volt az Áe. első kommentárja. 
174 1971. évi I. törvény a tanácsokról. 
175 1972. évi IV. törvény a bíróságokról. 
176 1972. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság ügyészségéről. 
177 FONYÓ-KILÉNYI-VIDA-ZSUFFA 1981, 7. 
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az egyedi ügyek intézése alól). Technikai modernizáció is történt (távbeszélő, magnetofon, 

peremlyukkártya, számítógép felhasználása az eljárásban). Szükségessé vált az államigazgatási 

eljárás általános szabályainak, illetve a szerteágazó különös szabályok rendszerének 

korszerűsítése178 (utóbbit az Áe. elfogadása utánra, 1981 második félévére irányozták elő).179 

Szükséges volt a különös eljárási (szakigazgatási eljárási) szabályok Áe.-vel történő 

összhangba hozása, illetve a szükségtelen, vagy idejétmúlt szabályok hatályon kívül 

helyezése.180 Az Áe.-hez átfogó végrehajtási szabály nem készült.181 Kibocsátásra került 

azonban olyan miniszteri rendelet, amely az Áe. egyes részeihez kötődő végrehajtási 

szabályokat tartalmaz (hatósági bizonyítványok vonatkozásában, illetve a bíróság előtt 

megtámadható államigazgatási határozatokkal kapcsolatosan). Az Áe. azt a kodifikációs elvet 

követte, hogy nem vette át a más „magas szintű jogszabályok” (törvények: tanácstörvény, 

ügyészi törvény, polgári perrendtartás182) Áe. szabályozási tárgyköréhez tartozó 

rendelkezéseit.183  Az  Áe. irányadóvá vált olyan hatósági tevékenységfajtára (hatósági 

ellenőrzés), illetőlg olyan eljárásokra (devizagazdálkodási eljárás, külkereskedelmi igazgatási 

eljárás), amelyekre korábban az államigazgatási eljárási kódex hatálya nem terjedt ki, így az új 

jogintézmények szerepe fontossá vált.184 

 

2.4.1. Alapvető rendelkezések 

Az alapvető rendelkezéseket alkották a törvény célja,185 azaz a céltételezés, vagyis a norma 

teleologikus alapja; az alapelvek;186 valamint a törvény hatálya187 jogintézményei. 

 

A törvény célja 

A törvény célja volt, hogy az államigazgatási szervek hatósági eljárásának szabályozásával 

elősegítse az államigazgatási feladatok eredményes ellátását. A hatósági eljárásra utalás csupán 

annyit jelent, hogy a törvény nem az államigazgatási szervek valamennyi eljárását, hanem 

csupán egyetlen típusát, az egyedi ügyekben való hatósági eljárásra állapít meg eljárási 

szabályokat. [A későbbi évtizedekben úgy is mondták, hogy egy egyedi ügyben történő 

(lezajló) hatósági eljárás az Áe. modellje.] Számos eljárási forma nem tartozott az Áe. hatálya 

alá: az államigazgatási szervek jogszabály-előkészítő és jogalkotó tevékenysége, a 

munkajogi188 ügyekben való döntéshozatal, a vállalatfelügyelet, az intézményirányítás, az 

alsóbb szintű (vagy alárendelt) államigazgatási szervek irányítása, valamint az államigazgatási 

szervek belső eljárása. Az államigazgatási szervek belső eljárásán belül kivétel volta 

kifejezetten hatósági ügyben keletkezett kapcsolatok kérdése (megkeresés, szakvéleményadás). 

Az eljárási szabályok mintegy keretül szolgálnak az anyagi jogi rendelkezések hatékony 

érvényre juttatásában. Ugyan a tipikus az államigazgatási anyagi jog szabályainak realizálódása 

 
178 Uo. 7-8. 
179 Uo. 10. 
180 Uo. 8. 
181 Uo. 8-9. 
182 A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.). 
183 FONYÓ-KILÉNYI-VIDA-ZSUFFA 1981, 9. 
184 Uo. 9-10. 
185 Áe. 1. §. 
186 Áe. 2. §. 
187 Áe. 3. §. 
188 Ezen a korábban, 1949 előtt (és ma is) közszolgálati jogi ügynek nevezett ügytípust kell érteni, amelyet 1949 

és 1989 között az egységes munkajog alá soroltak. Ma is van a „közszolgálati munkajog” iránt törekvés, elfeledve, 

hogy a közszolgálati jog nem a munkajog, hanem a közigazgatási jog része. A közszolgálati jog tudományos 

művelése a közigazgatás-tudomány jogi felfogásának egyik első megjelenése volt a 18. század végén a 

kontinentális Európában. 
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volt az államigazgatási eljárás keretében, de gyakran államigazgatási eljárás útján más jogágak 

anyagi jogi szabályai is érvényre jutottak (polgári jog, családjog, földjog).189 

 

Alapelvek 

Az Et. normatív formában megfogalmazott alapelveket nem tartalmazott. Az Áe. –

előrelépésként – a régi Pp.-hez és a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvényhez hasonlóan 

eljárási elveket is beépített a törvény szabályozási rendszerébe. Az Áe. első magyarázata 

megállapítása szerint az alapelvek közül egyesek az egész magyar szocialista jogrendszer 

egészére jellemzőek, mások valamennyi eljárásjog közös elvei, míg egyes elvek az 

államigazgatási eljárás sajátos vonásait tükrözik. A későbbi magyarázatok megállapítják, hogy 

alapelvek vagy legalábbis alapelvi jelentőségű szabályok az Áe. más fejezeteiben is 

találhatók.190 

 

A törvény hatálya 

A törvény hatálya körében csupán a szervi hatály néhány sajátos rendelkezését idézzük fel. Az 

államigazgatási hatósági ügyekben túlnyomórészt államigazgatási szervek jártak el, amelyek 

egy része kizárólag hatósági feladatokat látott el, többségüknek emellett volt más 

államigazgatási jellegű (szervezési, irányítási, koordinációs) feladatai. A hatósági jogkörrel 

felruházott állami szervek egy része nem államigazgatási feladatokat is végzett (szolgáltatás, 

operatív kárelhárítás). Tipikusan a szakigazgatási intézmények voltak ilyenek. Voltak olyan 

nem államigazgatási (esetenként nem is állami) szervek, amelyek külön jogszabályi 

felhatalmazás alapján bizonyos körben hatósági jogkör gyakorlására is jogosultak voltak.191 

[Ilyenek voltak egyes társadalmi szervezetek, mint a SZOT Társadalombiztosítási 

Főigazgatósága vagy a szakszervezeti munkavédelmi felügyelők, egyes vállalatok (Magyar 

Nemzeti Bank, Magyar Posta), különféle intézetek, sőt bizonyos egyesületek is].192 

Tendenciává az vált, hogy az igazatási hatósági jogköröket az államigazgatási szervekhez 

koncentrálták, és nem államigazgatási szerv ilyen feladatot csak egészen kivételes esetben 

kaphatott. Ezért rendelkezett úgy az Áe., hogy hatósági jogkört nem államigazgatási szerv 

számára csak törvény, törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet adhatott.193 Új 

rendelkezés volt az Áe.-ben, hogy az ügyfél jogai megilletik azt a szervet, amelynek 

feladatkörét az ügy érinti.194 Ezeket a szerveket a jogorvoslathoz való jog és a fellebbezési jog 

is megillette.195 Kezdetben az Áe.-t illetően hatálya egyedül csak a szabálysértési eljárásra nem 

terjedt ki. Egyéb eljárásfajtákra az Áe. csak akkor volt irányadó, ha jogszabály másképp nem 

rendelkezett (kezdetben a honvédelmi, a devizahatósági, a külkereskedelmi, valamint a 

társadalombiztosítási eljárás tartozott ide).196 

 

 
189 KILÉNYI Géza (1981a): Alapvető rendelkezések, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA 

István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi 

IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT 

Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 11-18. 11. 
190 KILÉNYI 1981a, 12.; FONYÓ Gyula szerk. – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István (1986): Az 

államigazgatási eljárási törvény magyarázata. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 32-41.; SZAMEL – 

IVANCSICS 1996, 16-19.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 2-13. 
191 KILÉNYI 1981a, 15. 
192 Uo. 15-16. 
193 Uo. 16. 
194 Áe. 3. § (4) bek. 2. mondat. 
195 KILÉNYI 1981a, 16-17. A feladatkörre vonatkozó rendelkezés újdonságáról: MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA 

1982a, 19; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 42-43; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – 

TAMÁS – ZSUFFA 1995, 14-20. 
196 KILÉNYI 1981a, 17. 
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2.4.2. Hatáskör és illetékesség 

A hatáskörgyakorlás általános szabályai magukban foglalták az eljárási kényszert (vagy eljárási 

kötelezettséget).197 Ez részben az illetékességi területen történő eljárás kötelezettségét jelentette 

konkrét ügyben, ha az eljárás megindítására, illetve folytatására irányadó anyagi jogi szabályok 

által megfogalmazott  feltételek fennállnak (kérelem benyújtása vagy a hivatalból indított ügyek 

esetében az eljárás megindítása jogszabályi feltételeinek beállta). Az Et. ezt a szabályt az 

alapeljárásról szóló III. fejezetben fogalmazta meg. Az Áe.-ben azért került a II. fejezetbe, a 

hatásköri és illetékességi szabályok közé, hogy a jogalkotó hangsúlyozottabban juttassa 

kifejezésre, hogy az eljárási kényszert nemcsak az elsőfokú eljárásban, hanem az eljárás 

valamennyi szakaszában is érvényesíteni kell. 198 

Szólni kell az államigazgatás „hallgatásának” megváltozott szabályairól is. Az Et. 

hallgatás esetén felülvizsgálati kérelem előterjesztésére adott lehetőséget az ügyfél számára. Az 

Áe. az ügyfél számára csupán az egyszerű kérelem beterjesztésének lehetőségét adta csak meg. 

Az Áe. ismerte a „jogszerű hallgatás” intézményét is, amikor az államigazgatási szerv 

hallgatását az ügyintézési határidő elteltét követően a kérelem teljesítésének, azaz 

„beleegyezésnek” kell tekinteni.199 

A hatáskör-megállapítás kisegítő szabályai körében érvényesült az a szabály, hogyha 

jogszabály nem határozza meg az eljáró államigazgatási szervet, akkor az Áe. szerint az ügy 

elintézése tanácsi szakigazgatási szervre tartozik.200 Több tanácsi szakigazgatási szerv léte 

esetében a törvény hallgat, így az ügy tárgya (szakmai-ágazati jellege) alapján kellett az eljáró 

tanácsigazgatási szervet kijelölni. Értelmét vesztette az Et. azon korábbi rendelkezése, amely 

szerint abban az esetben, ha a tanácsnak nincs szakigazgatási szerve, akkor a tanácselnök vagy 

a végrehajtó bizottság titkára járt el. A tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény (harmadik 

tanácstörvény) hatályba lépésével ez a rendelkezés értelmét vesztette, mivel valamennyi 

tanácsnak létre kellett hoznia szakigazgatási szervet.201 

Az ügyek sokfélesége miatt kimerítő (taxatív) felsorolást az illetékességi okok teljes 

katalógusáról nem lehetett adni, így az Áe. csupán a leggyakrabban előforduló illetékességi 

okokat fogalmazta meg. Az Áe. V. fejezetében, a hatósági bizonyítványok kiállítása körében 

további illetékességi okokat202 is megállapított.203 Említendő az ismeretes fikció arra az esetre, 

hogy ha az ügyfél soha nem lakott Magyarországon, illetőleg utolsó lakóhelye nem állapítható 

meg, akkor az illetékességet úgy kell meghatározni, mintha lakóhelye Budapest V. kerületében 

lett volna. E szabály célja az illetékességi viták elkerülése, illetőleg az a céltételezés volt, hogy 

a hiányosságok az eljárás megindítását vagy lefolytatását ne akadályozzák. Ez a kisegítő 

szabály csak akkor volt alkalmazható, ha az illetékességét az ügyfél lakóhelye alapján kellett 

megállapítani, egyéb esetekben az Áe. vagy a különös eljárási szabályokban meghatározott 

illetékességi okokat kellett alapul venni.204 

 
197 Az eljárási kényszer (eljárási kötelezettség) kérdésére: FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 47-48. 
198 ZSUFFA István (1981a): Hatáskör és illetékesség, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA 

István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi 

IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT 

Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 19-33. 19. 
199 Uo. 20.; Áe. 42. §. 
200 Áe. 5. § (2) bek. 
201 ZSUFFA 1981a, 24. 
202 Áe. 50. §. 
203 ZSUFFA 1981a, 26. 
204 Uo. 27. 
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A hatáskör és illetékesség vizsgálata205 körében a haladéktalan áttétel jogintézménye 

körében fontos megállapítás volt, hogy az legfeljebb két-három munkanapot jelent, annál több 

nem lehet.206 

Az államigazgatási szerv megkeresése eljárási cselekmény végzése érdekében 

elnevezésű jogintézmény sajátos esete volt a külföldi megkeresés, egészen pontos nevén a 

külföldről érkezett megkeresés, illetve a külföldre irányuló megkeresés (a továbbiakban együtt: 

külföldi megkeresés). A megkeresés általános szabályaival szemben207 sajátos szabályok 

vonatkoztak a külföldi megkeresésre.208 E körben az Áe. szabályai helyettesítő (szubszidiárius) 

szabályok voltak, amelyeket akkor kellett alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy 

jogszabály másként nem rendelkezett. Míg a hazai más szervek államigazgatási szerv általi 

megkeresésére a szolgálati út betartása nélküli közvetlenség volt a jellemző,209 addig a külföldi 

szerv közvetlen megkeresése, külföldi személyhez való közvetlen fordulás, illetve a külföldi 

szerv megkeresésére vagy adandó közvetlen válasz helyett a közvetettség volt a jellemző. (A 

jogirodalom ezt a szót kifejezetten nem írta le, tehát nem forrásszerű, de szemantikailag ezen 

kifejezés kívánkozik ide – K.Gy.).  A külföldre irányuló hazai megkereséseket tehát a 

hatáskörrel rendelkező miniszter útján a külügyminiszterhez kellett felterjeszteni (hacsak 

nemzetközi szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezett). A szabályozás a külföldi 

szervek és személyek részéről olyan gyakorlatot tételezett fel, hogy azok a magyar 

külképviseleti szervek útján fordulnak a magyar államigazgatási szervekhez. Gyakori volt 

azonban a közvetlenül a hazai államigazgatási szervekhez küldött megkeresés vagy 

előterjesztett kérelem. Az ilyen kérelmek intézése során (egy fikció közbeiktatásával – K.Gy.) 

úgy kellett tekinteni, mintha a magyar államigazgatási szerv a kérelmet a külügyminiszter útján 

kapta volna meg, azaz csupán azért nem lehetett a kérelem teljesítését megtagadni. Amennyiben 

a megkeresést vagy a kérelmet nem az ügy elintézésére hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szerv kapta, akkor – az általános szabályok alkalmazásával – a kérelmet a 

hatáskörrel, illetékességgel (valamint nyilván hatósági jogkörrel és joghatósággal – K.Gy.) 

rendelkező államigazgatási szervhez kellett áttenni. Esetenként kétséges lehetett, hogy a 

megkeresésre a kérelem teljesíthető-e (kiadható-e, és külföldre továbbítható-e a kért hatósági 

bizonyítvány).210 

  

2.4.3. Elsőfokú eljárás 

Az eljárás megindítása211 lehetséges volt az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára (a 

továbbiakban: kérelem).212 Azaz az államigazgatási (hatósági) eljárás megindítása lehetséges 

volt kérelemre, de megindulhatott hivatalból is.  A felettes szerv az államigazgatási szervet 

utasíthatta az eljárás megindítására vagy folytatására egyaránt.213 Nagyszámú érdekeltet (pl. 

lakótelep, városrész) érintő eljárás esetében az eljárás megindítását (ha azt jogszabály előírta) 

közhírré kellett tenni (pl. rádió vagy a helyi sajtó útján). Ilyen lehetett a környezetet rendkívüli 

mértékben szennyező vagy veszélyeztető üzem esete. Az ügyfél az eljárás megindítására 

 
205 Áe. 7. §. 
206 ZSUFFA 1981a, 28. 
207 Áe. 10-11. §. 
208 ZSUFFA 1981a, 32; Áe. 12. § (1)-(3) bek. 
209 Áe. 10. §. 
210 ZSUFFA 1981a, 33. FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 45-86.; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 19-

29.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 30-49. 
211 Áe. 13-14. § 
212 A kérelem ilyen értelemben gyűjtőfogalom. FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 89. 
213 FONYÓ Gyula (1981a): Az elsőfokú eljárás, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István - ZSUFFA István 

(1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). 

Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 34-61. 34. 
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szolgáló kérelmét visszavonhatta. Ilyenkor az államigazgatási szerv az eljárást határozattal 

szüntette meg (a végzés jogintézménye az Et.-ben sem szerepelt már – K.Gy.). Ha azonban az 

eljárás hivatalból is megindítható volt, akkor az államigazgatási szerv az eljárást 

[tulajdonképpen a visszavonás ellenében is (– K.Gy.) hivatalból lefolytathatta]. Az eljárás 

ügyfél általi megjelölési formája (kérelem, bejelentés, panasz stb.) a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező államigazgatási szerv eljárására nem hatott ki.  Az eljárás 

megszüntetéséről értesíteni kellett mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek, 

vagy arról valamilyen módon tudomásuk lehetett, tájékoztatni kellett. Az eljárás megszüntetése 

ekkor is határozattal történt. Nagyszámú érdekelt esetén a tájékoztatást a közzététel esetében 

rögzített módokon történt. Ha a hivatalból történt eljárásról az ügyfelet még nem értesítették, 

az eljárás megszüntetését elégséges az iratra feljegyezni.214    

Az államigazgatási szervhez államigazgatási ügyben a kérelmet szóban vagy írásban 

lehetett benyújtani. Az írásbeli kérelem benyújtására több igazgatási ágazatban nyomtatványok 

álltak rendelkezésre. A kérelemhez csatolni kellett a jogszabályban előírt mellékletet. 

Amennyiben az ügyfél az előírt mellékletet nem csatolta, akkor hiánypótlásra kellett felhívni. 

Az ügyintézési határidő a mellékletek benyújtásáig szünetelt. Amennyiben az ügyfél a jelzett 

felhívásnak nem tett eleget, az államigazgatási szerv a rendelkezésre álló adatok alapján 

döntött, vagy az eljárást megszüntette.215 Mellékletként az ügyféltől nem lehetett olyan adat 

igazolását kérni, amelyet az államigazgatási szerv jogszabállyal rendszeresített 

nyilvántartásának tartalmaznia kell.216 Az azonos tanács alá rendelt szakigazgatási szervek e 

rendelkezés alkalmazásában egy államigazgatási szervnek minősültek, és az adatokat egymás 

számára közvetlenül voltak kötelesek szolgáltatni. Ha az előírt nyilvántartás hiányos volt, vagy 

a szükséges adatot nem tartalmazta, akkor hivatalból kellett intézkedni a hiány pótlásáról, az 

adatot be kellett szerezni, a hibát ki kellett javítani.217 

A kérelem a lakóhelyen vagy a munkahelyen is előterjeszthető volt. A hatáskörrel 

rendelkező államigazgatási szerven kívül a lakóhely vagy munkahely szerint illetékes helyi 

tanács végrehajtó bizottságának szakigazgatási szervénél [a megyei városban a kerületi 

hivatalban; ahol ügyféltájékoztatási ügyfélszolgálati iroda (rövidebben: ügyfélszolgálati iroda) 

működött] is benyújtható volt. Ha az ügyfél a kérelmét szóban adta elő („mondta el”) arról csak 

jegyzőkönyv volt felvehető, kérvény formájában nem volt megszerkeszthető.218 (A 

jegyzőkönyv szabályozásából olvasható ki, hogy kiknek nem volt Magyarországon személyi 

száma a korban. Ezek az ideiglenesen hazánkban tartózkodó személyek voltak. Ez a Munkás-

Paraszt Vörös Hadsereg, azaz a Szovjetunió katonai erejének személyi állományát is jelentette, 

vagy számbeliségük okán leginkább őket). Ilyenként jöhetnek szóba a tartósan a Magyar 

Népköztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok (pl. idetartozhattak a diplomaták 

és hozzátartozóik, vagy a magyar egyetemeken tanuló külföldi hallgatók – K.Gy.).219 

 A jegyzőkönyv, illetve az egyszerűbb alakiságokhoz kötött feljegyzés220 körében 

érdekes szabályozás, hogy a szóbeli kérelemről nem kell jegyzőkönyvet készíteni, ha a kérelmet 

az államigazgatási szerv azonnal teljesíti. Azt elegendő az iratra feljegyezni vagy a 

 
214 Uo. 35. 
215 FONYÓ 1981a, 37; Áe. 16. § (1)-(2) bek. első fordulat. 
216 FONYÓ 1981a, 37, 50; Áe. 16. § (1)-(2) bek. első fordulat, Áe. 27. § (3) bek. 
217 FONYÓ 1981a, 37. 
218 Uo. 37-38. 
219 Uo. 38. 
220 Áe. 17. §. 
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nyilvántartásba bevezetni.221 (Megjegyzendő, hogy alapelveit tekintve egy Bach-rendszerbeli 

gyakorlat továbbéléséről van szó).222 

 Szintén sajátos, kevéssé ismert megoldás volt a képviselet223 körében az a negatív 

szabály, amely szerint nem tekinthető képviseletnek, ha országgyűlési képviselő vagy tanácstag 

választója egyedi ügyében – közérdekből – érdeklődik. Ugyanígy szabályozási érdekesség volt 

az az esetkör, hogy az adott ügy elbírálásáról történő tájékoztatáskérés esetén az országgyűlési 

képviselőt vagy tanácstagot a döntésről akár levélben, akár a határozat egy példányának 

megküldésével értesíteni kellett.224 

 A kizárás225 sajátos, de értelemszerű szabálya volt, hogy az államigazgatási szerv saját 

ügyének intézésében nem vehetett részt. Azonban az önálló hatósági jogkörrel rendelkező 

szakigazgatási szerv nem volt kizárható, amennyiben egy másik szakigazgatási szerv 

kérelmében döntött. (Például a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának Igazgatási Osztálya a 

Városi Tanács Építési Osztálya kisajátítási kérelmében). Az államigazgatási ügyben eljáró 

testület tagjára (tanácstag, végrehajtó bizottsági tag) és e szervek vezetőire a kizárás szabályait 

szintén alkalmazni kellett.226 

 Az idézés körében227 megjelent az írásos idézési forma mellett a távbeszélőn történő 

idézés is.228 

 Az idézés helye körében fontos garanciákat tartalmaztak a székhelyre idézés 

szabályai.229 Az államigazgatási szerv a székhelyén kívül lakó vagy tartózkodó magánszemélyt 

csak akkor idézhette meg, ha ezt 1) jogszabály írta elő; 2) az idézett személy maga kérte, vagy 

3) ha az eljáró államigazgatási szerv székhelyét a meghallgatni kívánt személy előnyösebben 

érhette el. 

 Minden más esetben azt a legalsóbb fokú államigazgatási szervet kellett megkeresni, 

amelynek székhelyén lakott vagy tartózkodott a meghallgatni kívánt személy. Ez utóbbi szabály 

alkalmazása – jegyzi meg az első magyarázat szerzője – a gyakorlatban szinte kizárólag a 

tanácsi szervezetben élt, az egyes szakigazgatási szerveknél tehát nem.230 

 Érdemes áttekinteni a bírság szabályait is. A bírság legalacsonyabb összegét „50 ft-ban 

célszerű megállapítani.”231 Az Áe. csupán az idézés elmulasztására (vagy a meghallgatás 

 
221 FONYÓ 1981a, 39. 
222 „Az ok nélküli írogatástól mind a felek megkímélendőek, mind a hivatalnál kerülendő az.” Hivatali utasítás a 

politikai [közigazgatási – K.Gy.] hatóságok számára Magyarországon. 1851. július 20-i [számot nem viselő – 

K.Gy.] belügyminiszteri rendelet 23. §. Idézi: RÉCSI Emil (1854): Közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az 

ausztriai birodalmi törvényhozás jelen állása szerint, különös tekintettel Magyarországra I. Az összes 

közigazgatási szervezet és az államszolgálati viszonyok rendszeres előadása. Pest, Heckenast Gusztáv- Schreiber 

Nyomda. 223.; az ő nyomán KOI 2022c, 18. 
223 Áe. 18. §. 
224 FONYÓ 1981a, 40. 
225 Áe. 19. §. 
226 FONYÓ 1981a, 42. 
227 Áe. 22-24. §. 
228 FONYÓ 1981a, 45. Az Et. 19. § (2) bekezdése csupán az írásbeli idézésről rendelkezett, azt nevezve meg 

kizárólagos szabályként. TOLDI 1957, 65-66. 
229 Áe. 23. § (4) bek. 
230 FONYÓ 1981a, 46. 
231 E körben az Et. gyakorlata maradt élő. 1976-ban az Et. 20. § (1) bekezdése távolmaradás esetén a bírság 

összegét „kettőszáz forintig,” ismételt esetben „ötszáz forintig” terjedő összegben határozta meg. Az Et. ekkor 

már, 1976-ban a kiszabható bírság alsó határáról nem rendelkezett, „annak megállapítását az eljáró államigazgatási 

szervnek egyediesítenie kell.” A kiszabásnál figyelemmel kellett lenni a mulasztó személy anyagi helyzetére, 

illetve a mulasztás által előidézett következmények súlyára. „Általában a kialakult gyakorlat tapasztalatait 

összgezve 50 ft-nál kisebb összegű bírságot nem célszerű kiszabni, mert kisebb összeggel a nevelő hatás nem 

érhető el.” FONYÓ 1976, 160. Valósabb az a magyarázat, hogy az Et. 1957-es szövege az Et. 20. § (2) bekezdése 

alapján első esetben 50 ft-ig, második (ismételt) esetben 100 ft-ig terjedő bírságot írt elő. Azaz a korábbi első 
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helyéről a meghallgatás előtti jogtalan eltávozásra) vonatkozó bírság esetére jelölt meg egy 

felső határt, és távolmaradását vagy eltávozását megfelelően nem igazolja, „ezer forintig terjedő 

bírsággal sújtható.”232 A tárgyaláson kiszabott rendbírság (ismételt vagy súlyosabb rendzavarás 

esetén) szintén ezer forintig terjedő összeggel volt sújtható.233 Külön szabályozott volt az eset, 

ha az ügyfél vagy képviselője – a figyelmeztetés ellenére – rosszhiszeműen, az ügy 

szempontjából jelentős, valótlan tényt állított, ekkor 5 000 forintig terjedő bírsággal volt 

sújtható.234 A bírság visszavonható volt, ha az ügyfél vagy képviselője a valótlan állításától 

elállt.235 (Megjegyzendő, hogy a számnevek írásmódja mind az Áe. szövegében, mind az első 

magyarázatban ingadozó volt). 

 Az irat,236 azaz az iratok és a korabeli új technikák, mint bizonyítási eszközök237 

esetében kiemelendő az a szabályozás, amely szerint az iratra vonatkozó rendelkezések 

irányadók minden olyan tárgyra (!), amely – általában műszaki vagy vegyi úton – adatokat 

rögzít (fénykép, film-, hangfelvétel, mágneslap, mágnesszalag stb.).238 Itt főként a korban 

korszerűnek (esetenként újszerűnek) számító műszaki-technikai eszközök felsorolása mellett 

szükséges jelezni, hogy e körben az adatkezelés (korabeli körülírással a műszaki-technikai 

eszközök igénybevételével készült adatrögzítés hitelesítésével, nyilvántartásával, erről másolat 

készítésével, illetőleg a felvett anyagok kezelésével kapcsolatos szabályokat nem az Áe., hanem 

(az adott szervnél rendszeresített, szokásos – K.Gy.) ügyiratkezelési-ügyviteli szabályok 

keretébe tartoztak. Az a megjegyzés, amely szerint az ügyfél által benyújtott (bemutatott) iratot 

az irattár részére általában nem célszerű visszatartani, két problémára is utalt.239 Az iratokba 

való betekintés körében240 az első magyarázat a magnetofon és a mikrofilm mellett 

„számítástechnikai gépeket” is megemlít. Ilyen esetben az ügyfelet (vagy képviselőjét) „olyan 

helyzetbe kellett hozni, mintha az iratba tekintene be.” Ezek használata esetén is igényelhette 

az ügyfél a „kellő felvilágosítást.” Ilyenkor a mikrofilmet ki kellett vetíteni, a hangfelvételt le 

kellett játszani, vagy a számítógépbe táplált adatoknak az ügyfelet érintő tartalmáról 

„ismertetést kellett adni.”241 Az államigazgatási szerv az ügyfelen és képviselőjén kívül más 

 
alkalommal kiszabható maximális bírságösszeg lett a minimumbírság, tekintettel két évtized pénzromlására is. 

TOLDI 1957, 66-68.  
232 FONYÓ 1981a, 47; Áe. 24. § (2) bek. 
233 FONYÓ 1981a, 56-57; Áe. 36. § (4) bek. 
234 FONYÓ 1981a, 50; Áe. 27. § (4) bek. 
235 FONYÓ 1981a, 51. 
236 Áe. 28. §. 
237 BOROS Anita (2010): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban I. A közigazgatási bizonyítás elmélete. 

Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban II. A közigazgatási bizonyítás gyakorlata. Budapest, Magyar Közlöny 

Kiadó. A korai hazai előzmények egyik első darabja a közigazgatási bizonyítás vonatkozásában: PANAJOTH Gyula 

(1911): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. Budapest, Athenaeum. 
238 Áe. 28. § (3) bek. 
239 FONYÓ 1981a, 51. Ez a jelenség több problémára utalt. Egyfelől, hogy az első magyarázat megállapításaival 

szemben a gyakorlatban éltek ilyen hibás törekvések, másfelől, hogy 1981-ben az ún. stencilezés (speciálisan a 

használó által a tartályba juttatott festékanyag és henger felhasználásával végbemenő, elektronizáltan gépesített 

többszörözési eljárás, a mai fénymásolás elődje) még nem volt elterjedt. (Nyelvi érdekesség, hogy ma a stencilezés 

sablonnal és speciális tollal történő fabútordíszítést jelent. Érdekes, hogy az eredeti stencilezési többszörözési 

technika esetében a stenciltoll arra szolgált, hogy a gépiraton e tollal készített táblázatok is másolhatóak legyenek). 

A stencilgép eredete: NAV (2021): Egy feledésbe merült magyar találmány: a stencilgép. Elérhető: 

https://nav.gov.hu/print/keki/muzeum/publikaciok/egy-feledesbe-merult-magyar-talalmany-a-stencilgep (A 

letöltés dátuma: 2022.11.01.). A stencilezés új értelmére: KREATÍV HOBBY BLOG (2022): Stencilezés kisokos. 

Tanuld meg te is, hogyan kell. Elérhető: https://kreativpitypang.hu/stencilezes/ (A letöltés dátuma: 2022.11.01.). 

A fénymásológép (amely a gyártó cég nevéből a kezdetekkor (ki)xeroxozni alakban igévé is vált) nagyjából ekkor, 

a nyolcvanas évtized elején jelent meg az USA-ban, de itthon még 1989-ben is ritka, illetve rendkívül drága volt. 

A mai lapolvasás (szekennelés, 3D szkenner) a 2000-es évek terméke. 
240 Áe. 41. §. 
241 FONYÓ 1981a, 60. 

https://nav.gov.hu/print/keki/muzeum/publikaciok/egy-feledesbe-merult-magyar-talalmany-a-stencilgep
https://kreativpitypang.hu/stencilezes/
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személynek (szerv képviselőjének) is megengedhette az iratokba való betekintést, ha igazolta, 

hogy az iratok tartalmának ismerete jogainak érvényesítése vagy feladatának ellátása céljából 

szükséges. E körben az államigazgatási szervnek nagy figyelmet kellett fordítania arra, hogy az 

ügyben valóban érdekelt személy (vagy szervezet képviselője) tekinthesse meg az iratokat 

(tulajdonképpen adattartalmakat – K.Gy.), és az ehhez fűződő jogát ténylegesen igazolnia 

kellett tudni. Az első magyarázat szerint „államtitok stb. azonban e címen sem mutatható meg.” 

Ezen – mint alább látni fogjuk, részbeni kivétellel – a szolgálati titok és a hivatásbeli titok is 

értendő.242 

 Meg nem mutatható iratok voltak,243 azaz tehát nem lehetett betekinteni a 

tanácskozásokról és szavazásokról készített jegyzőkönyvbe (tanács vagy végrehajtó bizottság 

jegyzőkönyvébe), a határozatok tervezetébe (hallgatók által az Áe. vizsgákon a kérdéskörben 

említett tipikus példa),244 és azokba az iratokba, amelyek államtitkot vagy szolgálati titkot 

tartalmaztak. Ezen iratokról az ügyfél részére másolat sem volt készíthető. A szolgálati titok 

címen nem lehetett kizárni azonban az olyan iratba való betekintést vagy arról másolat 

készítését, amelyen az érdemi határozat alapult. A határozattervezetek kapcsán az első 

magyarázat felhívja a figyelmet arra a meg nem engedhető gyakorlatra, hogy a tervezetek, 

döntéselőkészítéshez kapcsolódó anyagok akkor sem mutathatók meg, vagy tájékoztatás sem 

adható, ha nem titkosak, így tehát bizalmasan kezelendők.245 

 

2.4.4. Az államigazgatási szerv határozata 

Úgy szokás fogalmazni, hogy a jogi jelentőségű határozatok jogviszonyokban értelmezhető 

akaratkifejezések.246 A határozat alakja és tartalma körében247  mind a határozat típusairól, 

mind a határozat formáiról szükséges megemlékezni. Az Áe. alatt mind az ügy érdemében, 

mind az eljárásban eldöntött kérdésekben határozatot hoz. [Azaz a korábbi, Et. előtti 

tervezetekben (és a gyakorlatban) is használt végzés sem az 1957-es, sem az 1981-es kódexben 

nem létezett]. Az olyan közbenső eljárási intézkedéseket nem kellett határozatba foglalni, 

amellyel szemben a törvény nem biztosított önálló jogorvoslatot. (Ilyen volt pl. a kérelem 

áttétele, felhívás bizonyítás kiegészítésére vagy felhívás melléklet becsatolására. Idetartozott a 

szakhatóság nyilatkozata, véleménye vagy hozzájárulása is).248 Az Áe. alapján az alábbi 

határozattípusok voltak ismertek: 

1. határozat; 

2. egyszerű határozat; 

3. ügyiraton feljegyzett határozat; 

4. az államigazgatási szerv jogszerű hallgatásával meghozott határozat; 

5. határozatnak minősülő hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás; 

6. különleges nyomtatványon (űrlapon) készült, határozatnak minősülő közokirat (pl. 

anyakönyvi kivonat); 

7. záradék formájában meghozott határozat; 

8. hivatalos lepecsételéssel született határozat (pl. mérőeszközök esetében).249 

 
242 Uo. 60-61. 
243 Áe. 41. § (3) bek. 
244 A szerző első felsőoktatási vizsgáztatása Közigazgatási eljárás tárgyból, 2003 decemberében történt. 
245 FONYÓ 1981a, 61; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 87-195; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 42-

62; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 50-142. 
246 DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 144. 
247 Áe. 42-44. §. 
248 FONYÓ Gyula (1981b): Az államigazgatási szerv határozata, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – 

ZSUFFA István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 

1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: 

RAFT Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 62-67. 62. 
249 Uo. 62-63. 
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A határozat formái voltak az alábbiak: 

1. külön íven megszövegezett határozat; 

2. jegyzőkönyvbe foglalt határozat; 

3. az iratra feljegyzett határozat.250 

Külön íven kellett a határozatot megszövegezni, ha azt kézbesítés útján közölték, vagy az ügyfél 

kérelmére a kihirdetett határozatot megküldték.251 Az új technikai megoldások felé történő 

elmozdulást tükrözte egyes speciális esetekben a távközlési eszköz útján történő 

határozatközlés,252 ennek előfeltétele volt a közveszély, életveszély, jelentős vagy 

helyrehozhatatlan kár fennállta. Ilyen esetekben a határozatot távközlési eszköz (telefon, 

távirat, telex, rádió stb.) útján is közölni lehet. (Ezek közül a telex és a távirat ma már 

történelem).253 A közlés módját és időpontját az iratra fel kell jegyezni.254 

 

2.4.5. Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 

A szerteágazó témakörön belül csupán a közös szabályok ismertetésére van lehetőség.255 Mind 

az Et., mind az Áe. szabályozása egyetértett abban, hogy államigazgatási ügynek kellett 

tekinteni azokat az eljárásokat is, amelyek intézése során az államigazgatási szerv adatot igazol, 

vagy nyilvántartást vezet, vagyis az eljárási törvény hatálya ezekre az eljárásokra is kiterjed. 

Ugyanakkor az adatigazolási és nyilvántartási tevékenység sok tekintetben eltért az Et. által 

követett tipikus, határozat hozatalára irányuló eljárásoktól, azonban az Et. korábban az 

adatigazolásra, a hatósági bizonyítványra, igazolványra és nyilvántartásra vonatkozó külön 

szabályokat nem tartalmazott, így a regulálás a különös eljárási szabályokra hárult. Ezekre az 

ügyekre (a tárgykört szabályozó Áe. V. fejezetben szabályozott eltérésekkel) az Áe. 

rendelkezéseit kellett alkalmazni. Az Áe. általános jellegű eljárási jogintézményei (hatáskör; az 

ügyfél és az államigazgatási szerv jogai és kötelességei, a jogorvoslat) ezekre az ügyekre is 

irányadók. Ezen ügyek jellege egyszerűbb, gyorsabban intézhetők voltak, mint a határozattal 

lezárható államigazgatási ügyek.256 

 

2.4.6. Hatósági ellenőrzés 

Az Et. hatálya kizárólag a jogalkalmazással kapcsolatos eljárásra (ügyekre) terjedt ki. Azonban 

ezen kívüli ügycsoportok közül egyik legjelentősebb a hatósági ellenőrzés, amely nem csupán 

jogalkalmazás. Ilyenkor az államigazgatás jogszabályban meghatározott esetekben és körben, 

közhatalmi jogosítványok birtokában a magánszemélynél, jogi személynél vagy más 

szervezetnél jogosult volt az Áe. szerint ellenőrizni a jogszabályok vagy egyedi hatósági 

határozatok végrehajtását, illetve megtartását (pl. építésrendészeti ellenőrzés, árellenőrzés, 

 
250 FONYÓ 1981b, 63. A határozattípusok részben eltérő osztályozására: FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 

1986, 200-201; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 62-67. A határozat tartalmára, szerkezetére: FONYÓ szerk. – KILÉNYI 

– VIDA – ZSUFFA 1986, 201-202. 
251 FONYÓ 1981b, 63-64. 
252 Áe. 45. § (3) bek. 
253 MISKOLC.HU (2021): Az utolsó távirat. Kivezeti szolgáltatását a Magyar Posta. Elérhető: 

https://www.miskolc.hu/aktualis/az-utolso-tavirat-kivezeti-a-tavirat-szolgaltatast-a-magyar-posta (A letöltés 

dátuma: 2022.11.01.); KÁLMÁNFI Gábor (2021): Kézbesítették az utolsó táviratot. Elérhető: 

https://honvedelem.hu/hirek/kezbesitettek-az-utolso-taviratot.html (A letöltés dátuma: 2022.11.01.). 
254 FONYÓ 1981b, 66. FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 196-222.; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 62-

69.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 143-177. 
255 Áe. 49. §. 
256 ZSUFFA István (1981b): Hatósági bizonyítvány, igazolvány, és nyilvántartás, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza 

– VIDA István – ZSUFFA István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános 

szabályiról szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény 

alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 68-76. 68; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – 

VIDA – ZSUFFA 1986, 223-233.; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 147-149.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK 

– TAMÁS – ZSUFFA 1995, 178-193. 

https://www.miskolc.hu/aktualis/az-utolso-tavirat-kivezeti-a-tavirat-szolgaltatast-a-magyar-posta
https://honvedelem.hu/hirek/kezbesitettek-az-utolso-taviratot.html
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adóhatósági ellenőrzés). A hatósági ellenőrzés célja tehát nem a határozathozatal, illetve az 

odáig elvezető eljárás (menetének, rendjének) szabályozása. A hatósági ellenőrzés cérendszere 

más: alapvetően a jogszabályok (konkrét jogszabályhelyek, tehát nem a jogszabályok általában 

– K.Gy.) és a konkrét (egyedi – K.Gy.) határozatok megtartásának vagy végrehajtásának 

vizsgálata, illetőleg a mindezekben foglaltak betart(at)ásának vizsgálata és biztosítása. A 

hatósági ellenőrzés során csak jogsértés esetén kerül sor hatósági aktus (határozat) 

kibocsátására. Ebben az esetben tehát a vizsgálati eljárás áll a szabályozás tengelyében, 

szemben a jogalkalmazási eljárással, ahol az aktus/határozat a központi elem. A fenti különbség 

ellenére a kétféle eljárás (eljárástípus – K.Gy.) ellenére szoros a kapcsolat elméleti, jogpolitikai, 

illetőleg eljárási szempontból.257 Nyilván eltér az önkéntes jogkövetéssel megvalósuló, illetve 

a konkrét hatósági aktus kiadása (kötelezés, engedély) nyomán megvalósuló jogkövetés, de ez 

az eljárás szempontjából lényeges, bár másodlagos kérdés.258 Akár az önkéntes jogkövetés, akár 

a hatósági aktus kibocsátása nyomán érvényesül is a norma, az államnak alapvető érdeke a 

döntések betartatása, illetve a döntés végrehajtásának elérése. Ez az ellenőrzés nélkül viszont 

megvalósíthatatlan. Ebből ered az a szabályozás, hogy az államigazgatási szerv a hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátása érdekében hatósági ellenőrzést végez.259 Az ellenőrzés első típusa, 

amikor a jogalkalmazási eljárás során hozott határozat végrehajtását vizsgálják (pl. a 

bányaműszaki felügyelőség ellenőrzi a határozatban előírt biztonsági berendezések 

felszerelését). A másik, szélesebb értelmű hatósági ellenőrzés a jogszabályok (normák) 

betartatására irányul. Ennek alapja az volt, hogy az államigazgatási anyagi jogi normák jelentős 

része önkéntes jogkövetéssel érvényesül. Ilyenkor az államigazatás szerv beavatkozási 

lehetőség a normasértés esetére volt fenntartva.260 A gyakorlatban a két típus együttesen 

érvényesült, akár egyazon vizsgálat keretében. Például az építésfelügyeleti ellenőrzés során az 

államigazgatási szerv egyidejűleg vizsgálja az építési engedélyben foglaltakat, valamint az 

építésügyi szabványok (normák) betartását.261 

 

2.4.7. Jogorvoslatok 

A jogorvoslathoz való jog az Áe.-ben azt jelentette, hogy az ügyfél alapvető joga, hogy a 

sérelmesnek tarott határozat felülvizsgálatát, és ennek eredményeképpen (ennek eredményétől 

függően) a sérelem orvoslását kérje. Ilyen orvoslás lehet a határozat megsemmisítése vagy 

megváltoztatása. Az ilyen típusú kérelem volt a jogorvoslat. A jogorvoslás fogalmát ennél 

szélesebb körűnek tekintették: az ügyfél kérelmére, a hivatalból vagy az erre feljogosított szerv 

(pl. ügyészség) kezdeményezésére történő módozatok tartoztak ide. Eredetileg az Et. négy 

önálló fejezetet (Et. V-VIII. fejezetek) szentelt a kérdésnek, illetve a határozat 

felülvizsgálatával foglalkozott más fejezet is (Et. IV. fejezet).262 Az Áe.-ben a jogorvoslatokat 

egyetlen fejezet foglalta össze (Áe. VII. fejezet), amely kiküszöbölt egyes korábbi ismétléseket, 

másrészt könnyebben lehetővé tette az érdemi határozat felülvizsgálatának módjainak 

egyszerűbb áttekintését, így biztosítva a jogorvoslathoz való jogot. A jogorvoslatok felsorolását 

 
257 ZSUFFA István (1981c): Hatósági ellenőrzés, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István 

(1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós).  

Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 77-84. 77. 
258 Uo. 77-78. 
259 Áe. 55. §. 
260 ZSUFFA 1981c, 77-78. 
261 ZSUFFA 1981c, 79; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 234-250; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 147-

150.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 194-212. 
262 Különösen: Et. 43. §. 
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követően egynek, a bírósági felülvizsgálatnak vizsgáljuk meg a karakterét.263 Az Áe. az alábbi 

jogorvoslatokat ismerte: 

1. a határozat módosítása és visszavonása;264 

2. fellebbezés;265 

3. felülvizsgálati kérelem;266 

4. felügyeleti intézkedés;267 

5. az államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata;268 

6. ügyészi intézkedések;269 

7. semmisség.270 

A bírósági felülvizsgálat körében a bíróság államigazgatási ügyeket (államigazgatási 

határozatot) kétféle módon vizsgálhatott felül. Egyfelől lehetséges volt az ügyfélnek az 

államigazgatási szerv ellen pert indítani, másfelől az ellenérdekű felek egymás ellen is pert 

indíthattak (pl. birtokvédelmi271 vagy bányakártalanítási272 ügyben). Az Áe. csupán az első 

formát szabályozta, a másik módozatról az egyes külön eljárási jogszabályok rendelkeztek. 

Amíg a többi jogorvoslat valamennyi államigazgatási határozat ellen igénybe vehető volt, addig 

a bírósági felülvizsgálatra csak magas szintű jogszabályban tételesen meghatározott tartalmú 

jogszabályok ellen volt helye. A keresetindításra csak jogszabálysértés esetén kerülhetett sor. 

A jogszabálysértés miatt az ügyfél a bíróságtól a Miniszertanács rendeletében meghatározott 

körben az államigazgatási szerv határozatának felülvizsgálatát kérhette, ha a határozat az 

ügyfélnek az Alkotmányban biztosított, vagy más alapvető személyi, családi, illetőleg vagyoni 

jogát megvonja, vagy korlátozza, vagy az ügyfélre ilyen kötelezettséget állapít meg.273 Ez a 

szabály az első magyarázat szerzője szerint a felülvizsgálat elvi kereteit vonta meg csupán, de 

közvetlen megtámadási jogot egyetlen államigazgatási határozat ellen sem keletkeztetett.274   

Az első magyarázat szerzője is megjegyzi, hogy bizonyos államigazgatási határozatok már az 

1950-es évek elejétől felülvizsgálhatók voltak, amelyeket az 1957-es Et. bővített. Később 

törvény, törvényerejű rendelet, illetve minisztertanácsi rendelet (utóbbi kettő a törvénynél 

alacsonyabb szintű jogszabály – K.Gy.) is tovább bővíthette a bírósági felülvizsgálat alá eső 

határozatok körét.275 Bár tény, hogy nem nagy mértékben gyarapodott a bíróság előtt 

megtámadható államigazgatási határozatok listája, és ez a bővülés is meglehetősen ötletszerű 

volt, véleményünk szerint – a mából visszatekintve – ez az Áe. (és az Et.) egyik legnagyobb, a 

jogbiztonságba és a jogérvényesítés elvébe ütköző fogyatékossága volt.276 Az eljárási 

 
263 KILÉNYI Géza (1981b): Jogorvoslatok, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István (1981): 

Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. törvény 

módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). 

Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 85-118. 85. 
264 Áe. 61. §. 
265 Áe. 62-67. §. 
266 Áe. 68-70. §. 
267 Áe. 71. §. 
268 Áe. 72-73. §. 
269 Áe. 74. §. 
270 KILÉNYI 1981b, 86-118.; Áe. 75. §. 
271 A mai helyzetre: BOROS Anita (2020): Az innovációs és technológiai igazgatás eljárásainak közigazgatási 

eljárásjogi jellegzetességei, In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási (nem hatósági) eljárások 

alapvető jellemzői a hatékonyság tükrében. 167-191. 175-176. 
272 A mai helyzetre: BOROS Anita (2019): A közigazgatási eljárásjog alapeljárási szabályozásának jellegzetességei 

az Et.-ben és az Áe.-ben, In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási eljárásjog 

karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus. 136-143. 137. 
273 Áe. 72. § (1) bek. 
274 KILÉNYI 1981b, 109. 
275 Uo. 109-110. 
276 Uo. 110. 
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szabályokat a régi Pp. XX. fejezete szabályozta, nem pedig az Áe., vagy külön törvény.277 A 

bíróság csupán kasszációs joggal rendelkezett, azaz a jogszabálysértés megállapítása mellett a 

bíróság a határozatot hatályon kívül helyezte, és az államigazgatási szervet a szükséghez képest 

új eljárásra kötelezte. Megváltoztatási, azaz reformatórius jogköre a bíróságnak nem volt. Az 

első magyarázat mind az eljárási szabályokat, mind a bíróság jogkörét278 elemezte.279 Az első 

magyarázathoz hasonlóan ez a kérdés az 1986-os, második magyarázatban is röviden került 

kommentálásra.280 A későbbi magyarázat ellenben nagy teret szentelt az ügyészi eszközök 

elemzésének.281 

 

2.4.8. Végrehajtás 

Az államigazgatási eljárás a határozattal általában még nem érte el célját. A határozatban foglalt 

rendelkezések megvalósulását szolgálta a végrehajtási eljárás. Ezek alkalmazására akkor 

kerülhetett sor, ha a kötelezett önként nem tett eleget a határozatban foglaltaknak. Az 

államigazgatási szervek sok olyan határozatot vagy határozat jellegű döntést hoztak, amellyel 

kapcsolatban nem volt szükség végrehajtásra (pl. engedély megadása, hatósági bizonyítvány 

kiállítása). A kötelezést tartalmazó döntések nagy részét az ügyfelek önkéntesen is teljesítették. 

Az ezen a körön kívül esők számára a végrehajtás számos eszköze állott az államigazgatási 

szervek rendelkezésére.282 A végrehajtás körében az alábbi kérdések kerültek szabályozásra: 

1. a végrehajtható határozatok;283 

2. a végrehajtás elrendelése;284 

3. a pénzösszeg behajtása;285 

4. meghatározott cselekmény végrehajtása;286 

5. meghatározott ingóság kiadása;287 

6. a végrehajtás felfüggesztése;288 

7. a végrehajtás elévülése;289 

8. biztosítási intézkedések;290 

9. a végrehajtási kifogás.291 

 

2.4.9. Záró rendelkezések  

 
277 Uo. 111. 
278 Áe. 73. §. 
279 KILÉNYI 1981b, 110-112; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 251-362; SZAMEL – IVANCSICS 

1996, 70-108.; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 213-295. 
280 FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 327-332 
281 Uo. 332-362. 
282 VIDA István (1981): A végrehajtás, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza – VIDA István – ZSUFFA István: Az eljárási 

törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról 

és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: RAFT Miklós). Budapest, Táncsics 

Könyvkiadó. 119-139. 120. 
283 Áe. 77. §. 
284 Áe. 78. §. 
285 Áe. 79-80. §. 
286 Áe. 81-83. §. 
287 Áe. 84. §. 
288 Áe. 85. §. 
289 Áe. 86. §. 
290 Áe. 87. §. 
291 VIDA 1981, 120-139; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 363-420; SZAMEL – IVANCSICS 1996, 

109-126; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 312-343.; Áe. 88. §. 
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A Záró rendelkezések alkották az Áe. IX. fejezetét. E körben a kifejezetten egyik korábbi 

fejezetbe sem tartozó általános jellegű, valamint értelmező szabályok mellett a hatálybalépésről 

szóló rendelkezések szerepeltek.292 A Záró rendelkezések tartalmazták az alábbiakat: 

1. az eljárási költség;293 

2. a költségmentesség;294 

3. külön intézkedés;295 

4. a felettes szervek;296 

5. értelmező rendelkezések;297 

6. hatálybalépés.298 

 

 

2.5. Az Áe. egyes változásai az Et.-hez képest 

 

A hatály körében kikerült az Áe.-ből az Et. azon szabályozása, amely szerint a törvény hatálya 

kiterjed a Belügyminisztérium rendészeti szerveire is, ha azok igazgatásrendészeti ügyben 

járnak el. Az Et. ügyfélfogalmában a személy szó magánszemélyként került pontosításra. Az 

Et.-ben használt állami szerv, társadalmi szerv vagy gazdasági szervezet helyére a jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezet került a meglévő jogi személy kitétel mellett. A 

jogát vagy jogos érdekét felsorolásból az Et. „vagy jogi helyzetét” kifejezése kikerült.299 

Az Et. szocialista törvényesség alapelve az Áe.-ben a demokratizmus és humanizmus 

kifejezésekkel egészült ki.300 

Többek között (mint korábban is utaltunk rá) ekkor, 1981-ben kerültek a kódexbe a 

hatósági igazolvány, a hatósági bizonyítvány, a nyilvántartás-vezetés részletes szabályai, 

valamint a hatósági ellenőrzés általános rendelkezései.301 

Az alapeljárás körében a hatásköri problémák mind az Et., mind az Áe. körében 

fennmaradtak a változó, és nem túl jó emlékeket idéző kisajátítási eljárás kapcsán. Az 1979-es 

LB állásfoglalás rendelkezése fennmaradt: a kártalanítás összege ellen államigazgatási úton 

nincs helye jogorvoslatnak.302 Az Et. hatásköri szabályait az Áe. egyszerűsítette.303 Az Et. 

illetékességi okai kismértékű továbbfejlesztést követően megmaradtak. Az Et. „a szerv 

hatáskörét illetékességi (működési) területén gyakorolja” szabálya az Áe.-ben nem lett így 

kimondva. A határidőszámítás 1957 és 2005 között kismértékben változott. 1982-től bekerült 

az Áe.-be, hogy a szakhatóság eljárásának időtartama, illetőleg a hirdetmény kifüggesztésének 

 
292 MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA 1982a, 48. 
293 Áe. 89. §. 
294 Áe. 90-91. §. 
295 Áe. 92. §. 
296 Áe. 93-96. §. 
297 Áe. 97. §. 
298 KILÉNYI Géza – ZSUFFA István (1981): Záró rendelkezések, In FONYÓ Gyula – KILÉNYI Géza - VIDA István – 

ZSUFFA István (1981): Az eljárási törvényről. Kézikönyv az államigazgatási eljárás általános szabályiról szóló 

1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről alkotott 1981. évi I. törvény alkalmazásához. (Szerk.: 

RAFT Miklós). Budapest, Táncsics Könyvkiadó. 140-148; FONYÓ szerk. – KILÉNYI – VIDA – ZSUFFA 1986, 421-

432; DUDÁS – KILÉNYI – MADARÁSZ – PETRIK – TAMÁS – ZSUFFA 1995, 344-355.; Áe. 98. §. 
299 SZÓLIK Eszter (2019): A közigazgatási eljárásjog hatályára vonatkozó szabályozási jellegztességek az Et.-ben 

és az Áe.-ben, In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási eljárásjog karakterisztikája. 

Budapest, Dialóg Campus. 70-74. 71. 
300 BALOGH-BÉKESI Nóra (2019): A közigazgatási eljárásjogi alapelveinek szabályozásának jellegzetességei az 

Et.-ben és az Áe.-ben, In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási eljárásjog karakterisztikája. 

Budapest, Dialóg Campus. 97-100. 99. 
301 BACK – BOROS – DANTESZ – LÖVÉTEI - PAPP 2005, 45.; PATYI 2019, 123. 
302 BOROS 2019, 136. 
303 Uo. 139. 
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napja nem számít bele a napokban megállapított határidőbe.304 Az eljárás megszüntetése önálló 

cím lett az Áe.-ben.305 

1972-ben szovjet mintára a Polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. tvr. 

(III. Pp. novella) iktatta be a régi Pp. XX. fejezeteként az államigazgatási határozat 

megtámadása iránti pereket. Ezekben az ügyekben a PKKB Lakás- és államigazgatási ügyek 

csoportja járt el. Ebből eredően 1981-től az Áe. intézményesítette a korábbi gyakorlatot, amely 

szerint a Minisztertanács rendelete határozza meg a bíróságra tartozó ügyek felsorolását 

[63/1981. (XI. 5.) MT rendelet], legutolsó, hatályos változata 34 esetkört határozott meg. A 

külön jogszabályban meghatározott ügyek honvédelmi és devizahatósági típusokkal bővültek. 

Megmaradtak az egyes korábbi ügytípusok.306 

 

2.6. Az Áe. és az egykorú kapcsolódó jogszabályok 

Az Áe. hatályba lépése folytán a korabeli miniszteriális rendeleti joganyagban is 

megmutatkoztak a „régi-új” jogszabály generálta változások. Ezeket rövidebben lentebb 

ismertetjük időrendi sorrendben. 

A 16/1981. (XII. 28.) KPM számú rendelet az államigazgatással összefüggő egyes 

rendelkezések hatályon kívül helyezéséről és módosításáról (Áe. KPM r.) leginkább a 

kapcsolódó közlekedési ügy és postaügy különös eljárási szabályokat magukban foglaló 

rendeleteinek egyes megfogalmazásait deregulálta, vagy változtatta meg. Így hatályukat 

vesztették az útügyi szabályozás, valamint útépítési és engedélyezési szabályozás, a 

Távbeszélőszabályzat, a Rádió- és Televíziószabályzat, illetve az Előfizetői Távgépírói [Telex 

– K.Gy.] szabályzat, valamint hajózási és kikötői szabályozások egyes szabályai. Így például 

egyes esetekben az útügyben nem volt szükséges szemlét tartani, valamint rádió- és 

televízióügyekben módosultak az elutasítás indokolásának szabályai.307 Egyes ügytípusokban 

a „közlekedés- és postaügyi miniszter” megjelölést a „Közlekedési és Postaügyi Minisztérium” 

megjelölés váltotta fel.308 Néhány esetben (építési engedély, hajózási engedély) az Áe. 

szabályozása folytán módosult a kérelem benyújtója (aki az érdekelt személy lett), és a 

szabályozás ezt vezette át a különös eljárási szabályokba.309  

21/1981. (XII. 28.) MM rendelet az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi I. törvénynek 

a művelődés területén történő alkalmazásáról (Áe. MM r.): A levéltári anyag őrzésével 

kapcsolatosan a felügyeletet gyakorló levéltár a levéltári anyag elhelyezési, őrzési, és kezelési 

módját a helyszínen is ellenőrizhette, valamint a levéltári anyagról reprodukciókat készíthetett, 

a levéltári anyag egyes darabjait jelzettel láthatta el.310 A műsoros előadások rendezése körében 

a kérelemről három napon belül határozni kellett. Lehetővé vált a Mozgássérültek Nevelőképző 

 
304 Uo. 149. 
305 Uo. 150. 
306 KISS Daisy (1999): A közigazgatási perek, In NÉMETH János szerk.: A polgári perrendtartás magyarázata II. 

Budapest, KJK. 1356-1357; HAJNAL Péter (2019): Nézz magadba és emlékezz! (Személyes gondolatok). Acta 

Humana 7. évf. 1. sz. 41-42; IFJ. TRÓCSÁNYI László (2019): A rendszerváltoztatás mostohagyermeke révbe ér, 

avagy az önálló közigazgatási bíráskodás megteremtéséhez vezető jogalkotói út. Acta Humana VII. évf. 1. sz. 8-

14; KOI 2019a, 14-16. 
307 Áe. KPM r. 1. §. 
308 Áe. KPM r. 2. § (1) bek. 
309 MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA (1982b): 16/1981. (XII. 28.) KPM számú rendelet az államigazgatással 

összefüggő egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről és módosításáról. In MINISZTERTANÁCS 

TITKÁRSÁGA: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1981. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

565-567; Áe. KPM r. 3. §. 
310 Áe. MM r. 1. § (1) bek. 
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és Nevelőintézetében311 (jelenleg: Semmelweis Egyetem Pető András Kara – K.Gy.) 

elhelyezett gyermekek térítési kötelezettségét megállapító határozat ellen fellebbezni olyan 

tartalommal, hogy különös méltánylást érdemlő esetben a térítési díj legfeljebb 50%-kal 

csökkenthető volt.312 Ehhez a rendelet fellebbezési formai fellebbezési mintát is tartalmazott.313 

Számos különös eljárási rendeleti szabályozás esetében a „miniszter” szó helyébe a 

„minisztérium” kifejezés lépett. Ilyenek voltak a tánctanításra, a külföldi felsőoktatási 

intézmények által kiállított oklevelek honosítására, vagy az iskolai taneszközök beszerzésére 

vonatkozó szabály, illetve a korábban említett mozgássérült intézmény.314 

Az 1/1982. (I. 16.) KkM számú rendelet a külkereskedelmi igazgatás általános eljárási 

szabályairól (továbbiakban: Áe. KkM r.) elnevezésű jogszabály figyelemreméltó szabályozási 

technikával az Áe. egyes vonatkozó szakaszait feltüntetve szabályozza az Áe. releváns 

rendelkezéseinek alkalmazását, esetenként az attól való eltérést. Ilyenek voltak az alábbiak. A 

kérelmet a Külkereskedelmi Minisztériumhoz csak írásban lehetett benyújtani.315 Az ügyfél az 

általa kezdeményezett eljárásban is kötelezhető volt a megjelenésre.316 A Külkereskedelmi 

Minisztérium a székhelyén kívül lakó vagy tartózkodó személyt is idézhette.317 Az Áe. iratokba 

való betekintésre és másolatkészítésre vonatkozó szabályai nem voltak alkalmazhatóak.318 Mai 

szemmel a jogbiztonsággal ellenkező különös eljárási szabály, hogy a határozatokat –ha a 

jogszabály eltérően nem rendelkezett- indokolni nem kellett.319 

Megállapítható a jogirodalmi nézetekkel egyetértve, hogy az 1990-es évek már az Áe. hanyatló 

korszakát jelentették amiatt, hogy egyre bővült, sőt, egy idő után proliferálódott azon 

eljárásfajták száma, melyekhez képest az Áe. másodlagosnak minősült. (Azaz az Áe. szabályai 

akkor érvényesültek, ha más jogszabály eltérően nem rendelkezett).320 Mindezen jelenségek új 

kodifikációs utak keresését tették szükségessé. 

 

 

 

 

  

 
311 Ezen intézmény neveltje volt érettségi vizsgájáig gyermekbénulása miatt Ecsedy Ildikó (1938-2004), a 

Kárpátalján, Ungváron született sinológus a nyelvtudomány kandidátusa (CSc.), majd akadémiai doktora (DSc.), 

címzetes egyetemi tanár. Élete utolsó 25 évében a betegség visszatérte miatt ágyhoz kötve élt. A kínai állam 

kezdeteiről írt, tudomány doktora (ma: MTA doktora) cím megszerzésére irányuló munkája a közigazgatás-

tudomány számára is értékes forrás.  
312 Áe. MM r. 3. § (1)-(2) bek. 
313 Áe. MM r. 3. § (3) bek. Az évente kiadott rendelettárban kétszer szerepel egymás után (2) bekezdés. A 

számozási hibával érintett jogszabályhely helyesen: 3. § (3) bek. 
314 MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA (1982c): 21/1981. (XII. 28.) MM számú rendelet az államigazgatási eljárás 

általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981. évi I. 

törvénynek a művelődés területén történő alkalmazásáról. In MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA: Törvények és 

rendeletek hivatalos gyűjteménye 1981. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 668-669; Áe. MM r. 4. § 
315 Áe. KkM r. 5. §. 
316 Áe. KkM r. 9. §. 
317 Áe. KkM r. 10. §. 
318 Áe. KkM r. 14. §. 
319 MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA (1983): 1/1982. (I. 16.) KkM számú rendelet a külkereskedelmi igazgatás 

általános eljárási szabályairól. In MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 

1982. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 757-759; Áe. KkM r. 15. §. 
320 PATYI 2019, 125. 
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DR. SZILVÁSY GYÖRGY PÉTER321 

A közigazgatási eljárás modern kora – a Ket. 

 

Absztrakt 

A tanulmány egy konfereciaelőadás rövid összefoglalása. Célja, hogy röviden bemutassa a 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) megalkotásának előzményeit, valamint hatálya alatt történt 

módosításainak egyes fontosabb elemeit. Ehhez a szerző elsősorban a kodifikációs bizottság 

vezetőjének kommentárban bemutatott meglátásait, valamint a jogszabályi változások szövegét 

vette figyelembe. Konklúzióként megállapítható, hogy bár a Ket. a maga idejében korszerű és 

előremutató törvényként jelent meg, a – sokszor eltérő koncepcionális talajon álló – temérdek 

módosítása jelentősen megnehezítette a jogalkalmazók munkáját. Mindez hozzájárult ahhoz, 

hogy a jogalkotó végül új eljárási kódex, az Ákr. megalkotását látta szükségesnek. 

 

Kulcsszavak: hatósági eljárás, eljárási kódex, közigazgatási eljárás, Et., Áe., Ket., Ákr. 

 

1. Bevezetés 

 

Ismert, hogy a közigazgatási (hatósági) eljárásjog szabályozása tekintetében hazánkban 

évszázadokig a szétszórtság volt jellemző: egységesség helyett az eljárásjogi rendelkezések 

általában az anyagi jogi szabályok közt, azokhoz társultan nyertek elhelyezést (pl. az építési, 

közlekedési, rendészeti, iparigazgatási, kereskedelmi szabályok közt). A 20. század első 

felének végén merült fel – akkor még elsősorban a tudomány berkein belül – annak lehetősége, 

hogy indokolt volna megvizsgálni azt a kérdést, nem lehetséges-e a közigazgatási eljárások 

legalább általánosnak tekinthető, közös szabályait egy törvényben rendezni.322 

Végül az áttörést az 1950-es évek hozták el, ekkorra vált meghatározóvá az a szemlélet, 

hogy – nem utolsósorban az állampolgárok kedvezőbb jogismerete, és bizonyos mértékben az 

ügyfelek jogainak erőteljesebb védelme érdekében – kedvezőbb lenne az (akkori 

szóhasználattal már) államigazgatási eljárás általános szabályait egyetlen törvényben 

összefoglalni. Ez a norma lett az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi 

IV. törvény (Et.), mely azután hosszú évtizedekig hatályban maradt úgy, hogy egyetlen 

novelláris módosítására 1981-ben került sor (1981. évi I. törvény, Áe.). 

Az a – maga korában – korszerű és előremutató jogszabály, amely a közigazgatási 

eljárások lefolytatásának rendezését a Magyar Népköztársaság állam- és jogrendszerében 

magas színvonalon megvalósította, nem lehetett ugyanakkor minden tekintetben megfelelő a 

rendszerváltást követő időszakban. Igaz, színvonalát mutatja, hogy még hosszú ideig hatályban 

maradt, és a nagy terjedelmű, gyakori módosítások is elkerülték. 

 

2. A Ket. megalkotásának előzményei 

 

A rendszerváltást követően Magyarországon beállt óriási mérvű állami, társadalmi, gazdasági 

és természetesen jogi természetű változások sora fokozatosan abba az irányba kezdett mutatni, 

amely a magyar jogrendszer fokozatos, de szinte teljes megújítását követelte meg. Ez alól nem 

 
321 Egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Igazgatásrendészeti és 

Nemzetközi Rendészeti Tanszék. 
322 Lásd Valló József és Szitás Jenő törvénytervezeteit. A témakör vizsgálatának komoly lendületet adott az is, 

hogy 1925-ben Ausztriában megvalósították az általános szabályok törvényi rendezését. Részletesen bemutatja pl. 

SZITÁS Jenő (1939): Közigazgatási eljárás. Budapest, Állami Nyomda. 8-9. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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lehetett kivétel a közigazgatási hatósági eljárás szabályozása sem. Az új szabályozás indokai 

közt a következőket foglalhatjuk össze: 

 

A rendszerváltás keretében, összhangban a jogállamiság kiépítésével, megvalósult a 

hatalommegosztás elve, a közigazgatás felett gyakorolt ellenőrzés mind a törvényhozó, mind a 

bírói hatalom részéről. 

Gyökeresen megváltozott a gazdasági és tulajdoni rend: az állami tulajdon 

elsődlegessége megszűnt, mértéke jelentősen lecsökkent. Óriási számú gazdasági társaság jött 

létre, és hamar megjelentek a külföldi befektetők, külföldi cégek leányvállalatai, fióktelepei stb. 

is. 

Jelentős mértékben átalakult a közigazgatási intézményrendszer: újra önállósultak, és 

jelentős autonómiát kaptak a helyi önkormányzatok, a korábbi tanácsi szakigazgatási 

szervezetrendszer egy jelentős része – területi államigazgatási szervként – központi 

államigazgatási szervek (pl. minisztériumok, központi hivatalok, ún. „országos hatáskörű 

szervek”) alárendeltségébe került. A népköztársasági időszakban jórészt megszüntetett vagy 

háttérbe szorított „paraadminisztratív” szervek (közintézetek, köztestületek) száma jelentősen 

megnőtt. Mindez jelentősen kihatott a hatáskörök közigazgatáson belüli szétosztására, illetve a 

hatósági (eljárási) fórumrendszer rendezésére is. 

A jogállami követelményekkel összhangban jelentősen meg kellett növelni a garanciális 

jelentőségű (többnyire alapelvi jellegű) ügyféli jogok szabályozásának terjedelmét és ezek 

érvényesítésének hatékonyságát. Ezzel összhangban teljessé kellett tenni a közigazgatási 

döntések bíróság általi felülvizsgálhatóságát. 

Át kellett gondolni a közhatalom és az egyén viszonyát, a hatóság–ügyfél reláció 

szabályozási jellegét. Nagyobb hangsúlyt kellett helyezni a közigazgatás szolgáltató jellegére, 

és olyan jogintézményeket is indokoltnak látszott létrehozni, amelyek az állam és az annak 

szolgáltatását igénybe vevő ügyfél viszonyrendszerében a mellérendeltség jeleit is mutatják (pl. 

ilyen lett a hatósági szerződés). Indokolt volt az „együgyfeles”, a természetes személy 

ügyfelekre szabott hatósági eljárási modell átgondolása is. 

A rendszerváltást követően nyitottá vált az ország, a szovjet blokkhoz való tartozás 

kényszerű utazási, kereskedelmi korlátai megszűntek, nagy és jelentős nemzetközi 

szervezetekhez történő csatlakozás vált lehetővé (Európa Tanács, Európai Unió). A 

közigazgatási szervek tevékenységében egyre nagyobb súllyal jelent meg a külföldi szervekkel, 

hatóságokkal történő együttműködés elvárása (pl. jogsegélykérelmek formájában). Az Európa 

Tanács ajánlásait, az Európai Unió elvárásait figyelembe kellett venni a szabályozás kialakítása 

és a közigazgatás mindennapi működése során, arról nem is beszélve, hogy az uniós jog forrásai 

is kötelezővé váltak a csatlakozást követően. 

Mind hazai, mind nemzetközi szinten egyre növekvő hangsúlyt kaptak az információs 

jogok, a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága. Nem csak a hatósági 

eljárás résztvevőinek adatait kellett fokozott védelemben részesíteni; elvárás lett az állami 

szervek működésének átláthatósága, releváns adatok közzététele, adott esetben a hatósági 

döntések – adatvédelmi szempontokat figyelembe vevő – széles körű megismerhetősége. 

Hatalmas változásokat hozott a technikai fejlődés, a mobil távközlés és különösen az 

internet tömeges elterjedése. Ezzel összefüggésben a polgárok jogos elvárásává vált, hogy 

ügyeik intézésében a személyes megjelenést igénylő eljárási cselekmények aránya 

visszaszoruljon, és mind több esetben legyen lehetőség beadvány, nyilatkozat stb. megtételére 

a technikai eszközökön keresztül éppúgy, ahogy megerősödött az az igény is, hogy a hatóság 
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megnyilvánulásaira, végső soron a döntések jogi hatású közlésére is mód nyíljon akár a 

világhálón keresztül.323 

 

3. Röviden a kodifikáció folyamatáról 

 

A rendszerváltást követően rövid időn belül, majd ismétlődően – jórészt kormányhatározatok 

szövegében – felvetődött egy új közigazgatási eljárási törvény megalkotásának 

szükségessége.324 Végül az új törvény megalkotásának érdekében 1999-ben alakult meg egy 

kodifikációs bizottság,325 amely 2001 végére megalkotta az új törvény szabályozási 

koncepcióját, 2002 nyarára pedig elkészítette a normaszöveg első tervezetét is. A bizottság 

rendkívül széleskörű egyeztetéseket folytatott le, amely nem csak az országos főhatóságokkal 

zajlott, hanem a közigazgatási szervezet minden szintjén (így a területi államigazgatás, az 

önkormányzatok, különösen a jegyzők körében), sőt számos társadalmi, érdekképviseleti 

szervezet is véleményt nyilvánított a munka során. 2002 nyarától a tervezet közigazgatási és 

országgyűlési egyeztetési folyamataiért a Belügyminisztérium felelt.326 

A Kormány a szabályozási koncepciót 2003-ban elfogadta327 és abban hét prioritást 

jelölt meg: „A Kormány […] 

2. a közigazgatási hatósági eljárások korszerű és hatékony rendszerének kialakítása érdekében 

az alábbi prioritások érvényesítését tartja szükségesnek: 

a) a szabályozási modell tekintetében fenn kell tartani a közigazgatási eljárásfajták három 

kategóriába sorolását (általános szabályok, szubszidiárius szabályok, kivett eljárások), amelyen 

belül az általános szabályozásé az elsődleges szerep; 

b) el kell érni, hogy a törvény hatálya alól kivett eljárásokban is érvényesüljenek a törvény 

alapvető, garanciális jelentőségű rendelkezései; 

c) kiemelt figyelmet kell fordítani az ügyfelek terheinek csökkentésére és az ügyféli jogok 

garanciális szabályainak fejlesztésére; 

d) törekedni kell a lakosságot tömegesen érintő, speciális szakértelmet nem igénylő 

közigazgatási hatósági ügyek ügyintézési határidejének lényeges csökkentésére; 

e) jelentősen fokozni kell a jogorvoslati rendszer és végrehajtási eljárás hatékonyságát; 

f) ki kell alakítani a közigazgatási hatóságok nemzetközi együttműködésének eljárásjogi és – 

jogsegélyegyezményekre épülő – nemzetközi jogi feltételeit; 

g) meg kell teremteni az elektronikus ügyintézés fokozatos bevezetésének eljárásjogi, 

adatbiztonsági, továbbá a szükséges fejlesztésekkel az információ-technológiai és 

számítástechnikai feltételeit.” 

A kodifikációs bizottság elnökének visszaemlékezése szerint a koncepció még „nem 

keltett különösebb érdeklődést” a tárcák körében, az ezt követően elkészített normaszöveg-

tervezet azonban már számos változtatást „szenvedett el” a közigazgatási egyeztetés során. Így 

 
323 Az előzményeket Kilényi Géza professzor, a Ket. kodifikációs bizottságának vezetője ismerteti részletesen: 

KILÉNYI Géza (2005): Bevezetés. A Ket. szabályozási előzményei és céljai, In KILÉNYI Géza szerk.: A 

közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Átdolgozott kiadás. Budapest, KJK-KERSZÖV. 15-29. Említi azt is, 

hogy a közigazgatási eljárás leggyengébb láncszeme a végrehajtás volt, amelynek fejlesztése érdekében alakították 

ki az új szabályozást. Nem a kodifikátorok hibája volt, hogy ezt a problémát még hosszú ideig nem sikerült 

megoldani. 
324 Lásd pl. 1100/1996. (X. 2.) Korm. határozat a közigazgatás reformjáról, Melléklet 2. pont; 1052/1999. (V. 21.) 

Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 1999-2000. évekre szóló kormányzati feladattervéről, I.5. 

pont; 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló 

kormányzati feladattervéről, III/1. pont. 
325 Elnöke Verebélyi Imre professzor, majd 2001-től Kilényi Géza professzor volt. 
326 KILÉNYI 2005, 18-19. 
327 1005/2003. (I. 30.) Korm. határozat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szabályozási koncepciójáról. 
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az Országgyűlés által végül elfogadott törvényben számos pontatlanság, következetlenség, 

olykor alkotmányellenes elem jelent meg. Ez tette szükségessé azt, hogy a törvényt már 

hatálybalépése előtt módosítani kelljen.328 

Az Országgyűlés a törvényt a 2004. december 20-ai ülésnapján fogadta el, kihirdetésére 

2004. december 28-án került sor. A kihirdetett törvény a 2004. évi CXL. törvény sorszámot 

kapta, címe: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.). A 

hatálybalépés dátuma 2005. november 1-je volt. [A törvényt végül 2018. január 1-jei hatállyal 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) helyezte hatályon 

kívül.] 

A Ket. hatálybalépését követően a Belügyminisztérium berkein belül – a kodifikációs 

bizottság néhány tagjából és nagy tapasztalatú gyakorlati szakemberekből – létrejött a 

Közigazgatási Eljárási Szakértői Bizottság, amely módszertani állásfoglalások kibocsátásával 

segítette a jogalkalmazók munkáját. A Bizottságot 2007-ben szüntették meg. 

 

4. Jelentősebb új vagy megújított jogintézmények 

 

A korábban felsorolt, a rendszerváltást követő radikális változások szükségessé tették a korábbi 

államigazgatási eljárási törvényben nem szereplő, de a gyakorlat által igényelt – vagy éppen 

nyugati eljárási kódexek alapján már beváltan működő – új jogintézmények bevezetését, illetve 

a már működő intézmények megújított formában történő megtartását. A kodifikációs bizottság 

korántsem abból indult ki, hogy ami az Áe.-ben szerepel, az megszüntetendő, vagy a 

közigazgatási eljárásjog teljes megújítása azt igényli, hogy minden már létező eljárásjogi 

intézményt újjal kell felváltani.329 Nem változott meg pl. a hatósági eljárás három alapvető 

szakaszra bontása, megmaradtak a jogorvoslati rendszer alapelemei, vagy csak némileg bővült 

a hatósági ügy vagy az ügyfél fogalma. Az alábbiakban néhány jelentősebb új, vagy megújított 

eljárásjogi instrumentumot sorolunk fel: 

Lényegesen jelentősebb szerepet kapott és számos elemmel bővült az eljárási alapelvek 

köre. Megjelent pl. a tisztességes ügyintézés, az észszerű határidő, az ügyféli jóhiszeműség 

vélelme – eltűntek ugyanakkor olyan korábbi alapelvek, amelyek jellegükben és 

szóhasználatukban még a rendszerváltás előtti időszak fogalmi rendszerét jellemezték (így a 

humanizmus vagy az állampolgári fegyelem megszilárdítása).330 

Az ügyfél fogalmában megjelent a „jogi helyzet”. A Ket. kihirdetéskori 15. § (1) 

bekezdése szerint: „Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy 

érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve – tulajdonát, 

jogait és vagyontárgyait is ideértve – a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.” Egyebekben is, 

az ügyfélfogalom „bővített” meghatározása hat bekezdést vett igénybe. A „jogi helyzetre” 

vonatkozó fordulatot ugyanakkor a későbbiekben a jogalkotó szükségtelennek ítélte, és 

hatályon kívül helyezte. 

Részletes szabályozást nyert a jogutódlás, és különösen az adatvédelem 

követelményrendszere. 

Új fogalomként jelent meg a joghatóság, a jogsegély (a korábbi megkeresés 

szabályrendszerének bővítésével), a hatásterület vagy a közmeghallgatás (a „sokügyfeles” 

ügyek miatt). 

 
328 KILÉNYI Géza (2009): Szerkesztői előszó, In KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény 

kommentárja. Budapest, CompLex. 13-17. 15-16. 
329 KILÉNYI 2005, 21. 
330 A bizonyítási eljárással összefüggő alapelvi követelmények kapcsán lásd BOROS Anita (2006): Új 

jogintézmények a Ket. bizonyítási rendszerében. Jogtudományi Közlöny, 61. évf. 11. sz. 417-433. 421-423. 
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Előremutató és fontos új jogintézményként nyert szabályozást a hatósági közvetítő 

intézménye. A jogalkotó úgy vélte, a mediáció (perjogokban is jól ismert) lehetőségét indokolt 

megteremteni a hatósági eljárások során is. 

A korábbi csekély, érdemi visszatartó erőt nem jelentő eljárási bírságtételeket a 

jogalkotó jelentősen megemelte. 

Egy dologban a jogalkotó „visszanyúlt” egészen az Et. előtti időszakhoz. Az Et. és az 

Áe. az egyszerűsítés jegyében a hatósági döntések egyféle megnevezését vezette be, minden 

döntés határozat volt.331 A kodifikátorok úgy ítélték meg, indokolt visszatérni a „kétirányú” 

megnevezéshez, a határozat kifejezést csak az érdemi döntésekre korlátozni, a többi (eljárási) 

döntést pedig végzésnek nevezni. 

Ugyancsak a döntéseket érintően jelent meg egy új és igen jelentős, a későbbiekben több 

ágazati jogszabályban kötelezően előírt „eszköz”, a hatósági szerződés. Ez a sajátos 

szerződéstípus, amely köz- és magánjogi elemeket egyaránt tartalmaz, az érdemi döntés 

helyettesítőjévé válhatott, számos, a polgári jogi szerződéseknél ismert sajátosságával együtt. 

A jogorvoslati eljárások körében megjelent az újrafelvételi és a méltányossági eljárás 

lefolytatásának lehetősége. Az újrafelvétel lényegében a perjogoknál ismert perújítás hatósági 

eljárási megfelelője volt. A méltányossági eljárás nem „valódi” jogorvoslati eljárás volt, hanem 

a már jogerőre emelkedett határozatot követő olyan helyzet orvoslását szolgálhatta, mely az 

ügyfél oldalán a döntésben foglalt kötelezettségek megvalósítását nehezítette meg. (A 

méltányossági eljárás szabályait később a jogalkotó hatályon kívül helyezte, az újrafelvételi 

eljárás pedig az Ákr.-be nem került be. E két lehetőséget a gyakorlatban igen csekély számban 

vették igénybe. Ezek a megoldások ugyanakkor más, hasonló jogintézmények, illetve az ágazati 

jogszabályok szintjén olykor továbbéltek.) 

Jelentősen bővültek az eljárási költséggel és a közigazgatási végrehajtással kapcsolatos 

szabályok. Ez utóbbi körben a Ket. előirányozta egy általános közigazgatási végrehajtó 

szolgálat felállítását és működtetését, a végrehajtási eljárások eredményességének fokozása 

érdekében. Az erre vonatkozó szabályok azonban sohasem léptek hatályba, végül a jogalkotó a 

szolgálat felállítását nem valósította meg, a végrehajtások foganatosítása az első fokon eljárt 

közigazgatási hatóságok feladata maradt. (Mint ismert, végül az Ákr. a végrehajtási eljárások 

lefolytatását főszabály szerint az állami adóhatóságra bízta.) 

Összességében a Ket. megalkotásakor – a kodifikáció folyamatának zárásaként 

bekövetkezett következetlenségek, hibák ellenére – minden remény megvolt arra, hogy egy 

korszerű, hatékony, a modern követelményeknek megfelelő és európai viszonylatban is 

színvonalas törvény szabályozza a közigazgatási hatósági eljárás rendjét. Sajnos azonban a 

törvény a rendeltetését csak részben tudta betölteni, a modern kor egyik kodifikációs 

jellemzője, a nehezen követhető „módosítási hullámzás” alól nem jelenthetett kivételt. 

 

5. A Ket. „élete”, az egymást követő módosítások 

 

A Ket. kodifikációs bizottság által elkészített tervezetének – fentebb már jelzett – egyeztetései 

során bekerült hibák orvoslása érdekében a törvényt már hatálybalépése előtt módosítani 

kellett. Természetesen a hatálybalépést követően a módosítások sora egyáltalán nem ért véget, 

sőt: többször olyan novelláris természetű változtatásokra került sor, amelyek olykor éppen 

egymással ellentétes koncepciók megvalósítását szolgálták. Nyilvánvalóan számos módosítást 

uniós követelmények vagy éppen a közigazgatási szervezetrendszer 2010 utáni fokozatos 

átalakítása indukált. Ami általában jellemző volt, hogy a módosító törvényjavaslatok 

 
331 IVANCSICS Imre (2005): A hatóság döntései, In KILÉNYI Géza szerk.: A közigazgatási eljárási törvény 

kommentárja. Átdolgozott kiadás. Budapest, KJK-KERSZÖV. 199-224. 202-203. 
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indokolásában szinte minden esetben a hatékonyabb feladatellátás, az ügyfélbarátság, az 

ügyféli terhek lehetséges csökkentése, a döntéshozatal gyorsítása jelent meg. 

Az elektronikus jogtárakban való keresés azt mutatja, hogy a Ket.-nek – 

hatálybalépésétől hatályvesztéséig – 53 időállapota volt, ez évente átlagosan mintegy négy 

módosítást jelent. A 2008-ban elfogadott első nagy novella után szinte évente egy-egy újabb 

novella jelent meg, amelyek gyakran a törvény több fejezetének teljes újraszövegezését 

valósították meg. 

A sorozatos módosítások egyik leghűbb „krónikása”, Boros Anita számos 

tanulmányban, munkában leltározta fel a változásokat.332 Ezek közül most csak néhányra 

utalunk röviden: 

 

Természetes, hogy a közigazgatási szervezetrendszer átalakítása elhozta a Ket. 

módosításait is. Ilyen volt pl. az, amikor sor került a járási hivatalok létrehozására vagy – az 

ún. bürokráciacsökkentő csomag keretében – a közigazgatási hivatalok szakigazgatási 

szerveinek „beolvasztására”. Ezek a változások érintették a hatóságokra vonatkozó 

szabályozást, a fórumrendszert és a jogorvoslati rendszert is. 

A modern kori – és magától értetődően az ügyféli igények által támasztott – 

követelmények alapján az elektronikus ügyintézés szabályozása egyre növekvő terjedelmet ért 

el. Változó volt ugyanakkor, hogy ez a Ket. egyik önálló fejezetében történt-e (s ha igen, milyen 

szabálytömeg-mennyiségben), vagy külön törvényi szabályozást nyert a témakör. 

A koncepcionális ellentétek egyik ékes példája volt, amikor az egyik Ket.-novella a 

teljes törvényen átvezette azt az új elképzelést, amely a határidők naptári nap helyett 

munkanapban történő számítását hozta el, majd alig két év múlva a jogalkotó visszatért a 

korábbi hagyományokhoz, és a határidőket újra naptári napokban határozta meg (igaz, e 

folyamat közben egy kormányváltásra is sor került…). 

Szintén a bürokráciacsökkentés igénye hozta létre az ún. függő hatályú döntés 

intézményét. Ez a Ket. „életében” már végig megmaradt, sőt, bekerült az Ákr.-be is, majd innen 

– szintén egy koncepcióváltás kapcsán – helyezte hatályon kívül a jogalkotó. 

Többször előfordult, hogy dogmatikailag nehezen indokolható módosítások olyan 

szerkezeti egységeket is „beleerőltettek” a Ket.-be, amelyek szabályozása külön törvényben 

volt (lett volna) indokolt. Az egyik ilyen eset volt az, amikor az egyenlő bánásmóddal 

kapcsolatos – tehát egyetlen szakigazgatást érintő, így „általánosnak” vajmi kevéssé tekinthető 

– szabályok a Ket.-be önálló fejezetként kerültek be. Másik példaként említhető, hogy az 

eljárási törvénybe anyagi jogi szabályok is bekerültek, hiszen az anyagi jogi közigazgatási 

bírságok kiszabásának szempontrendszerét a törvényalkotó a Ket.-ben valósította meg. (Ez 

utóbbi szabályok később – helyesen – a közigazgatási szankciókról szóló külön törvénybe 

kerültek be.) 

Talán az egyik legnagyobb problémának volt tekinthető az a – Kilényi Géza által is 

sokszor kárhoztatott – folyamat, mely a Ket. elsődlegességét folyamatosan erodálta. Az a 

törekvés, amely – az Et. óta – arra irányult, hogy az eljárási kódex lehetőleg minél több 

 
332 Csak példálózóan: Boros Anita (2010a): A Ket. (és a Ket.-novella) valamint az iparjogvédelmi eljárások 

viszonya. Új Magyar Közigazgatás, 3. évf. 5. sz. 10-22.; BOROS Anita (2010b): A közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. január 1-jétől módosuló (legfontosabb) 

rendelkezései. Új Magyar Közigazgatás, 3. évf. 12. sz., 3-14.; BOROS Anita (2011a): A Ket. 2011. évi 

felülvizsgálatának koncepciója. Közigazgatás a Gyakorlatban, 1. évf. 6. sz., 6-10.; BOROS Anita (2011b): Ismét 

módosul a Ket!: Változás a határozat tartalmi elemeiben és a bírósági felülvizsgálat egyes szabályaiban. 

Közigazgatás a Gyakorlatban, 1. évf. 2. sz. 4-5.; BOROS Anita (2012a): Ismét módosul a Ket! Közigazgatás a 

Gyakorlatban, 2. évf. 1. sz. 1-5.; BOROS Anita (2012b): A túlszabályozás csapdájában – a Ket. általános eljárásjogi 

kódex jellegének végnapjai. Új Magyar Közigazgatás, 5. évf. 3. sz. 2-15.; BOROS Anita (2018): A közigazgatási 

eljárás és eljárásjog fogalma és rendszere, In BOROS Anita – DARÁK Péter szerk.: Az általános közigazgatási 

rendtartás szabályai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 10-28. 16-18. 
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szakigazgatásra vonatkozzon általános szabályrendszerként, folyamatosan relativizálódott, 

amikor a törvény szövegébe közel 200 helyen került olyan lehetőség, amely az általános 

szabályoktól történő eltérést tette lehetővé (olykor akár önkormányzati rendeleti szinten is). 

Ezzel párhuzamosan sokszor bővültek azok a – már eleve meglehetősen bonyolult – 

rendelkezések, amelyek a kivett, privilegizált/külön tartott, részlegesen privilegizált stb. 

eljárások körét határozták meg. (Dogmatikai szempontból persze – itt most részletesen nem 

elemzendő módon – felvethető az a kérdés, ami a Polgári Törvénykönyv esetében is: 

kimondható-e egy – még csak nem is sarkalatos – törvényben olyan szabály, amely a jövőre 

nézve megköti a törvényalkotó kezét akkor, amikor az adott jogág vagy jogterület későbbi 

szabályozását egyetlen – még ha mégoly jelentős – törvényre tekintettel kívánná rendezni. A 

gyakorlatban látható, hogy persze kimondható – kérdés azonban, egy ilyen rendelkezés valóban 

érvényesül-e, és ha nem, van-e ennek bármilyen következménye.) 

Mindazonáltal tény, hogy az Ákr. – számos szempontból vett – egyszerűsítő törekvése 

e körben is tetten érhető, amikor a kivett eljárások listáját és a törvénytől való eltérés lehetőségét 

meglehetősen szűkszavúan határozta meg (lásd az Ákr. 8. §-át). 

Összességében az mondható: Boros Anita már 2012-ben felhívta arra a figyelmet, hogy 

a Ket. a „túlszabályozás csapdájába” került,333 és ebből sajnos a későbbi években sem tudott 

szabadulni. 

 

6. Összegző gondolatok 

 

A Ket. mint a hazai közigazgatási eljárási általános szabályozás második generációs törvénye, 

nagyon jelentős váltást hozott az Et.-hez/Áe.-hez képest. Igyekezett megfelelni a modern kor 

követelményeinek, az informatika térhódítása, a rendszerváltás, az uniós csatlakozás, az 

ügyfelek részéről megjelenő igények, a gyors és hatékony eljárás követelménye támasztotta 

elvárásoknak. E tekintetben tehát jelentősége megkérdőjelezhetetlen, a tárgykör szabályozását 

érintően a rendszerváltást követő igen fontos mérföldkőnek tekinthető. 

Nem tudott azonban a törvény – azaz a jogalkotó – úrrá lenni bizonyos, már a 

kezdetekben megjelenő nehézségeken. Az elsődleges jelleg folyamatos háttérbe szorítása, a 

törvény fokozatosan növekvő terjedelme, a fejezetek és a szabályozott tárgyak koherenciájának 

időnkénti megbomlása, a koncepcionális elképzelések változásai újabb és újabb módosítási 

hullámokat generáltak. A – talán mondhatjuk így – jobb sorsra érdemes Ket. 13 évnyi 

„fennállása” alatt, minden előnye mellett, az ügyintézők számára igen sok gondot okozott, 

hiszen rendkívül nehézzé vált a rendszeresen változó rendelkezések megfelelő alkalmazása. 

A fentiek következményeit a jogalkotó úgy vonta le, hogy egy új eljárási kódex 

megalkotását helyezte kilátásba. A 2014-ben meginduló államreform-folyamatok eleinte a 

teljes és módszeres Ket.-felülvizsgálat, majd – összhangban a közigazgatási bíráskodás új 

rendszerének kialakítási igényével – végül teljes rekodifikáció igényével léptek fel. Ennek 

eredményeként került sor 2016-ban az Ákr. megalkotására. 

Az Ákr. részben szintén új koncepció alapján készült: az egyszerűség, a tömörség, a 

közérthetőség lettek a kodifikáció jelszavai. Vitathatatlanul sokat csökkent az eljárási törvény 

terjedelme – igaz, számos jogintézmény az ágazati szabályok közé került be. Felvethető kérdés 

ugyanakkor az is, a „túlszabályozás” után nem lett-e kissé „alulszabályozott” bizonyos 

jogintézmények köre. 

Az eljárási kódex persze nem elméleti követelményrendszer: hatósági ügyintézők ezrei 

alkalmazzák nap mint nap, óriási tömegű ügyben. Az ügyek skálája a személyazonosító 

igazolványok kiadásától az atomerőmű blokkjának bővítéséig terjed. Az Ákr. tehát – ma már a 

közigazgatási perrendtartással együtt – a „mindennapok” jogszabálya, sikerének igazi mércéje 

 
333 Lásd BOROS 2012b, különösen 12-14. 
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a gyakorlat. A módosítások már eddig sem kerülték el, koncepcionális és/vagy novelláris 

megváltoztatására azonban nem volt szükség. Kíváncsian várjuk, a Ket.-tel szemben megéri-e 

a „gyermekkor” végét, azaz 14. születésnapját. 
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SZÓLIK ESZTER – DR. KOVÁCS LÁSZLÓ – DR. SÁFRÁN JÓZSEF334 

Bizonyítás a közigazgatási eljárásban – a kezdetektől a napjainkig 

 

Absztrakt 

A közigazgatási hatósági eljárásjog egy olyan jogterület, amely a legnagyobb számú ügytípust 

magában foglaló eljárások szabályait tömöríti. Ezzel az eljárással az állampolgárok, ügyfelek 

nagy többsége találkozik legalább egyszer. Számos szerző megállapította, hogy ezeknek az 

eljárási szabályoknak az egyszerű alkalmazhatósága, átláthatósága jelentősen befolyásolja a 

közigazgatási eljárások hatékonyságát és az ügyfelek elégedettségét. 

A különböző válsághelyzetek, így különösen a COVID-19 világjárvány egyértelműen 

rávilágított a hatékony veszélyhelyzet-kezelés fontosságára335 és arra, milyen fontos 

jelentősége van az állam és az emberek közötti bizalomnak a modern társadalmunk 

működéséhez.336 Ennek a kérdésnek az egyik aspektusa annak vizsgálata, hogy az állam 

nevében eljáró hatóságok miként, milyen eszközökkel tudják kikényszeríteni a jogszabályban 

foglaltakat, mennyire összetett eljárások révén teszik lehetővé a jogok és kötelezettségek 

gyakorlását. Ez nemcsak társadalmi, hanem gazdasági hatásokat is generálhat, mivel például az 

egyszerű engedélyezési eljárások támogathatják a vállalkozások, innovációk piacra jutását és 

egyes ágazatok megfelelő fejlődését.337 

Az elmúlt hatvanöt évben jelentős változáson esett át a magyar közigazgatás: a kezdeti – akkor 

előremutató szabályozási metodika – folyamatosan a jogalkotás egyik központi területeként 

jelent meg, így napjainkra eljutottunk odáig, hogy a közigazgatási eljárások túlnyomó többsége 

digitalizált, amely jelentős mértékben hozzájárult a versenyképesség javulásához.338 

A bizonyítás kérdése egy olyan jogintézmény, amely az eljárás egészén átível: tények, adatok, 

információk igazolása, amelyekből aztán születhet egy olyan döntés, amely jogokat és 

kötelezettségeket keletkeztethet.339 

A közigazgatási eljárás bizonyítási rendszere annyiban sajátos, hogy nagyon kevés a 

kontradiktórius eljárások száma, amikor a hatóság ellenérdekű felek jogvitáját dönti el. Ebből 

következően a bizonyítás szabályai is sajátosak, mivel az „ügy ura” a hatóság. Az a hatóság, 

amelynek az alapeljárás végén meg kell hoznia az érdemi döntést, vagyis az odavezető utat 

 
334 Szólik Eszter titkár, Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület. Kovács László doktorandusz, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola. Dr. Sáfrán József tudományos segé

dmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Lőrincz 

Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék. 
335 BOIN A. – EKENGREN M. – RHINARD, M. (2020): Hiding in plain sight: Conceptualizing the creeping crisis. 

Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 11. évf. 2. sz. 116-138. 
336 ROBINSON, Scott E. et al. (2021): The relevance and operations of political trust in the COVID‐19 pandemic. 

Public Administration Review, 81. évf. 6. sz. 1110-1119. 
337 KHAN H. A. (2015): The idea of good governance and the politics of the global south: an analysis of its effects. 

New York, Routledge. 180. 
338 ANDRONICEANU, A. – GEORGESCU, I.  – KINNUNEN, J. (2022): Public administration digitalization and 

corruption in the EU member states. A comparative and correlative research analysis. Transylvanian Review of 

Administrative Sciences, 18. évf. 65. sz. 5-22. 
339 BOROS Anita (2009): Bizonyítás a közigazgatási eljárásban. Új Magyar Közigazgatás, 2. évf. 8. sz. 27., valamint 

FÁBIÁN Adrián (2021): Gondolatok a magyar közigazgatási jogról. Közigazgatástudomány, 1. évf. 1. sz. 50-57. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 

 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 69 

megfelelő eljárásvezetési technikával, a legnagyobb körültekintéssel és szakszerűséggel kell 

megtennie.340 

Jelen tanulmány célja a bizonyítás jogintézményének, illetve annak fejlődéstörténetének 

bemutatása a hazai közigazgatási eljárásjogi kodifikáció tükrében. A cikkben elsősorban az 

eljárásjogi kódexek bizonyításhoz kapcsolódó szabályozási metodikája kerül górcső alá, illetve 

azok változásainak bemutatására vállalkozik. 

 

Kulcsszavak: bizonyítás, bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban, közigazgatási bizonyítás, 

tényállás tisztázása, Et., Áe., Ket., Ákr. 

 

1. Bevezetés 

 

„A bizonyítás jelentőségét, lefolytatásának szükségét és elkerülhetetlenségét a büntető 

ügyekben és a vagyoni viszonyok, viták tisztázására induló polgári peres ügyekben már az 

ókorban felismerték, s lefolytatásának rendjét, szabályait, feltételeit és eszközeit vagy a bírói 

gyakorlat alakította ki, vagy - a legfejlettebb jogrendszerrel rendelkező állami alakulatokban - 

írásos dokumentumok rögzítették. Az államhatalmat gyakorló szervek és az állampolgárok 

közti kapcsolat, amit ma közigazgatási jogi kapcsolatnak nevezünk, területén más volt a 

helyzet.” – írja Boros Anita a hazai közigazgatási eljárásjog és azon belül a bizonyítási kérdések 

elismert szakértője a témával foglalkozó könyvében.341 Ebből az eltérő helyzetből nőtte ki 

magát a büntető és polgári eljárásjogi bizonyításra támaszkodó, azok jogintézményeit részben 

vagy teljesen átvevő közigazgatási eljárásjogi bizonyítás. 

A büntetőeljárástól és a polgári perrendtartástól eltérően a közigazgatási hatósági eljárás 

először csak a XIX. század végén került szabályozásra,342 éppen ezért a bizonyítás szabályai 

között nem találunk speciális rendelkezéseket, az elsősorban már meglévő szabályokra 

támaszkodik.343 Ahhoz, hogy számba vehessük a bizonyításhoz kapcsolódó dogmatikai 

összefüggéseket, elsősorban különböző társtudományok kutatóinak megállapításait szükséges 

megvizsgálni. Ezek között találkozhatunk olyannal, amely szerint „a bizonyítás a bizonyítékok 

beszerzésére, vizsgálatára és értékelésére irányuló eljárásjogi tevékenység, amely egyrészt 

jogilag szabályozott cselekmények sorozata (bizonyítékok összegyűjtése és rögzítése), 

másrészt olyan logikai műveletek összessége, amelyekben az érvek szerepét a beszerzett 

bizonyítékok értékelése során megismert tények töltik be.”344 

A bizonyítás elméleti kérdései elsősorban a természettudományokban jelennek meg, 

azonban a társadalomtudományok területén a tényekkel való bizonyítás a jellemző 

 
340 BOROS Anita et. al. (2019): A tényállás tisztázásának szabályozási karakterisztikája. In BOROS Anita – PATYI 

András szerk.: A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. Budapest, Dialog Campus Kiadó. 

197. 
341 BOROS Anita (2010a): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 1. köt. A közigazgatási bizonyítás elmélete. 

Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 7. 
342 CZÉKMANN Zsolt − CZIBRIK Eszter (2021): A hazai közigazgatási hatósági eljárás 65 év távlatában. Miskolci 

Jogi Szemle, 16. évf. 1. klsz. 62. 
343 ÁRVA Zoltán − BALÁZS István − BARTA Attila − VESZPRÉMI Bernadett (2021): Közigazgatási jogi alaptanok. 

2. kiadás. Debreceni Egyetem ÁJK, Debrecen. 54., valamint BOROS (2010)a, 164. 
344 KERTÉSZ Imre (1972): Tárgyi bizonyítékok elmélete a büntetőjog és a kriminológia tudományban. Budapest, 

KJK. 208., valamint BOROS 2009, 27-28. 
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leginkább.345 „A társadalomtudományok elsősorban a normákban rögzített kérdéseket kívánják 

igazolni, vagy legfontosabb kérdésük, hogy egy egyedi esetre az elvont jogi norma 

alkalmazható-e vagy sem.346 A jogtudományi bizonyításnak a tényállás tisztázása érdekében 

van különös jelentősége,347 ennek keretében pedig azt szükséges vizsgálni, hogy egy adott tény 

bizonyításához elégséges-e a valószínűség, vagy az már egy vélelmezett tény, vagy valósnak 

elfogadandó, köztudomású tényről van szó.348 

A közigazgatási eljárásjogi bizonyítás elméleti- és gyakorlati kérdéseinek feltárása 

Szamel Lajos,349 majd Boros Anita nevéhez fűződik, aki több publikációjában is foglalkozik a 

jogintézmény sajátosságaival.350 A közigazgatási eljárásban a bizonyítás elsődleges célja, hogy 

a hatóság a tényállás tisztázásához, az összes releváns tényt számba vegye, értékelje, és ezek 

alapján megfelelő és jogszerű döntést hozzon.351 A bizonyítási eljárás tehát egy döntést 

előkészítő tevékenység, aminek jelentősége abban áll, hogy amennyiben a bizonyítási eljárás 

nem megfelelően kerül lefolytatásra, úgy nem hozható megalapozott döntés sem.352 A kutatók 

a bizonyítási eljárás folyamatát általában három szakaszra bontják, így a jogalkalmazók első 

feladata a bizonyítékok összegyűjtése, ezt követően szükséges azok vizsgálata, majd az 

eredmények összegzése.353 

Boros Anita szerint a tényállás tisztázása „egy logikai művelet: bizonyos tényeknek a 

párját kell megtalálni. 354 A tényállás tisztázása során mindig a törvényi tényállás tényeinek a 

párját kell megtalálnunk a történeti tényállás tényei között.” – a közigazgatási eljárásjogot tanult 

hallgatók számára minden bizonnyal ismerősen csengenek ezek a sorok.355 

A közigazgatási eljárásban a bizonyítás alanyai az ügyfél, a hatóság és az eljárás egyéb 

 
345 BOROS (2010a), 11., valamint BOROS (2009), 29. 
346 BOROS (2010)a, 11. 
347 NAGY Adrienn (2021): Gondolatok a bizonyítás szabályainak alkalmazásáról. Miskolci Jogi Szemle, 16. évf. 5. 

sz. 367-380. 
348 BOROS (2010a), 11. 
349 SZAMEL Lajos (1979): Az államigazgatási eljárás bizonyítási rendszere. Állam és Igazgatás, 4. sz. 310-313. 
350 BOROS (2005a): A bizonyítás megjelenése egyes külföldi államok eljárásjogában, különös tekintettel annak 

államigazgatási (közigazgatási) eljárásjogi szabályozására. Magyar Közigazgatás, 55. évf. 4. sz. 230-239.; BOROS 

Anita (2005b): Jogtörténeti adalék a bizonyításelmélet fejlődéséhez. Collega, 9. évf. 8. sz. 25-33.; BOROS Anita 

(2006a): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. Collega, 10. évf. 2-3. sz. 9-16.; BOROS Anita (2006b): 

Bizonyítás az osztrák közigazgatási eljárásban. Magyar Közigazgatás, 56. évf. 9. sz. 531-542.; BOROS (2010a), 

164.; BOROS Anita (2010b): Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban. 2. köt. A közigazgatási bizonyítás 

gyakorlata. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Kvk. 262.; BOROS Anita (2006c): Új jogintézmények a Ket. 

bizonyítási rendszerében. Jogtudományi Közlöny, 61. évf. 11. sz. 417-433.; BOROS Anita (2008): Bizonyítás a 

német közigazgatási eljárásban. Jogtudományi Közlöny, 63. évf. 11. sz. 562-569.; BOROS (2009), 27-37.; BOROS 

Anita (2010c): Bizonyítás az építéshatósági eljárásban. Építési jog; BOROS Anita (2011): A hatósági vizsgálat 

terjedelme a tényállás tisztázása során – az okirati bizonyítás és az alapelvek kapcsolata. Közigazgatás a 

Gyakorlatban, 10. sz. 3-5.; BOROS Anita (2007): Beweis in ungarischem Verwaltungsverfahren. Collega, 11. évf. 

2-3. sz. 268-272.; BOROS Anita (2012a): A túlszabályozás csapdájában – A Ket. általános eljárásjogi kódex 

jellegének végnapjai. Új Magyar Közigazgatás, 3. sz. 2-15.; BOROS Anita (2010d): Koncepcionális javaslatok a 

Ket. felülvizsgálatához. Közjogi Szemle, 3. évf. 9. sz. 19-27. 
351 BOROS (2010a), 53.; BOROS Anita (2012b): Közérthető közigazgatási hatósági eljárás – A Ket. szabályai 

egyszerűen – jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok. Budapest, Complex Kiadó. 107.; BOROS (2012a), 

2. 
352 BOROS (2010b), 28.; BOROS (2009), 30. 
353 BOROS (2010b), 52. 
354 BOROS et. al. (2019), 197. 
355 BOROS (2012b), 150. 
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résztvevői, közreműködői,356 akik valamilyen bizonyítási eljárási cselekményt eszközölnek az 

eljárás során.357 

 

2. A közigazgatási bizonyítás szabályozása a kezdetektől napjainkig 

 

2.1. A közigazgatási eljárásjog kodifikálása – az első kodifikációs megoldások a bizonyítás 

területén 

 

A környező európai országoktól eltérően, Magyarországon önálló közigazgatási jog nem 

fejlődött ki a XIX. századig, éppen ezért a közigazgatási eljárás fejlődésére elsősorban az 

Osztrák-Magyar Monarchia,358 illetve az egyes államok által már korábban kimunkált 

alapelvek,359 alapvető szabályozások voltak hatással. 

Az egységes közigazgatási eljárásjog létrejötte kapcsán egy nagyon fontos momentum 

volt a közigazgatási és a bírósági tevékenység egymástól történő elválasztása.360 A bírói 

hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk 1. §-a deklarálta, hogy „[a]z 

igazságszolgáltatás a közigazgatástól elkülöníttetik. Sem a közigazgatási, sem a bírói hatóságok 

egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak.” Ezt követően merült fel egy egységes közigazgatási 

eljárásjogi kodifikáció szükségessége, amelyet az akkori közigazgatás-tudomány képviselői is 

felismertek. A hazai közigazgatás-tudomány számára az elkövetkező időszak az útkeresés 

időszaka volt: egyrészt az igazgatástudományi-iskolák közötti választás,361 másrészt a 

közigazgatási szabályozási modell milyensége képezte a megválaszolandó kérdések 

eredőjét.”362 Magyary Zoltán klasszikus közigazgatási művében, a Magyar közigazgatásban azt 

írja a közigazgatási eljárásról, hogy „az eljárás fogalma valamely cél elérésére alkalmas 

cselekedetek megállapított sorrendjét jelenti”.363 Valló József 1937-ben írt közigazgatási 

eljárási tanulmányában364hangsúlyozta, hogy a közigazgatási eljárás azokhoz a célokhoz 

idomul, amelyeket meg kell valósítania (…).”365 A két szerző akkor olyat alkotott, amely 

példaértékű gondolkodásmódról tanúskodik napjaink közigazgatási szakemberei számára.366 

Az 1875-ben felállított osztrák közigazgatási bíróság, 367 majd az 1925. évi osztrák 

közigazgatási eljárási törvény (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz) jelentős hatást 

gyakoroltak a hazai közigazgatási eljárási kodifikáció fejlődésére. 368 

Az első közigazgatási eljárásjogi szabályok az 1883. évi XLIII. törvénycikkben jelentek 

meg, amelyek osztrák mintára369 kerültek kidolgozásra. Ennek pedig egyik sajátossága az volt, 

hogy létrehozták a pénzügyi közigazgatási bíróságot, amelynek legfőbb feladata a pénzügyi 

államigazgatási határozatok felülvizsgálata volt, majd az 1896. évi XXVI. törvénycikk hatályba 

 
356 PATYI András – BOROS Anita (2012): A hatóság és a szakhatóság az eljárásban (általános rendelkezések), In 

PATYI András szerk.: Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 162. 
357 BOROS (2010b), 26. 
358 BOROS (2006b), 531-542.; BOROS (2010d), 19., BOROS (2009), 30. 
359 BOROS Anita (2013a): A közigazgatási hatósági eljárás kézikönyve. Budapest, Menedzser Praxis Kiadó. 26. 
360 CZÉKMANN − CZIBRIK (2021), 63.; BOROS (2012a), 2-3.; BOROS (2010d), 19. 
361 Bővebben: SZAMEL Katalin (szerk.) (2010): Közigazgatáselmélet. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem 

Közigazgatástudományi Kar. 158-164., BOROS (2006b), 531., illetve BOROS (2009), 30. 
362 BOROS (2013a), 46. 
363 MAGYARY Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest. 592.  
364 VALLÓ József (1937): Közigazgatási eljárás. A közigazgatási eljárás célja, természete, alapelvei és eddigi 

tételesjogi szabályozása; a közigazgatási eljárás törvényi szabályozásának előkészítése. Budapest, 7.  
365 MARSOVSZKI Ádám (2018): A közigazgatás története: Magyarytól a Magyary programig. Jogelméleti Szemle, 

19. évf. 3. sz., 91-109. 
366 BOROS (2012a), 2. 
367 BOROS (2006b), 540-541., illetve BOROS (2009), 30. 
368 BOROS (2006b), 531-542., illetve BOROS (2009), 30. 
369 BOROS (2006b), 533., illetve BOROS (2009), 30. 
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lépésével megjelent a magyar királyi közigazgatási bíróság szervezete is.370 Az 1901. évi XX. 

törvény jelentősége abban állt, hogy lényegesen egyszerűbb lett a közigazgatási jogorvoslati 

rendszer, illetve a jogalkotó eltörölte az állami és a törvényhatósági határozatok jogorvoslati 

szabályozása közötti különbséget, harmadfokú fellebbezésekre pedig nem volt lehetőség, 

amennyiben az első- és másodfokú határozat azonos volt.371 1907-ben felállították az ún. 

Hatásköri Bíróságot, amelynek fő feladata a rendes és a közigazgatási bíróság közötti hatásköri 

viták eldöntése volt.372 

Ezt a jogorvoslati rendszert a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. 

törvénycikk, majd az azt módosító 1933. évi XVI. törvénycikk tovább egyszerűsítette, azonban 

a harmincas évek elejétől kezdetét vette a közigazgatás racionalizálási folyamata, amely egyik 

fontos sarokköve a Magyary Zoltán által kidolgozott kormányprogram is, amelynek elsődleges 

célja az eljárás, illetve az eljárásjog korszerűsítése volt. Így ezek fényében 1937-ben 

megszületett az első közigazgatási eljárási törvénytervezet, Valló József a Magyar 

Közigazgatástudományi Intézet eljárásjogásza nevével fémjelezve, majd 1939-ben Szitás Jenő 

munkásságának eredményeként látott napvilágot a Közigazgatási eljárás című törvénytervezet, 

illetve 1942-ben a Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról. 

A közigazgatási bíróság ügyforgalma a második világháborút követően jelentősen 

visszaesett,373 1949-ben pedig felszámolásra kerültek a közigazgatási bíróságok.374 A bíróságok 

egyes jogkörei átkerültek a polgári bíróságokhoz, más hatásköröket pedig a közigazgatási 

irányítású döntőbizottságokhoz telepítettek.375 

Az első és második tanácstörvény következtében a közigazgatási eljárásjogi 

kodifikációs törekvések megtorpantak, de 1957-ben az Országgyűlés elfogadta az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt (Et.).  

Az Et. 17–31. §-ai rendelkeztek a bizonyítási jog kérdéseivel. Ez a tizenöt szakasz akkor 

az Et. egyhatodát adta.376 Az Et. legfőbb célja volt, hogy racionalizálja az eljárási szabályok 

rendszerét, és hogy bírói felülvizsgálat nélkül is garanciákat biztosítson az állampolgároknak a 

közigazgatási eljárások során.377 Az Et. az első önálló, egységes eljárásjogi kodifikáció volt, 

amely tartalmazta a teljes döntési folyamatot meghatározó általános eljárási cselekmények 

szabályait. A törvény viszonylag sokáig megfelelt a jogalkotó eredeti céljának, így hosszú ideig 

megfelelő útmutatót biztosított a jogalkalmazók számára, azonban 1981-ben szükség volt a 

törvény felülvizsgálatára annak érdekében, hogy a jogalkotó az általános és a különös eljárási 

szabályok egymáshoz való viszonyát is rendezze. A módosítás másik fő célja az eljárás 

egyszerűsítése, gyorsítása, korszerűsítése volt, ezáltal is megfelelve a kor akkori 

kívánalmainak.378 Így ennek tükrében megszületett az államigazgatási eljárás általános 

szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről szóló 1981. évi 

I. törvény (Áe.),379 amely közel fél évszázadig hatályban maradt.380 

 
370 BOROS (2006b), 539. 
371 BOROS (2010b), 90.  
372 BOROS (2010d), 11.; BOROS (2012a), 3. 
373 CSIBA Tibor (2007): Közigazgatási bíráskodás. Budapest, HVG-Orac, 25., BOROS (2012a), 4. 
374 PAULOVICS Anita (2011): A közigazgatási határozatok jogereje a magyar jogtudományban Boér Elektől 

Magyary Zoltánig. Miskolci Jogi Szemle, 6. évf. 1. sz., 5-30., valamint DARÁK Péter (2016): A közigazgatási 

bíráskodás Egyed István elemzésében. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4. évf. 4. sz., 44-54. 
375 BOROS (2010b), 92.  
376 BOROS (2010d), 11.; BOROS (2010f), 19.; BOROS (2012a), 2. 
377 BOROS (2010a), 92.  
378 KILÉNYI Géza (2000): A közigazgatási eljárásjog átfogó tudományos elemzése. Magyar Közigazgatás, 50. évf. 

3. sz. 131. 
379 BOROS (2010d), 12. 
380 BOROS (2010f), 19. 
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1999-ben jött létre az a kodifikációs bizottság,381 amely 2001. december 31-re 

kidolgozta az eljárási törvény szabályozási koncepcióját, 2002. június 30-ra pedig annak 

normaszövegét. Sajnálatos módon a normaszöveg végül az ágazati közigazgatási szervek 

„martalékává” vált, így azután belekerült a tervezetbe számos inkoherens dolog: tizenöt évvel 

korábban megszüntetett jogintézményre való hivatkozás, megfejthetetlen tartalmú rendelkezés, 

egymással homlokegyenesen ellentétes szabályok is.382 2005. november 1-jén pedig hatályba 

lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.).383 

A Ket.-ben a bizonyítási eljárás korábbi szabályainak nagyobb része alig változott, 

hiszen a jogszabály megalkotása során a jogalkotót az vezérelte, hogy az általában jól bevált 

szabályok kiegészítésre kerüljenek a gyakorlatban kikristályosodó új rendelkezésekkel.384 

Ezzel párhuzamosan azonban a bizonyítás szabályai részletesebbek lettek. A bizonyítékok köre 

az Áe.-hez képest nagymértékben kibővült, ezzel együtt a bizonyítás szabályozása is 

részletesebbé, áttekinthetőbbé vált, ám közel sem teljes körűvé. Az új szabályok elsősorban a 

perjogi szakirodalomban már ismert intézmények átvételét jelentette, így a bizonyítás a korábbi 

szabályokhoz képest lényegesen bonyolultabbá vált.385 

Az egyes bizonyítási kérdésekkel a következő alfejezetben részletesen is foglalkozunk, 

ezért itt csak azt emelnénk ki, hogy milyen főbb pontokon módosult a Ket. bizonyítási 

rendszere az Áe.-hez képest:386 

− a bizonyítékok köre megváltozott, illetve több bizonyíték került nevesítésre (így például 

a szemléről készült jegyzőkönyv vagy a szakértői vélemény); 

− megjelent a sokügyfeles eljárások jogintézménye; 

− új rendelkezések kerültek beépítésre az ügyfél nyilatkozattételének, illetve az 

adatszolgáltatásra való kötelezés vonatkozásában;  

− súlyosabb szankciók kerültek megfogalmazásra a bizonyítási eljárás akadályozása, 

illetve a rosszhiszemű közreműködés esetén; 

− bővült az irat fogalma alá tartozó adathordozók köre; 

− megjelent a védett tanú jogintézménye; 

− részletezésre kerültek a szemle szabályai; 

− meghatározásra került a szakértő igénybevételének két új módja, továbbá lehetőség nyílt 

jogi szakértő közreműködésére, illetőleg a törvény már ismerte a szakértői 

véleményadás megtagadásának eseteit is; 

− új szabályok kerültek megfogalmazásra a tolmács jogintézménye kapcsán, valamint 

− új, garanciális intézményként került beépítésre a bizonyítékok ügyféllel való 

ismertetése.387 

 

A Ket. első átfogó módosítására először 2009-ben került sor: a 2008. évi CXI. törvény (Ket-

Novella) feladata elsősorban az volt, hogy a mindössze három esztendő alatt életképtelenné vált 

rendelkezéseket deregulálja, illetve egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a 

közigazgatási eljárást. A Ket-Novella számos olyan rendelkezést is tartalmazott, amely az 

ügyfelek terheit kívánta csökkenteni, ugyanakkor néhol felesleges terheket rótt a hatóságra, és 

sok előnye mellett számos hiányos, ellentmondó vagy későbbi jogértelmezési problémát előre 

vetítő kérdést vetett fel. 

 
381 Uo. 19-20. 
382 KILÉNYI Géza (szerk.) (2009): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, Complex Kiadó. 33.  
383 PAULOVITS (2011), 5-30. 
384 BOROS (2006c), 417. 
385 Uo. 
386 BOROS (2010f), 26. 
387 BOROS (2006c), 418. 
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Amennyiben csak a fontosabb módosításokra térünk ki, akkor érdemes megemlítenünk, 

hogy a Ket-Novella sem érte meg második születésnapját,388 és 2010 második felében 

elkezdődött a Ket. „pontosítása”, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (Khtv.) a Ket. szabályait is 

módosította. 389 Az így megvalósuló Ket-módosítás azonban nemcsak a kormányhivatalok 

felállításával kapcsolatos rendelkezéseket érintette a jogszabályban, hanem olyan kardinális 

kérdéseket is, mint a határidők naptári vagy munkanapban való számítása.390 A Khtv. 

„salátatörvény” jellege tovább fokozta az addigi jogbizonytalanságot,391 noha az 

Alkotmánybíróság számos határozatában rámutatott arra, hogy a salátatörvények veszélyeztetik 

a jogbiztonságot.392 Sajnos a Ket. ezzel a módosítással csak tovább bonyolódott, és már 

korántsem tekinthettük általános közigazgatási eljárási normának, annak ellenére, hogy a 

jogszabály címe továbbra is viselte az „általános” jelzőt.393 

A túlszabályozottság után, az általános közigazgatási eljárásjogi kódex igénye okán 

2018. január 1-jén lépett hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.), amely az egyszerűség és rövidség mellett mind a hazai, mind pedig a 

nemzetközi és uniós normáknak is megfelel.394 

A törvény az eljárásjogi szabályok kapcsán csupán általános elveket, szabályokat 

fogalmaz meg, amelyek minden eljárás során alkalmazandók, ezzel is teret biztosítva az ágazati 

jogszabályoknak. Az Ákr. másik lényeges újítása, hogy szűkíti az ügyfélkört a közvetlen 

érintettség megfogalmazásával,395 illetve az illetékességi okok esetében sorrendet állapít meg, 

amely kapcsán az ügy tárgya alapján megállapítható illetékesség élvez elsőbbséget. 

Az Ákr. már általánosságban kötelezi a hatóságot, hogy abban az esetben, ha a 

bizonyítási eljárás során valamilyen okból kifolyólag nem biztosította az ügyfél számára a 

bizonyítékok megismerését, úgy ki kell értesítenie, majd biztosítania számára a bizonyítékok 

megismerését, illetve annak lehetőségét, hogy újabb bizonyítási indítványt nyújthasson be.396 

Habár az Ákr. kiemeli az ügyfél bizonyítékok megismeréséhez való jogát, valamint a további 

bizonyítási eljárás megindításának jogát, azonban annak a lehetőségét is fenntartja, hogy az 

ügyfélnek ténylegesen meg kell ismernie a bizonyítékokat.397 Mivel a kései megismerés 

okozhat problémákat, és az ügy időbeli elhúzódását eredményezheti, ezért a hatóság 

hatékonyan szervezi a munkáját, és biztosítja a bizonyítékok megismerését a jogalkalmazás 

alatt. Ezen jogi aktus célja, hogy az ügyfél még a döntés meghozatala előtt, de a bizonyítási 

eljárást követően is megismerhessen minden bizonyítékot. A kapcsolódó határidő az általános 

nyolcnapos határidő.398 Amennyiben az ügyfélnek volt lehetősége megismerni az összes 

bizonyítékot, de ezzel a jogával nem élt, abban az esetben a hatóságot nem terheli semmilyen 

felelősség. Ebbe beletartozik minden olyan eset, amit az ügyfél önhibájából követ el. Ilyenkor 

már nem hivatkozhat arra, hogy az eljárás során nem volt lehetősége megismernie a 

bizonyítékokat. 

 
388 BOROS (2010d) 16.; BOROS (2012a), 10.; BOROS (2010a), 3. 
389 BOROS (2010a), 4. 
390 Uo. 
391 Uo. 4-5. 
392 8/2004. (III. 25.) AB határozat, 155/2008 (XII. 17.) AB határozat. 
393 BOROS (2010a), 4-5., valamint BOROS (2010f), 26. 
394 FAZEKAS János (szerk.) (2019): A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint. Budapest, 

NKE. 5. 
395 BOROS Anita (2017): A magyar közigazgatási eljárásjog harmadik generációs törvénye: az Ákr. I. Új Magyar 

Közigazgatás, 11. évf. 1. sz. 4. 
396 Ákr. 76. §. 
397 Ákr. 76. §. 
398 Ákr. 50. § (6) bek. 
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Az Ákr. csak a hivatalbóliság alapelve keretében rendelkezik a hatóság 

tényállástisztázási kötelezettségéről, a későbbiekben már nem.399 Így kimondja, hogy a hatóság 

hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét.400 Az 

Ákr. 62. § (2) bekezdése szerint – az uniós közigazgatási eljárási kodifikációs irányokhoz 

hasonlóan −401 a hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 

tisztázására alkalmas, noha az Ákr. már nem sorolja fel külön a bizonyítékokat, de a későbbi 

rendelkezéseiben megtaláljuk az egyes bizonyítékokra vonatkozó legfontosabb szabályokat.402 

Fontos újítás, hogy a jogszabály szerint nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, 

jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték, illetve az is, hogy törvény vagy kormányrendelet 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti 

valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.403 Az Ákr.-hez 

fűzött miniszteri indokolás szerint ez „sokkal nagyobb felelősséget ró a hatóságokra, azzal, 

hogy minden egyes eljárásban saját maguk, teljesen szabadon, egyenként határozzák meg az 

alkalmazandó bizonyítási eszközöket úgy, hogy eközben az eljárás időszerűsége se szenvedjen 

csorbát.” 

 

2.2. A legfontosabb bizonyítási jogintézmények a közigazgatási eljárási kodifikációkban: az 

Et.-ben, az Áe.-ben, a Ket.-ben és az Ákr.-ben 

 

Jelen alfejezetben bemutatásra kerülnek a legfontosabb bizonyításhoz kapcsolódó 

jogintézmények az egyes eljárásjogi kódexek vonatkozásában. A szabályozás változásait az Et., 

az Áe., a Ket. és az Ákr. kapcsán az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Az egyes bizonyítási eljárási cselekmények karakterisztikája 

 

1. számú táblázat: A tényállás tisztázásának szabályozási karakterisztikája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et. Áe. Ket. Ákr. 

A tényállás 

tisztázása 

A tényállás 

tisztázása 

A tényállás 

tisztázása 

30. A tényállás 

tisztázása 

Idézés Idézés Idézés 28. Idézés 

 

X 

 

Értesítés 

 

 

Értesítés 

 

29. Értesítés 

eljárási 

cselekményről 

A meghallgatás 

helye 

X X X 

Az ügyfelek 

meghallgatása 

Az ügyfél 

nyilatkozata 

Az ügyfél 

nyilatkozata 

31. Az ügyfél 

nyilatkozata 

Bizonyítás X X X 

Írásbeli 

bizonyítékok 

Irat 

 

Irat 

 

32. Irat 

 

 
399 BOROS (2017), 3-4. 
400 Ákr. 3. §. 
401 BOROS Anita (2013b): Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog avagy 

europanizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)? Jogtudományi Közlöny, 68. évf. 12. sz. 611-612., illetve 

BOROS Anita (2014): Úton egy európai közigazgatási (eljárási) jog felé. MTA Law Working Papers 58. 
402 BALÁZS István szerk. (2017): Közigazgatási eljárások. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. 86-92., valamint 

BOROS (2017), 3-4. 
403 BOROS (2017), 7. valamint Ákr. 62. §. 
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Tanú Tanú Tanú és hatósági 

tanú 

33. Tanú 

 

Szemle Szemle Szemle 34. Szemle 

Szakértő Szakértő Szakértő 35. Szakértő 

Tolmács Tolmács Tolmács 36. Tolmács 

A tanúzás, a 

szakértői 

közreműködés 

megtagadásának 

és a szemle 

akadályozásának 

következményei 

A tanúzás és a 

szakértői 

közreműködés 

megtagadásának, 

valamint a 

szemle 

akadályozásának 

következménye 

Az eljárás 

akadályozásának 

következményei 

40. Az eljárás 

akadályozásának 

következményei 

X Tárgyalás Tárgyalás és 

közmeghallgatás 

37. Tárgyalás 

Egyezség Egyezség Egyezségi 

kísérlet 

 

38. Egyezségi 

kísérlet 

Határidők 

 

Az elintézési 

határidő 

 

Ügyintézési 

határidő 

 

25. Az 

ügyintézési 

határidő és a 

határidő 

számítása 

 

Iratokba való 

betekintés 

 

Az iratokba való 

betekintés 

 

Az eljárás 

irataiba való 

betekintés 

 

7. Betekintés az 

eljárás irataiba 

(az Ákr. II. 

fejezetében az 

Alapvető 

rendelkezések 

között szerepel) 

X X A bizonyítékok 

ismertetése az 

ügyféllel 

39. A 

bizonyítékok 

ismertetése az 

ügyféllel 

 

Forrás: BOROS et. al. (2019), 233-234. 

 

Az 1. számú táblázatból kiderül, hogy az egyes bizonyítási jogintézményeket minden eljárási 

kódex ismerte, így például az idézés, az ügyfél nyilatkozatának, az irat, a tanú, a szemle, 

szakértő, a tolmács, a tanúzás, az egyezség, az ügyintézési határidő, az iratokba való betekintés 

szabályait. Azonban az Et. még nem tartalmazott a tárgyalásra és az értesítésre vonatkozó 

szabályokat. A bizonyítási jogintézményekre vonatkozó előírások kapcsán az alapvető 

rendelkezések nem változtak, csupán annak részletezésére került sor a későbbi eljárásjogi 

kódexekben. Továbbá az is jól látható, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb szerepet 

kapott az ügyféli jogok térnyerése, így például a bizonyítékok ügyféllel való ismertetésének 

fontossága. 
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A közigazgatási eljárási kódexek szabályozásáról elmondható, hogy a bizonyítási 

jogintézményeket ugyan külön fejezetben, címben tüntetik fel, azonban azok nem egy önálló 

eljárási szakaszként jelennek meg.404 

Az Et.-ben már megfigyelhető volt valamennyi bizonyítási jogintézmény, amelyeket ma 

is megtalálunk az Ákr.-ben, azonban azokat az első eljárási kódex még sokkal részletesebben 

szabályozta.  

Az Et. − a hatályba lépésekor, önálló alcím alatt − akként rendelkezett, hogy az 

államigazgatási szerv a határozathozatal előtt a tényállást hivatalból köteles tisztázni. 

Amennyiben a rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok a határozathozatalhoz megfelelő 

alapot nyújtottak, az ügyfél meghallgatása és a további bizonyítás mellőzhető volt.405 Szintén a 

hatóság bizonyításalakítási primátusát határozta meg, amikor úgy fogalmazott a jogalkotó, 

amennyiben az államigazgatási szerv úgy ítéli meg, hogy mégis szükséges bizonyítási eljárási 

cselekmények foganatosítása, bizonyítást rendelhet el: ennek keretében az ügyfelet az ügyre 

vonatkozó adatok szóban vagy írásban történő közlésére, bizonyítékok bejelentésére, 

előterjesztésére hívhatta fel, az ügyfelet meghallgathatta és más állami szerveket is 

megkereshetett.406 

Az Et. önálló alcím alatt, külön szakaszban szabályozta a bizonyításra vonatkozó 

rendelkezéseket, így a bizonyítás hivatalból vagy az ügyfél kérelmére volt elrendelhető és 

bizonyítéknak számított különösen az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

Emellett ismerte a jogszabály azokat a hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket is, 

amelyeket nem kellett bizonyítani.407 

Később az Áe. az Et.-ben megfogalmazott szabályokat már egy helyen jelenítette meg:  

‒ az államigazgatási szerv köteles volt a határozathozatalhoz szükséges tényállást 

tisztázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem voltak elegendőek, hivatalból vagy 

kérelemre bizonyítási eljárást folytatott le; 

‒ az államigazgatási szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kellett 

bizonyítani; 

‒ bizonyítási eszközök voltak különösen az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a 

szemle és a szakértői vélemény; 

‒ az államigazgatási szerv a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékelte, és az 

ezen alapuló meggyőződése szerint állapította meg a tényállást.408 

 

A bizonyításra vonatkozó egyedi szabályokat, valamint a bizonyítási kötelezettséghez 

kapcsolódó eltérő szabályokat már az ágazati jogszabályok határozták meg, azonban a szabad 

bizonyítás elvét még nem korlátozta a jogalkotó. 

Az Áe. arról is rendelkezett, hogy ha a határozathozatalhoz szükséges tényállás 

tisztázásához a rendelkezésre álló adatok nem voltak elegendőek, az államigazgatási szerv, 

illetve később az 1992. évi XXIII. törvény alapján a közigazgatási szerv, hivatalból vagy 

kérelemre bizonyítási eljárást folytathatott le.409 

 
404 BOROS (2010d), 19. 
405 Et. 17. § (1)-(2) bek. 
406 BOROS (2010d), 11. 
407 Et. 23. § (2) bek. 
408 BOROS (2010d), 12. 
409 Áe. 26. § (1) bek. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 78 

 Az ügyfél együttműködési kötelezettségét mondta ki az Et.-nek az a szabálya, mely 

értelmében ha az ügyfél az adatokat és bizonyítékokat az előírt határidőn belül nem terjesztette 

az államigazgatási szerv elé, az a rendelkezésére álló adatok alapján dönthetett. 

Az ügyféli jogok érvényesülésének garanciális szabálya, hogy az Et. rendelkezésének 

értelmében az ügyfél kezdeményezésére indult eljárásban az ügyfelet ‒ ha kívánta ‒ 

személyesen kellett meghallgatni.410 Az ügyfelek meghallgatása tekintetében az Et. azt is 

kimondta, hogy az ügyfelek számára lehetővé kell tenni a nyilatkozattétel lehetőségét, valamint 

azt, hogy a jogaikat érvényesíthessék.411 Így az ügyintéző köteles volt gondoskodni az ügyfelek 

megfelelő tájékoztatásáról, különös tekintettel a jogokra és kötelességekre vonatkozó 

kitanításra, illetve az államigazgatási szerv az eljárás során köteles volt gondoskodni arról, hogy 

az ügyfelet a jogszabályok ismeretének hiánya miatt hátrány ne érje.412 A sokügyfeles 

eljárásokban pedig az ügyintéző az ügyfeleket egymás jelenlétében is meghallgathatta, és 

megengedhette, hogy a meghallgatás során kölcsönösen kérdéseket intézzenek egymáshoz.413 

 Az Áe.-ben az ügyfél meghallgatására vonatkozó szabályok az ügyfél nyilatkozata 

alcím alatt kerültek szabályozásra, az ügyfél a nyilatkozatát írásban és szóban is megtehette, és 

a nyilatkozattételt meg is tagadhatta. Továbbá az Áe. megfogalmazta már az ügyféli bizonyítás 

garanciális szabályait is azzal a kiegészítéssel, hogy ha az ügyfél nem nyilatkozott, vagy a kért 

adatot nem közölte, az államigazgatási szerv a rendelkezésére álló adatok alapján döntött, vagy 

az eljárást megszüntette.414 Az Áe. azt is szabályozta, hogy a nyilatkozattétel során az 

államigazgatási szerv nem hívhatta fel az ügyfelét olyan adat közlésére, amelyet az 

államigazgatási szerv jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kellett. 

Tanácsi szerv az ügyféltől nem kérhetett olyan adatot, amelynek nyilvántartására ugyanolyan 

tanács másik szakigazgatási szerve volt köteles.415 

Az Áe. szabályai között találkozhattunk azzal is, hogy amennyiben az ügyfél vagy 

képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állított, ötezer 

forintig terjedő bírsággal volt sújtható, azonban a bírságot megállapító határozat visszavonható 

volt, ha az ügyfél a tényállításának valótlanságát feltárta.416 

 A garanciális szabályok lefektetése terén a Ket. járt élen, ugyanis meglepő 

részletességgel tartalmazta azokat.417 Így például az uniós közigazgatási eljárási kodifikációs 

irányokhoz igazodva418 az eljárás során az ügyfél nyilatkozatot tehetett és meg is tagadhatta 

azt, illetve arra is volt mód, hogy – ha a tényállás tisztázása azt szükségessé tette – a hatóság az 

ügyfelet a kérelmére indult eljárásban nyilatkozattételre hívja fel. Amennyiben az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozott, a hatóság a rendelkezésre 

álló adatok alapján döntött, vagy megszüntette az eljárást. A Ket. egyik módosítása során, 2013-

ban ezek a rendelkezések kiegészültek a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes 

 
410 KILÉNYI Géza (1981): A jogalkalmazás kérdései. Állam és Igazgatás, 29. évf. 12. sz. 1134., valamint az Et. 17. 

§ (2) bekezdése. 
411 SZABÓ Lajos (2010): Kérdések-válaszok a Ket. alkalmazása köréből. Új Magyar Közigazgatás, 3. évf. 6-7. sz. 

93., valamint az Et. 22. § (1) bekezdése. 
412 Et. 22. § (3) bek. 
413 Et. 22. § (2) bek. 
414 Áe. 27. § (1) bek. 
415 Áe. 27. § (4) bek. 
416 Áe. 27. § (3)-(4) bek. 
417 BOROS (2006c), 426. 
418 BOROS (2013b), 611-623., illetve BOROS (2004). 
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személyek eljárási nyilatkozattételének szabályaival is.419 Az ügyfél nyilatkozatának kiemelt 

szerepét, a kérelem és az ügyféli nyilatkozat normatív kapcsolatát fejezi ki a Ket. azon 

rendelkezése, amely értelmében a kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági 

eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése 

érdekében.420 

 A Ket. meglehetősen részletes szabályait az Ákr. leegyszerűsítette421 így csak azt 

szabályozza, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.422 A 

bizonyítás szempontjából kiemelendő, hogy annak szabályait az Ákr. az egységes elsőfokú 

eljárás két részre szakította: kérelemre induló és hivatalból indított eljárásokra. A Ket.-ben még 

az elsőfokú eljárások között volt megtalálható a bizonyítás, azonban az Ákr. immár a kérelemre 

induló eljárások között szerepelteti.423 Az Ákr. magán a bizonyítási rendszeren nem változtat 

sokat, de egyszerűsíti azt. Továbbra is megmarad a szabad bizonyítás elve, azaz a 

bizonyítékokat egyenként és összesítve is értékelni szükséges, a hatóság pedig ezeket alapul 

véve, a legjobb szándéka szerint, szabad meggyőződésből állapítja meg a tényállást. Kötelezően 

csak okirat esetében és közérdeken alapuló kényszerítő indok esetén kell kötelező bizonyítási 

eszközökhöz nyúlni. Ez alapvetően megváltoztatja a Ket. eddigi szabályozását, mivel ott a 

gyakorlatban szinte korlátlan kötött bizonyítást engedélyeztek a jogszabályok.424 Nagy 

szabadsága van a tényállás megállapítójának, hiszen – a Ket.-tel ellentétben – már semmiféle 

iránymutatást nem ad az Ákr., hanem a jogalkalmazóra bízza a megfelelő módszerek 

kiválasztását.425 Vagyis a tényállás tisztázása érdekében mérlegelhet, hogy melyek azok az 

eszközök, amelyeknek felhasználása a leggyorsabban és leggazdaságosabban lehetővé teszi a 

tényállás tisztázását.426 A tényállás tisztázása kiemelt jelentőségű, mivel nem csupán az 

elsőfokú, hanem a másodfokú eljárásban is rendkívül fontossá vált. Ennek az oka, hogy a 

bíróság csak azokat a közigazgatási határozatokat fogadja el jogszerűnek, ami megfelelően és 

kellően tisztázott, tehát az eljáró hatóság eleget tett a tisztázási kötelezettségének. Magukban a 

bizonyítékoknak törvényesen beszerzettnek kell lenniük, és az adott tényállás tisztázására 

alkalmasnak kell lenniük.427 A nem törvényesen beszerzett bizonyítékok nem tekinthetők az 

ügy szempontjából relevánsnak. 

 A bizonyítási eljárásban maga az ügyfél is szolgáltathat adatot, de bizonyítási 

kötelezettség (illetve a bizonyítási teher) főképp a hatóságot terheli. Amennyiben a hatóság 

munkája elégtelen, vagy mulasztás történt a hatóság részéről, a bíróság az eredeti eljárást 

hatályon kívül helyezi, és újat rendelhet el. Az ügyfél esetében elutasítja a kérelmet vagy 

megszünteti az eljárást.428 A bizonyítási kötelezettség alól felmentést ad, ha köztudomású tényt 

állapítanak meg.429 A sommás eljárással kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy amennyiben a 

tényállás további tisztázásához nem szükséges más eljárási cselekmény, vagy nincs ellenérdekű 

ügyfél, abban az esetben a döntést nyolc napon meg kell hozni.430 Alapesetben minden ügy 

elsőfokon kezdődik, és főszabály szerint sommás eljárásban vagy automatikus 

döntéshozatalban kerül rendezésre. Amennyiben valamilyen feltétel hiányzik, a hatóság az 

 
419 BOROS (2013a), 13-20., BOROS (2010f), 26. 
420 BOROS (2010f), 26., valamint a Ket. 35. § (1) bekezdése. 
421 BOROS Anita – DARÁK Péter szerk. (2018): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai. Budapest, NKE. 

141-144. 
422 Ákr. 5. § (1) bek., valamint BOROS (2017), 7. 
423 Ákr. III. fejezete. 
424 Ket. 50. § (5) bek, Ákr. 62. § (5) bek. 
425 Ákr. 62. § (4) bek. 
426 Lásd például BDT 2009. 2126. 
427 Ákr. 62. § (2) bek. 
428 Ld. az Ákr. 100. § (3) bekezdését. 
429 Ákr. 62. § (3) bek. 
430 Ákr. 76. §. 
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eljárást teljes eljárásban bírálja el: a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti vagy 

érdemben dönt, a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás felfüggesztése vagy 

szünetelése iránt intézkedik, vagy − szükség esetén − szakhatóságot keres meg, rendelkezik a 

tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra hív 

fel.431 

 Az ügyféli nyilatkozat rendszere is átalakult az Ákr.-ben: erősíti a nyilatkozat 

funkcióját, mivel több esetben is hivatkozási alap lesz. Az ügyfél ezen okból kifolyólag még 

körültekintőbben kell, hogy nyilatkozzon, mivel a bizonyítás egyik fő eszközévé vált 

(természetesen amennyiben egyéb bizonyítékok nem állnak rendelkezésre).432 A nyilatkozatot 

a Ket.-tel ellentétben azonban már nem szükséges kötelezően beszerezni a bizonyítás során, 

valamint csak a kérelmező ügyfél nyilatkozattátelének megtagadása után lehet az eljárást 

megszüntetni.433 Hivatalból indított eljárások esetén lehetősége van a hatóságnak más 

eszközöket is igénybe venni a nyilatkozat megtételét illetően. Ilyen eset például az 

adatszolgáltatási kötelezettség.434 Az utóbbi eset legtöbbször akkor fordul elő, amikor egy adott 

kérdésben érdemi bizonyítékot csak az ügyfél nyilatkozata tud szolgáltatni. Amennyiben 

valamilyen oknál fogva, az ügyfél személyétől függetlenül nem képes bizonyítékot beszerezni, 

akkor a hatóság méltányosságot gyakorolhat. 

Az ügyfél nyilatkozata kapcsán az Ákr. az alábbiakat szabályozza még:435 

‒ ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre 

hívhatja fel; 

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

bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges, kiemelve ezzel az ügyfél 

nyilatkozatának jelentőségét, illetőleg szembe helyezkedve a Ket. korábbi 

rendelkezésével, ami csak az irat ügyféli nyilatkozattal való pótlását engedte;436 

‒ az ügyféli nyilatkozat jelentőségét erősíti az is, hogy a hatóság nyilatkozattételre hívja 

fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a képviselő vagy a képviselők 

nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha az 

ügyfél eltérően nem nyilatkozik, a hatóság a későbbi cselekményt, nyilatkozatot tekinti 

érvényesnek;437 

‒ ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős 

adatot valótlanul állít vagy elhallgat, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében az 

adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, eljárási bírsággal sújtható;438 

‒  a hatóság a hiányzó bizonyíték ügyféli nyilatkozattal való pótlása esetén figyelmezteti 

az ügyfelet jogaira, kötelezettségeire és a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú 

bizonyíték szolgáltatásának jogkövetkezményeire. 

 

 
431 Ákr. 39-43. §. 
432 A hatóság ilyen esetekben figyelmezteti az ügyfelet a jogaira és kötelezettségeire, valamint a hamis vagy 

hamisított, valótlan tartalmú bizonyítékok szolgáltatásának jogi következményeire. A felsoroltak miatt eljárási 

bírság szabható ki. Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala ÁKR tájékoztató kérelemre indult eljárások esetén 

(2016). Budapest. Elérhető: 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/7/39/74000/AKR_t%C3%A1j%C3%A9koztato.pdf (A letöltés 

dátuma: 2022. 10. 31.) 
433 Kivételt képeznek, illetve speciális szabályok vonatkoznak az Ákr. 15. pontja szerint a kiskorú, a 

cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, valamint a fogyatékossággal élő 

személyre. 
434 Ákr. 64. §. 
435 Ákr. 63-64. §, valamint BOROS (2017), 7-8. 
436 Ket. 52. § (3) bek. 
437 Ákr. 13. § (7) bek., valamint BOROS (2017), 4. 
438 Lásd részletesen az Ákr. 64. § (2) bekezdését. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/7/39/74000/AKR_t%C3%A1j%C3%A9koztato.pdf
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A kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú, 

valamint a fogyatékossággal élő személy eljárási nyilatkozatára vonatkozó egyedi szabályokat 

az Ákr. külön alcím alatt rendezi.439  

Az iratokkal való bizonyítás szabályait az Et. önálló alcímben tartalmazta az alábbiak 

szerint: 

− az államigazgatási szerv a tényállás megállapítása céljából az ügyfelet okirat vagy más 

irat bemutatására kötelezhette. Egyes esetekben arra is volt lehetőség, hogy az ügyfél 

az irattal tanúsítandó adatra vagy tényre vonatkozóan írásban nyilatkozatot tehessen;  

‒ emellett az államigazgatási szerv más állami szervtől is bekérhette a tényállás 

megállapításához szükséges adatokat, okiratokat, iratokat.440 

Az Áe. később ezeket a szabályokat kiegészítette, ha jogszabály másként nem 

rendelkezett, az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt 

tényről nyilatkozatot tehetett,441 továbbá az iratra vonatkozó rendelkezések vonatkoztak 

minden olyan tárgyra, amely ‒ általában műszaki vagy vegyi úton ‒ adatokat rögzít (fénykép, 

film-, hangfelvétel, mágneslap, mágnesszalag, elektronikus dokumentum stb.).442 

Az iratbetekintés szabályai kapcsán az látható, hogy az Et. és az Áe. szabályai közel azonosak. 

Az Et. és az Áe. is előírta, hogy az ügyfél, illetve képviselője az eljárás során keletkezett 

iratokba betekinthet és azokról másolatot készíthet, míg a rajtuk kívüli más személynek (szerv 

képviselőjének) az államigazgatási szerv megengedhette az iratokba való betekintést vagy 

másolat készítését bizonyos feltételek esetén. Azonban a tanácskozásról és szavazásról készített 

jegyzőkönyvet, továbbá a határozatok tervezetét, valamint azokat az iratokat, amelyek 

államtitkot vagy hivatali titkot tartalmaztak, nem lehetett megtekinteni. Hivatali titok címén 

nem lehetett megtagadni ugyanakkor annak az iratnak a megtekintését vagy arról másolat 

készítését, amelyen az érdemi határozat alapult. 

A Ket. hatályba lépése idején − az Et. és az Áe. rendelkezéseihez hasonlóan − akként 

rendelkezett, hogy a hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatta az ügyfelet okirat 

vagy más irat bemutatására, de ezek beszerzése érdekében megkereshetett más szervet is. A 

külföldön kiállított közokirat, továbbá a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy 

egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat bizonyító ereje 

vonatkozásában a Ket. előírta a diplomáciai felülhitelesítés szükségességét, azonban a nem 

magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar fordítással ellátva volt bizonyítékként 

felhasználható az eljárás során.443 A nem magyar nyelvű iratok – nem közokiratok – esetében 

a hatóság az irat hiteles magyar fordítását is kérhette,444 azonban lehetőség volt arra is, hogy az 

aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél nyilatkozatot tehessen. Később a Ket. 

már tartalmazta az irat fogalma alá tartozó egyéb tárgyakat, amelyek egyébként már az Áe.-ben 

is megjelentek példálózó jelleggel,445 azonban ezt a rendelkezést később a jogalkotó hatályon 

kívül helyezte, és a Ket-Novellában már nem volt megtalálható.446 

 Az Ákr. lényegesen leegyszerűsíti a kapcsolattartás általános szabályait,447 az iratra 

vonatkozó szabályok tekintetében csak néhány módosítás történt: 

 
439 BOROS (2017), 7. 
440 Et. 24. §. 
441 Áe. 28. § (2) bek.  
442 Áe. 28. § (3) bek. 
443 BOROS (2012b), 110. 
444 Lásd a Ket. eredeti 52. §-át. 
445 Ket. 52. § (4) bek. 
446 BOROS (2013a), 23-30. 
447 BOROS (2017), 3. 
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− a hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, és az az elektronikus ügyintézés és 

a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(Eüsztv.) alapján nem szerezhető be, felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 

bemutatására, azonban nem 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; 

− új rendelkezésként jelenik meg a hatályos jogszabályunkban, hogy ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is 

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

− igazodva az uniós eljárásjogi normákhoz, ha a külföldön kiállított közokirat 

eredetiségével vagy tartalmával kapcsolatban kétség merül fel, a hatóság felhívja az 

ügyfelet felülhitelesített külföldön kiállított közokirat bemutatására;448 

− ha az ügyfél a nem magyar nyelven kiállított irat mellé annak magyar nyelvű hiteles 

fordítását is csatolja, a hatóság azt a fordítás szerinti tartalommal fogadja el.449 

 

Az adatok tekintetében érdemes kiemelni, hogy elkülöníthető az Ákr. esetében a kötelező, 

valamint a nem kötelező bizonyítási eszközök köre. Az Ákr. a kötött bizonyítás előírását 

lehetővé teszi okiratok, illetve más iratok esetében a közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján, törvényi vagy kormányrendeleti szinten.450 A törvény a közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy 

bizonyos szakkérdésekben kötelező bizonyos határidőn belül szakhatóság állásfoglalását 

beszereznie.451 Egy bizonyítási rendszer lehet szabad vagy kötött:452 az Ákr. rendszere szabad 

bizonyítási rendszer, így a hatóságok a hozzájuk tartozó eljárásokban maguk határozzák meg, 

hogy milyen bizonyítandó eszközöket használnak fel.453 A szabad bizonyítási rendszeren kívül 

azonban a tényállás-tisztázási kötelezettség is létezik, így a másodfokon eljáró hatóságnak – 

amennyiben lehetősége van rá – be kell szereznie az elsőfokon elmaradt, hiányzó adatokat. Az 

adatszolgáltatási kötelezettség terheli tehát a másodfokon eljáró hatóságot is.454 

 Az iratok tekintetében érdemes megemlíteni az Eüsztv. néhány vonatkozó rendelkezését 

is, amely a napjainkban egyre nagyobb teret hódító elektronikus ügyintézéshez, az elektronikus 

okiratok felhasználásához és továbbításához kapcsolódik.455 A törvény alapján lehetőség van a 

papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítására egy, a Kormány által kijelölt szerv által,456 

ezen okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.457 Az elektronikus iratról hiteles 

elektronikus okirat készülhet, amelynek bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus ügyintézése során szükség 

szerint a papír alapon beérkező iratról hiteles elektronikus másolatot készít vagy készíttet, 

 
448 BOROS (2013b), 611-612., illetve BOROS (2014). 
449 Ákr. 65. §. 
450 Ákr. 62. § (5) bek. 
451 Ákr. 55. § (1) bek. 
452 IVANCSICS Imre – FÁBIÁN Adrián (2018): Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg 

Campus Kiadó, 100. 
453 Ákr. 62. § (4) bek. 
454 Adatelégedetlenség esetén a hatóságnak tényállás-tisztázási kötelezettsége van, amely során a hatóság a 

rendelkezésre álló adatokból nyert információkat és a bizonyítási eljárás útján megszerzett tényeket vizsgálja. 

Példakánt lásd a Kúria Kfv.II.37.701/2015/6. ítéletét. 
455 BOROS (2017), 3. 
456 Az Eüsztv. 1. § 18. pontja alapján az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet): az 

elektronikus ügyintézés előmozdításáért, az elektronikus ügyintézés felügyeletéért, az együttműködő szervek 

együttműködéséért és koordinációjáért felelős, e törvényben és a törvény végrehajtására kiadott 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat ellátó, Kormány által kijelölt szerv. 
457 Eüsztv 41. §. 
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illetve az elektronikus úton kiadmányozott döntésről hiteles papír alapú másolatot készít, vagy 

azt hiteles papír alapú irattá alakíttatja.458 Ilyen esetben az elektronikus dokumentum bizonyító 

ereje megegyezik az eredeti papír alapú dokumentum bizonyító erejével, ha az elektronikus irat 

hiteles papír alapú irattá alakítása, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú 

elektronikus másolat készítésére irányuló központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás 

szabályai szerinti készítették azt.459 

Ahogyan azt már említettük, az Ákr.-ben az irat szempontjából egyszerű szabályokkal 

találkozhatunk. A jogszabály számot ad arról, hogy a jogalkotó célja az egyszerűsítés, a 

digitalizáció és a környezetvédelem: az iratot csak akkor kell beszereznie az ügyfélnek fizikális 

formában, amennyiben az elektronikus ügyintézés szabályai szerint az nem lehetséges.460 

Természetesen törvény által kiemelt és megkövetelt ügyekben elengedhetetlen a hitelesítő 

okirat bemutatása az ügyfél részéről. Az Ákr. a külföldi iratok esetében a felülhitelesítést a csak 

akkor kéri, amennyiben a külföldön kiállított irat hitelességével kapcsolatban valamilyen kétely 

vagy probléma merül fel.461 

Fontos változás az Ákr.-ben, hogy a jogalkotó az iratbetekintés szabályait már nem a 

tényállás tisztázásához kapcsolódó egyes eljárási cselekmények között említi meg, hanem az 

Alapvető rendelkezések körében, azonban annak alapvető szabályain a hatályos jogszabályunk 

nem módosított.462 

A tanúbizonyítás kapcsán az Et. kiemelte, hogy az ügyre vonatkozó egyes tényállítások 

tanúval is bizonyíthatóak.463A tanúságtétel akadályait pedig az alábbiak szerint fogalmazta 

meg:  

‒ tanúként nem volt kihallgatható, akitől testi vagy szellemi fogyatékossága miatt 

bizonyítékként értékelhető vallomás nem volt várható, illetve akit hivatali vagy 

hivatásbeli titoktartás kötelezett és ez alól az arra jogosított szervtől vagy személytől 

felmentést nem kapott; 

‒ a tanúságtétel ‒ ha jogszabály másként nem rendelkezett ‒ megtagadható volt, ha a tanú 

az ügyfelek valamelyikének egyeneságbeli rokona vagy ennek házastársa, 

örökbefogadó vagy nevelő szülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, testvére, 

házastársa vagy élettársa volt. A relatív tanúságtételi akadályok között említette meg az 

első eljárásjogi kódex, ha a tanú a vallomásával saját magát vagy az előző bekezdésben 

megjelölt hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolta volna.464 

 

Az Et. meghatározta továbbá a tanú meghallgatásának szabályait is, így a mostani 

szabályokhoz hasonlóan a tanú meghallgatását a tanú személyazonosságának megállapításával 

kellett kezdeni, és a tanúnak nyilatkoznia kellett arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban 

van, nem elfogult-e. A tanút figyelmeztetni kellett a jogaira, kötelezettségeire és a hamis tanúzás 

következményeire. Mindemellett a még ki nem hallgatott tanú nem lehetett jelen az ügyfél 

meghallgatásánál és más tanú kihallgatásánál, azonban az ügyfél kérelmére a tanút az ügyfél 

jelenlétében is meg lehetett hallgatni. A jogszabály előírta azt is, hogy a kérelmező ügyfelet 

kérelmére meg kellett hívni a tanú meghallgatására, ahol a tanúhoz kérdéseket is intézhetett.465 

 
458 Eüsztv. 12. § (1) bek. 
459 BOROS (2013a), 268., Eüsztv. 12. § (2) és (3) bek. 
460 Ákr. 26. §. 
461 Ákr. 64. § (3) bek.  
462 BOROS (2017), 7. 
463 Et. 25. § (1) bek.  
464 Et. 25. § (1)-(4) bek. 
465 Et. 26. §. 
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Az Áe. a fenti szabályokat kiegészítette azzal, hogy ha az államigazgatási szerv a tanút 

tárgyaláson kívül hallgatta meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kellett megfelelően 

alkalmazni. 

A tanú jogintézménye kapcsán a Ket. alapvetően három kérdéskört szabályozott:466 a 

tanú jogait és kötelezettségeit, kizárásának szabályait fogalmazta meg, valamint a tanú 

meghallgatására vonatkozó, illetve a hatósági tanú igénybevételét szabályozó rendelkezéseket 

tartalmazta.467 A Ket. említést tett a tanú megjelenési, vallomástételi kötelezettségéről, illetve 

a tanú abszolút és relatív kizárásának szabályairól is rendelkezett,468 később a kizárási 

szabályokat a Ket. egyes módosításai, illetve egyéb ágazati jogszabályok pontosították.469 A 

Ket. tanúmeghallgatásra vonatkozó szabályai az Áe. korábbi rendelkezéseire épültek, azokat 

kiegészítve egy-két új jogintézménnyel, így például az adatok zárt kezelésével, illetve a 

hatósági tanúval. 

Az Ákr.-ben a tanúra vonatkozó szabályok is egyszerűsödtek, illetve pontosításra 

kerültek,470a hatósági tanúra vonatkozó rendelkezések pedig átkerültek az eljárási 

cselekmények rögzítése elnevezésű 41. alcím alá.471 

A szemle jogintézményét már az Et. is tartalmazta, annak két fajtáját különböztette meg: 

a szemletárgy bemutatását, valamint a helyszíni szemlét.472 Az Et. ennek kapcsán rendelkezett 

arról is, hogy ki vehetett részt a szemlén, és milyen formában történt erről a tudomásszerzés. A 

szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatását a szemle során csak akkor tagadhatta meg, ha 

őt a szemletárgyra vonatkozóan hivatali vagy hivatásbeli titoktartás kötelezte, és ez alól az arra 

jogosított szervtől vagy személytől felmentést nem kapott.473 Továbbá amennyiben a szemle 

elkerülhetetlen károkozással járt, az államigazgatási szerv a kár megtérítéséről külön, önálló 

fellebbezéssel megtámadható határozat formájában döntött.474 

Az Áe. a szemle vonatkozásában csak néhány módosítást fogalmazott meg az Et. 

szabályaihoz képest, így kimondta, hogy ha a szemle eredményét az érdekeltek előzetes idézése 

vagy értesítése veszélyeztetné, a szemle elrendelését megkezdése előtt szóban kellett 

közölni.475 

A Ket. a szemle szabályait nagyon részletesen határozta meg. Így rendelkezett a szemle 

lefolytatásának kötelező és relatív esetköreiről, a szemle fajtáiról, illetve a szemle 

lefolytatásának részletszabályairól is.476 Az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 

helyzetben, azonnali intézkedés érdekében lefolytatott szemlére vonatkozó rendelkezéseket a 

Ket. külön szakaszban határozta meg.477 Később ezek a már részletes szabályok kiegészültek 

 
466 BOROS (2006c), 428. 
467 BOROS (2012b), 113. 
468 Uo. 53-63., Ket. 53. §. 
469 Lásd a Ket-Novellát, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi LXVI. törvényt, illetve a korlátozottan cselekvőképes és a cselekvőképtelen 

személyek meghallgatása vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő 

törvényeket, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvényt, és a közigazgatási 

bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvényt. BOROS (2012b), 

113. 
470 Ákr. 66. §. 
471 BOROS – DARÁK szerk. (2018), 159-162. 
472 BOROS (2009), 31., Et. 27. §. 
473 NAGY Tibor Gyula (1971): Döntéselőkészítés néhány kérdése a hatósági jogalkalmazó tevékenységben. Állam 

és Igazgatás, 21. évf. 5. sz., 427. 
474 Debreceni Megyei Bíróság 3. Pf. 20.430/1976. 
475 Áe. 31. § (2) bek. 
476 BOROS (2006c), 422. 
477 Ket. 57. §. 
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további rendelkezésekkel is, így például a személy megtekintése vagy megfigyelése is 

megjelent a jogszabályban.  

A jogalkotó az Ákr.-ben egyszerűsítette ezeket a részletszabályokat és a technikai 

jellegű rendelkezések már kikerültek a hatályos eljárásjogi kódexből. Újításként jelent meg, 

hogy a szemle lebonyolításában közreműködők eljárására vonatkozó szabályokat az azonnali 

eljárási cselekmény érdekében lefolytatott szemle elnevezésű önálló alcím alatt fogalmazza 

meg az Ákr.478 A közreműködőkre vonatkozó szabályok között az Ákr. előírja, hogy a rendőrség 

a hatóság felkérésére – előzetes megkeresése nélkül – azonnal, a hatóság által megjelölt helyen 

és ideig biztosítja a közreműködést. Továbbá, ha a helyszíni szemle életveszéllyel vagy súlyos 

kárral fenyegető helyzetben szükséges, ahhoz nem kell az ügyész jóváhagyását megvárni, 

hanem az ügyészt előzetesen csak értesíteni kell. Amennyiben ebben az esetben az ügyész a 

szemle megtartásával nem ért egyet, azt meg is tilthatja.479 

A szakértői bizonyítás szabályaival már az Et-ben is találkozhatunk. Az első eljárásjogi 

kódex akként rendelkezett, hogy ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem volt szükséges, vagy szakértő 

meghallgatását jogszabály rendelte el, az eljáró államigazgatási szerv szakértelemmel 

rendelkező dolgozóját kellett az eljárásba bevonni. Ha pedig ilyen nem volt, más állami szervet 

vagy szakértőtestületet kellett megkeresni, de arra is lehetőség volt, hogy indokolt esetben 

közvetlenül kerüljön kirendelésre szakértelemmel rendelkező személy, és a szakértő 

személyére az ügyfél is tehetett javaslatot. Emellett az ügyfél ellenszakértő kirendelésére 

vonatkozó kérelmet is benyújthatott.480 

Az Et. hatályba lépésekor a szakértővel minden, a szakértői vélemény ellátásához 

szükséges adatot közölni kellett, megtekinthette az ügy iratait, illetve jelen lehetett az ügyfél 

meghallgatásánál, a tanú kihallgatásánál, a szemlénél és az ügyfélhez, valamint a tanúhoz 

kérdéseket intézhetett.481 A szakértőt a véleményadás előtt figyelmeztetni kellett a hamis 

véleményadás következményeire.482 A jogszabály akként rendelkezett, hogy az államigazgatási 

szerv a szakértőt az ügyfél jelenlétében is meghallgathatta, illetve arra is volt lehetőség, hogy 

amennyiben az eljárás az ügyfél kezdeményezésére folyt, kérésére a szakértő meghallgatásához 

őt is meg kellett hívni. Ebben az esetben a szakértőhöz az ügyfél is intézhetett kérdéseket.483 A 

szakértői vélemény azért is fontos, mert valamilyen olyan szakkérdés tekintetében szolgál 

bizonyítékul, amely az eljáró hatóság oldalán hiányzik. Az Et. rendelkezései értelmében a 

szakértővel szemben az általános és a tanúval szemben megfogalmazott kizárási szabályokat 

kellett alkalmazni.484 

Az Áe. az Et. szakértővel kapcsolatos szabályain alapvetően nem változtatott, csak néhány 

kiegészítést tett a jogalkotó az alábbiak szerint:  

− jogszabály alapján az ügyfél a szakértői vizsgálatban való közreműködésre volt 

kötelezhető; 

− ha az államigazgatási szerv a szakértőt tárgyaláson kívül hallgatta meg, a 

meghallgatásra a tárgyalás szabályait kellett megfelelően alkalmazni.485 

 

 
478 Ákr. 70. §. 
479 BOROS – DARÁK szerk. (2018), 162-164. 
480 Et. 28. §. 
481 Et. 29. § (2) bek. 
482 BOROS (2009), 31. 
483 Et. 29. § (3) bek. 
484 Et. 29. § (1) bek. 
485 BOROS (2009), 32-33., Áe. 33. § (2) és (4) bek. 
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A Ket.-ben ezek a szabályok részletezésre kerültek, szabályozta többek között a szakértő 

meghallgatásának esetköreit, az igénybe veendő szakértők körét, annak szabályait, továbbá a 

szakértő kizárását, illetve a véleményadás szabályait is.486  

A Ket. szakértőre vonatkozó rendelkezéseit a Ket.-Novella módosította, majd később a 

jogalkotó az igazságügyi szakértőkről szóló törvényt jelölte ki487 a jogintézmény 

háttérjogszabályának. 2016-ban a törvény azt is kimondta, hogy a kirendelt szakértő eljárási 

bírsággal volt sújtható, és díja a határidő lejártát követő naptól kezdődően naponta egy 

százalékkal csökkenthető volt, ha anélkül, hogy a határidő meghosszabbítása iránti igényét 

vagy akadályoztatását előzetesen bejelentette volna, feladatait határidőre nem teljesítette.488 

Megfigyelhető, hogy a szakértő és a szakhatóság jogintézményeire vonatkozó szabályok 

mindegyik eljárásjogi kódexben egymástól elkülönülten kerültek szabályozásra.489 

 A hatályos törvényünk, az Ákr. a Ket. részletszabályait mellőzve, a szakértő 

kirendelésére,490 vizsgálatára vonatkozó szabályokat fogalmazza meg,491 illetve 

háttérjogszabályként továbbra megtaláljuk az igazságügyi szakértőkre vonatkozó törvényt.492 

 A tolmács jogintézményét szintén ismerte már az Et. is: idegen nyelv használata esetén 

tolmácsot kellett alkalmazni, kivéve, ha az ügyintéző a használt idegen nyelvet értette. 

Tolmácsot lehetett emellett igénybe venni az eljárás során, ha az államigazgatási eljárásban 

süket, néma vagy süketnéma személy vett részt.493 

Ezeket a szabályokat megtaláljuk az Áe. rendelkezései között is, később a Ket. ezeket 

kiegészítette, és akként rendelkezett, hogy amennyiben az ügyfél vagy az eljárás egyéb 

résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszélte, tolmácsot kellett 

alkalmazni. Ha az ügyintéző beszélte az idegen nyelvet, az ellenérdekű ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője érdekében tolmácsot kell alkalmazni, kivéve, ha ők is beszélték az adott 

idegen nyelvet.494 Ahogyan már az Et. és az Áe. is, úgy a Ket. is ismerte a jeltolmácsot siket, 

néma vagy siketnéma személy eljárásban történő részvétele esetén, illetve lehetőség volt arra 

is, hogy a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzés helyszínén tartózkodó, idegen nyelvet beszélő 

személyt lehessen igénybe venni.495 

Az uniós közigazgatási eljárási kodifikációs irányokhoz igazodva496 később ezeken a 

szabályokon a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. 

törvény módosított, amelynek értelmében az alábbiak szerint változott az említett rendelkezés: 

ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács 

közreműködésével kell meghallgatni, vagy ha az eljárás egyéb résztvevője siketvak, kérésére 

jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni. Ha a jelen lévő ügyfél vagy az eljárás 

egyéb résztvevője beszédfogyatékos, kérésére a meghallgatás helyett írásban tehet 

nyilatkozatot.497 

A hatályos törvényünk ezeknek a szabályoknak csupán töredékét tartalmazza az alábbiak 

szerint: 

 
486 Ket. 58-59. §. 
487 A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. 

törvény 108. § c) pontja, BOROS (2006c), 429. 
488 Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 164. § (1) bekezdése alapján módosuló 

rendelkezés. Lásd ehhez BOROS – DARÁK szerk.(2018), 164-170. 
489 PATYI – BOROS (2012), 171-178. 
490 Ákr. 71. §. 
491 Ákr. 72. §. 
492 Ákr. 72. § (3) bek., BOROS (2012b), 120. 
493 Et. 30. §. 
494 BOROS (2006c), 430. 
495 Lásd a Ket. eredeti 60. §-át. 
496 BOROS (2013b), 611-617. 
497 A Ket. 2011 januárjában hatályba lépő 60. § (2) bekezdése. 
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− tolmácsot kell alkalmazni, ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt 

idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli; 

− tolmácsként igénybe vehető az ügyben eljáró hatóság el nem járó tagja, valamint − ha 

az a tényállás tisztázáshoz elengedhetetlen − az ellenőrzés helyszínén tartózkodó, 

idegen nyelvet beszélő személy; 

− a tolmácsra egyebekben a szakértőre vonatkozó rendelkezések irányadóak.498 

 

A bizonyítási eljárás során való közreműködés akadályozása vonatkozásában az Et. még a 

tanúzás, a szakértői közreműködés megtagadásának és a szemle akadályozásának 

következményeit sorolta fel. Akként rendelkezett, hogy amennyiben a tanú, a szakértő, továbbá 

a szemletárgy birtokosa a vallomástételt, a közreműködést és véleménynyilvánítást, illetőleg a 

szemletárgy felmutatását elfogadható ok nélkül vagy az államigazgatási szerv határozata 

ellenére a következményekre történt figyelmeztetés után megtagadta, illetve az, aki a helyszíni 

szemlét akadályozta, bírsággal volt sújtható. A bírságot kiszabó határozat ellen fellebbezésnek 

volt helye, sőt a bírságot megállapító határozatot hatályon kívül is lehetett helyezni, ha a 

megtagadást követően a tanú vallomást tett, a szakértő teljesítette a feladatát, illetve a 

szemletárgy birtokosa kötelezettségének eleget tett.499 Ezzel szemben az Áe. később a bírságoló 

határozat hatályon kívül helyezése helyett annak visszavonásáról rendelkezett,500 illetve a fent 

említett rendelkezéseket kiegészítette azzal, hogy a helyszíni szemlét akadályozó vagy a 

szakértői vizsgálatban való közreműködést megtagadó személy bírságolásán túl törvény, 

törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet számára is lehetővé tette más kényszerítő 

intézkedés alkalmazását is.501 

 Az Áe.-ben találkozhatunk először a tárgyalás szabályaival, annak kapcsán az alábbiak 

szerint rendelkezett a jogszabály: 

‒ az államigazgatási szerv tárgyalást tartott, ha ezt jogszabály előírta, vagy a tényállás 

tisztázásához szükség volt az eljárásban részt vevő személyek együttes 

meghallgatására; 

‒ a tárgyaláson az államigazgatási szerv meghallgatta az ügyfelet, a tanút, a szakértőt, és 

megszemlélte a szemletárgyat; 

‒ az ügyfél és képviselője a tárgyaláson elhangzottakra észrevételt tehetett, a 

meghallgatott személyhez kérdést intézhetett, és más személy meghallgatását vagy más 

bizonyíték beszerzését indítványozhatta; 

‒ azt, aki a tárgyalás rendjét zavarta, a tárgyalás vezetője rendreutasította, ismételt vagy 

súlyosabb rendzavarás esetén pedig kiutasította, továbbá bírsággal sújtotta, a fegyveres 

erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjával szemben pedig, ha a bírság 

kiszabását elégtelennek tartotta, fegyelmi eljárást kezdeményezett.502 

 

A Ket. a fenti szabályokat jelentősen kiegészítette, és rendelkezett a közmeghallgatásra 

vonatkozó szabályokról, kitért továbbá a tárgyalás tartásának eseteire, a tárgyalás alkalmával 

meghallgatható személyek és eszközölhető eljárási cselekmények körére, valamint a tárgyalás 

rendjének zavarása esetén alkalmazható szankciókra. Közmeghallgatásra akkor kerülhetett sor, 

ha jogszabály előírta, vagy pedig a hatóság a tényállás tisztázásához a nyilvánosság véleményét 

 
498 Ákr. 73. §. 
499 Et. 31. §. 
500 Áe. 35. § (2) bek. 
501 Áe. 35. § (3) bek. 
502 Áe. 36. §. 
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akarta meghallgatni.503 Később további részletszabályok504 is kidolgozásra kerültek, amelyeket 

az Ákr. az alábbiak szerint módosított: 

− egyrészt a közmeghallgatás kikerült a törvényből; 

− másrészt a hatályos jogszabály alapján akkor tarthat a hatóság tárgyalást, ha a tényállás 

tisztázásához jogvitás eljárásban szükség van a felek együttes meghallgatására, vagy az 

ügy természete lehetővé teszi, ellenérdekű ügyfelek részvételével zajló eljárásban, vagy 

ha a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes 

meghallgatására. 

Az Ákr. értelmében arra is lehetőség van, hogy a hatóság helyszíni szemle keretében 

folytasson le tárgyalást, ha annak feltételei biztosítottak, továbbá az ügyfél bizonyítási 

indítványt is tehet, és kérdést is intézhet a meghallgatott személyhez. Emellett a jogalkotó 

akként rendelkezik, hogy azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendre utasítja, 

ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, és eljárási bírsággal sújthatja. 

 A tárgyalás jogintézményétől eltérően az egyezség szabályai már az Et.-ben is 

megtalálhatóak voltak. A törvény értelmében, amennyiben az ügy természete megengedte, az 

államigazgatási szervnek a döntés előtt meg kellett kísérelnie egyezség létrehozását. Ha ez 

sikeresnek bizonyult, a jóváhagyott egyezséget az államigazgatási szerv határozatba foglalta, 

és a jóváhagyást tartalmazó záradékkal látta el.505 

Az Áe. rendelkezései szerint az egyezségi kísérletet jogszabály is előírhatta, annak 

jóváhagyása kapcsán pedig további feltétel volt, hogy az egyezség nem sérthette a felek vagy 

mások jogos érdekét. Ha pedig az egyezség feltételei nem álltak fenn, az államigazgatási szerv 

folytatta az eljárást. 

Később a Ket. ezeket a szabályokat is kiegészítette, így például az egyezség jóváhagyása 

kapcsán további feltétel volt, hogy nem sérthetett közérdeket sem, illetve ki kellett, hogy 

terjedjen a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére is. A Ket. rögzítette továbbá, 

hogy az egyezséget tartalmazó vagy jóváhagyó döntés esetén mellőzhető az indokolás, illetve 

azt is, hogy nincs helye fellebbezésnek az ügyfelek részéről a közöttük létrejött egyezséget 

jóváhagyó határozat ellen. Mindemellett a Ket.-ben a végrehajtás szabályai között is 

találhattunk egyezségre vonatkozó szabályokat, és a törvény hatálya kapcsán is az eltérő 

rendelkezések alkalmazása vonatkozásában.506 

 Az Ákr.-ben ezek a szabályok nagy mértékben csökkentek, a jogszabály az egyezség 

kapcsán kimondja, hogy ha a hatóság tárgyalást tart, a tárgyaláson megkísérli az ellenérdekű 

ügyfelek között egyezség létrehozását.507 

Az egyezség jóváhagyása kapcsán a korábbi jogszabályok rendelkezéseit cizellálja, így 

rögzíti, hogy ha a kísérlet eredményre vezet, vagy az ügyfelek egyezséget kötnek, és az 

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

eljárási költség viselésére is, a hatóság azt jóváhagyja és határozatba foglalja.508 Mindezek 

mellett pedig a döntéseknél való rendelkezések között találhatjuk azt a Ket.-ben már megjelenő 

szabályt is, hogy az egyezség jóváhagyása esetén − a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, 

az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó − 

egyszerűsített döntés hozható.509 

 
503 Lásd a Ket. eredeti 63. §-át. 
504 BOROS (2012b), 123. RÓZSÁS Eszter: A közigazgatási hatósági eljárás alapintézményei, In JAKAB András – 

KÖNCZÖL Miklós – MENYHÁRD Attila – SULYOK Gábor szerk.: Internetes Jogtudományi Enciklopédia. (BALÁZS 

István rovatszerk.: Közigazgatási jog) Elérhető: http://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatasi-hatosagi-eljaras-

alapintezmenyei (A letöltés dátuma: 2022. 10. 31.). 
505 Et. 33. §. 
506 Ket. 14. §, 72. §, 75. §, 100. §, 125. §. 
507 Ákr. 75. §. 
508 Ákr. 83. §. 
509 Ákr. 81. § (2) bek. 
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3. A legújabb eredmények a közigazgatási hatósági eljárások területén 

 

A közigazgatási eljárási szabályok folyamatosan fejlődtek az elmúlt időszakban. A különböző 

válságok rávilágítottak arra, hogy a folyamatosan gyorsuló világunkban egyszerű, elektronikus 

alkalmazásokon alapuló eljárási megoldások is szükségesek. A legújabb kutatások azt mutatják, 

hogy a fejlett országok polgárai általában rendelkeznek digitális készségekkel, és magas szintű 

hozzáféréssel bírnak a digitális technológiákhoz.510 A közszféra egyes szerzők szerint például 

élen járt a blokklánc technológia aktív feltárásában és kísérletezésében,511 például Grúzia és 

Ghána a földnyilvántartás, az Egyesült Arab Emírségek a kormányzati eljárások, Németország 

a digitális egészségügyi útlevél  eljárásai és szolgáltatásai kapcsán.512 2011-ben Dániában 

kötelezővé vált a polgárok és a vállalatok számára, hogy digitálisan kommunikáljanak a 

kormányzati szervekkel, és digitális önkiszolgáló megoldásokat alkalmazzanak a legtöbb 

közszolgáltatásra.513 

Más szerzők kiemelik, hogy például a mesterséges intelligencia (MI vagy AI) 

használható adminisztratív hibák azonosítására.514 A közigazgatási hatósági eljárásokban is 

meg kell jelenjen az egyes MI technológiák alkalmazása, amelyek segítségével már nemcsak 

arra lesz mód, hogy egy alkalmazáson keresztül megvalósuljon az ügyintéző nélküli ügyintézés, 

hanem arra is, hogy egy virtuális térben egy avatar segítségével intézhessük az ügyeinket. Így 

például egy virtuális kormányablakban lehetővé válik tanú meghallgatása vagy egy virtuális 

szemle lefolytatása. Ehhez azonban természetesen nélkülözhetetlen egy megfelelő technológiai 

tudással rendelkező köztisztviselői kar, illetve szükségesek a megfelelő technológiai eszközök 

és felhasználói ismeretek is az ügyfelek részéről. Mindemellett fontos kiemelni, hogy az egyes 

közigazgatási hatósági ügyek intézésekor felmerülnek olyan egyedi esetek, amelyek emberi/ 

ügyintézői beavatkozás nélkül nem intézhetők el, azokban nem lehet megfelelő szakmai döntést 

hozni. 515 

Magyarországon létrehozásra került a Mesterséges Intelligencia Koalíció, amelynek 

célja, hogy hazánk a mesterséges intelligencia fejlesztések és alkalmazások terén az európai 

élvonalba kerüljön, és a nemzetközi MI közösség fontos tagjává váljon. Ennek egyik első 

lépéseként megalkotásra került a 2020-2030 közötti időszakra szóló Mesterséges Intelligencia 

Stratégia is, amely a fenti célok teljesítését szolgálja.516 

Az MI technológiák hazai alkalmazásának egyik példája, hogy nemrégiben egy 

Projekt517 keretében sor került mesterséges intelligencia használatával létrehozott 

érintőképernyős önkiszolgáló pontok kiépítésére, amelyek segítségével lehetőség van arra, 

 
510 SKAARUP, S. (2020): The role of domain-skills in bureaucratic service encounters. In International conference 

on electronic government. Cham, Springer. 179-196. 
511 Blockchain in Public Sector. Transforming government services through exponential technologies. 

January 2018. Elérhető: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/public-sector/in-ps-

blockchain-noexp.pdf (A letöltés dátuma: 2022. 10. 12.). 
512 SHAHAAB, A. – KHAN, I. A. – MAUDE, R. – HEWAGE, C. - WANG, Y. (2022): Public service operational 

efficiency and blockchain – A case study of Companies House, UK. Government Information Quarterly, 101759. 
513 The Digital Path to Future Welfare: EGovernment Strategy 2011-2015. Danish Agency for Digitisation. 

Elérhető: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2016-06/engelsk_strategi_tilgaengelig.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022. 10. 31.). 
514 BULLOCK, J. – YOUNG, M. M. – WANG, Y. F. (2020): Artificial intelligence, bureaucratic form, and discretion 

in public service. Information Polity, 25. évf. 4. sz., 491-506. 
515 TORMA András – SZABÓ Balázs (2022): Egy közigazgatási sci-fi vagy a jövő valósága? Úton 2030 felé. 

Hipotézisek 20 a holnap közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak gyakorlatához. 

KözigazgatásTudomány, 2. évf. 2. sz. 118-137. 
516 https://ai-hungary.com/ (A letöltés dátuma: 2022.12.12.). 
517 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 

„Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/public-sector/in-ps-blockchain-noexp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/public-sector/in-ps-blockchain-noexp.pdf
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2016-06/engelsk_strategi_tilgaengelig.pdf
https://ai-hungary.com/
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hogy ügyintéző nélkül, gyorsan, hatékonyan intézhessünk ügyeket meghatározott ügyfajtákban. 

A Mesterséges Intelligencia Asszisztensek több modern technikai eszközt is felvonultatnak, így 

például beépített kamerát, mikrofont, ujjnyomat- és okmányolvasót, bankkártya terminált vagy 

aláíró pad-et.518 

 

4. Záró gondolatok 

 

Összegzésként elmondható, hogy a bizonyítás szabályozása már az első eljárásjogi 

kódexünkben is megtalálható volt, a szabályok az Áe.-vel kiegészültek, majd a Ket.-ben 

jelentősen felduzzadtak a részletszabályok beépítésével. A hatályos törvényünk racionalizálta 

a bizonyítás jogintézményéhez kapcsolódó szabályokat, és csak a leglényegesebb 

rendelkezéseket tartalmazza, teret adva ezzel az ágazati jogszabályoknak is.  

Mindhárom eljárásjogi kódexről elmondható, hogy az alapvető garanciális szabályok 

érvényesülnek, így például az ügyfél nyilatkozatának különös jelentőséget tulajdonítanak, 

illetőleg rendelkeznek a hatóság bizonyítási kötelezettségéről is. Ahogyan azt már korábban 

említettük, kiemelt szerepe van a bizonyítás kérdéskörének egy közigazgatási hatósági eljárás 

során, hiszen megalapozott döntés csak a bizonyítékok megfelelő számbavételével hozható. 

Éppen ezért fontos, hogy a jogalkotó egy általános kódexben szabályozza a legfontosabb és 

minden közigazgatási hatósági eljárásban egyformán érvényesülő alapvető szabályokat ennek 

kapcsán, azonban az egyes eljárástípusok különbözősége okán lényeges az is, hogy a 

jogalkalmazók az ágazati jogszabályokat is segítségül hívhassák eljárásuk során.  

A Ket. egy olyan korban volt hatályban, amikor a felgyorsult társadalmi fejlődés és a 

technológia miatt nem válhatott az általános hatósági eljárások törvényi fundamentumává, és 

egy gyenge törvény vált belőle. A jogalkotó az Ákr. megalkotásával egy jóval korszerűbb és 

reflektáló jogszabályt alkotott meg, amely keretet ad a közigazgatási hatósági eljárásoknak, 

amelynek alkalmazhatósága szinte az összes ügytípusnál megfelelő. Így érvényesülni tud a 

Valló József-féle általános közigazgatási rendtartás definíciója.519 

Mindezek mellett fontos szem előtt tartani azt is, hogy az új technológiai megoldásokat, 

különösképpen a MI alapú eszközök használatát a közigazgatási hatósági eljárásokban is meg 

kell jeleníteni és alkalmazni kell a hatékony és gyors ügyintézés érdekében még akkor is, ha a 

személyes közreműködés mindig is nélkülözhetetlen marad ezen a területen. 

 

 

 

 

 

  

 
518 https://hirlevel.egov.hu/2022/10/02/onkiszolgalo-pontok-tamogatjak-a-gyors-ugyintezest-a-

kormanyablakokban/ (A letöltés dátuma: 2022.12.12.). 
519 VALLÓ József (1942): Törvénytervezet az általános közigazgatási rendtartásról indokolással. Pécs, Dunántúl 

Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. Pécs. 

https://hirlevel.egov.hu/2022/10/02/onkiszolgalo-pontok-tamogatjak-a-gyors-ugyintezest-a-kormanyablakokban/
https://hirlevel.egov.hu/2022/10/02/onkiszolgalo-pontok-tamogatjak-a-gyors-ugyintezest-a-kormanyablakokban/
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DR. NAGY SÁNDOR520 

Valami új, valami régi – az elektronikus ügyintézés közigazgatási eljárásjogi törvényeink 

tükrében 

 

Absztrakt 

A közigazgatási eljárásjog folyamatos változásnak van kitéve, ami a jogalkotó oldalán úgy 

jelenik meg, hogy igyekszik hatékonyan és viszonylag gyorsan reagálni, szem előtt tartva a 

jogbiztonságot. Ennek egyfajta leképeződései az eljárásjogi törvények, amelyeken keresztül 

nyomon követhetők azok a társadalmi, gazdasági folyamatok, amik a változást indukálták. A 

tanulmány az elektronikus ügyintézés látcsövén keresztül mutatja be a közigazgatási eljárásjog 

kodifikációját jogtörténeti és összehasonlító jogi metodika használatával. Az elektronikus 

ügyintézés fogalmi elemeinek lefektetését követően a törvények szövegeinek elemzésével 

vizsgálom az ügyfél, a hatóság és az ügy definíciójának változását, végül pedig bemutatásra 

kerül, milyen szinteket lépett meg eddig és hol tart jelenleg az elektronikus ügyintézés. 

 

Kulcsszavak: elektronikus ügyintézés, IKT fejlettségi szintek, infokommunikációs eszközök, 

közigazgatási eljárásjogi kodifikáció, közigazgatási szolgáltatások  

 
1. Bevezetés 

 

A társadalmi és gazdasági folyamatok mindennapi életünkre hatással vannak. Általuk új 

irányvonalak, trendek fogalmazódnak meg, amelyeket a jogszabályoknak követniük kell. Ez a 

behatás érkezhet kívülről, de megjelenhet belülről is. Egy-egy ilyen „kényszer” hatására 

módosításra kerülnek a törvények, addig nem tapasztalt élethelyzetek megoldására 

önkormányzati rendeletet alkot a képviselő-testület. Nem volt és nincs ez másképp a 

közigazgatási hatósági eljárás szabályait illetően sem, hiszen az elmúlt 65 évben olyan 

impulzusok érték a jogalkotót és a jogalkalmazókat, amelyek előbbit arra sarkallták, hogy a 

korábbi évekhez, évtizedekhez képest a „valami régiből” „valami újat” alkossanak, utóbbinak 

pedig mindehhez alkalmazkodnia kellett. Az eredmény: hatékony, az idők próbáját kiálló, a 

vele szemben támasztott követelményeknek megfelelő jogszabály. A „kényszer” tehát új 

alapokra helyezte a közigazgatási eljárásjogot. 

1957. október 1-jén lépett hatályba a közigazgatási eljárásjog egyik pillére: az 

államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (Et.), amely korát meghazudtoló módon, 

szilárd fundamentumon nyugodott, és az addig szinte nem létező – vagy legalábbis igen 

szétaprózott – közigazgatási eljárásjogot a helyes útra terelte. 

Az elmúlt több mint fél évszázadban számos olyan jogintézmény, fogalom, rendelkezés 

látott napvilágot, amelyeknek gyökerei innen eredeztethetőek. Mindegyik hátterében 

valamilyen változást generáló ok állt, aminek hatására megindult a közigazgatási eljárásjog 

kodifikációja. Az Et. 1981-es, majd a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2008-as átfogó módosítását [2008. évi CXI. 

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

CXL. törvény módosításáról (Ket. novella)] kivéve összesen három közigazgatási eljárásjogi 

törvényünk volt. 

Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy az elektronikus ügyintézés szemüvegén 

keresztül bemutassa a közigazgatási eljárásjog kodifikációját és az e mögött meghúzódó 

 
520 Dr. Nagy Sándor jegyző, Eleki Közös Önkormányzati Hivatal; doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, 

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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folyamatokat. A dolgozat jogtörténeti módszer használatával történő megalapozása 

nélkülözhetetlen, emellett szerepet kapott benne az összehasonlító jogi metodika is. Az 

elektronikus ügyintézés fogalmi elemeinek lefektetését követően a törvények szövegeinek 

elemzésével vizsgálom az ügyfél, a hatóság és az ügy definíciójának változását, végül pedig 

bemutatásra kerül, milyen szinteket lépett meg eddig és hol tart jelenleg az elektronikus 

ügyintézés. 

 

2. Kísérlet az elektronikus ügyintézés fogalmának meghatározására 

 

Nem túlzás azt állítani, hogy a közigazgatási (eljárás)jog az a jogterület, amelynek talán a 

leggyorsabban szükséges reagálnia a változásra, hiszen a társadalom nagy része – közvetett 

vagy közvetlen módon – valamilyen formában kapcsolatba kerül vele élete során. A 

vélemények megoszlanak: vannak, akik partnerként tekintenek rá, és vannak, akik szerint „az 

eljárás hosszú, kanyargós, mivel a hivatal útvesztői gyakran végtelenek, és az ügyek sorsa – 

helyenként – kiszámíthatatlan.”521 Amennyiben így tekintünk a közigazgatásra, akkor kevés 

eséllyel várhatjuk el bárkitől, hogy megváltozzon róla a véleménye. Azonban az idő 

előrehaladtával és az infokommunikációs eszközök egyre szélesebb körben történő 

elterjedésével vitathatatlanul jogalkotási kényszerbe került a jogalkotó, hiszen a világ 

felgyorsult, és lehetőleg az azonnali ügyintézés, döntéshozatal szabályrendszerének kialakítását 

követelte, amely alól a közigazgatási jog sem képezett kivételt. A papír alapú ügyintézésről 

elektronikus útra való átállás nyilvánvalóan nem azonnal ment végbe, sőt az jelenleg is tart, és 

még hosszú út áll a teljes elektronizáltság megteremtéséig. 

Mindenekelőtt ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a közigazgatási hatósági eljárás 

kodifikációs folyamatában a fentieket, először le kell szögezzük, hogy az elektronikus 

ügyintézés szerves részét képezi az elektronikus közigazgatásnak (e-government). Azonban 

tudni érdemes, hogy egységes, mindenki által elfogadott fogalom-meghatározás nincs erre 

vonatkozóan.522 

 

„A fogalom-meghatározással kapcsolatban az első problémát mindjárt az angol 

government kifejezés magyar fordítása jelenti, amely csak tükörfordításban jelent 

kormányzatot. Ebből következik, hogy az angol electric government (e-government) 

kifejezést is a közhatalom gyakorlásában résztvevő valamennyi állami szervre 

vonatkoztatnunk kell. Ez az oka annak, hogy Magyarországon több szerző is 

következetesen – a kormányzathoz képest tágabban értelmezhető – „e-közigazgatás”-ra 

fordítja az e-government kifejezést.”523 

 

A téma szempontjából jómagam is az e-közigazgatás megnevezést használom. Ha egyszerű 

módon kívánjuk meghatározni az e-ügyintézést, akkor azt mondhatnánk, hogy az a 

közigazgatásban minden olyan ügyintézés, amely nem papír alapon, hanem elektronikus 

formában történik. Az elektronikus ügyintézés azonban ennél több. 

Elsőként az elektronikus közigazgatási ügyintézésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról 

szóló 184/2004. (VI. 3.) Korm. rendelet (e-ügyintézési Korm. rendelet) rendelkezett a 

fogalomról: „elektronikus közigazgatási ügyintézés: szolgáltatás, amely a hatósági ellenőrzés 

 
521 JÓZSA Zoltán (2019): A hatósági ügyintézés fejlődésének főbb állomásai. Pro Publico Bono – Magyar 

Közigazgatás, 7. évf. 3. sz. 40-65. 42. 
522 NAGY Sándor (2021): Circulus vitiosus az elektronikus közigazgatás megvalósulása helyi szinten. Új Magyar 

Közigazgatás, 14. évf. 4. sz. 65-73. 66. 
523 SÁNTHA György (2015): „Utazás a digitális állam körül”- e-közigazgatási úti beszámoló az elmúlt 10 évről. 

Új Magyar Közigazgatás, 8. évf. 3. sz. 69-78. 71. 
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kivételével a közigazgatási hatósági ügyek eljárási cselekményeinek vagy azok részeljárásainak 

e rendeletben foglalt feltételek szerinti elektronikus úton történő gyakorlását biztosítja.”524 

A Ket. alkalmazása során azon eljárási cselekmények halmazát értettük alatta, amelyek 

során az ügyfél vagy az ügyintézést biztosító szerv elektronikus nyilatkozatot tesz, vagy az 

ügyintézést biztosító szerv az ügyfél vagy más ügyintézést biztosító szerv nem elektronikus 

nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá alakítja át, és azt az eljárás során felhasználja.525 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (Eüsztv.) alapelvei között is találunk az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 

rendelkezést, miszerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe 

tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, 

lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus 

intézését jelenti.526 

Fentiek mellett elektronikus ügyintézés alatt értjük, hogy az eljárás résztvevői az eljárás 

során valamilyen informatikai eszközt vesznek igénybe az eljárás feltételéül szolgáló vagy az 

alatt keletkező adatok feldolgozásához, tárolásához és továbbításához.527 

Mindezeket alapul véve elektronikus ügyintézésről tehát akkor beszélünk, ha rendelkezésre 

áll: 

 

1. megindítandó ügy, valamint  

2. (elektronikus) ügyintézést biztosító szerv, 

3. ügyfél, illetve  

4. informatikai eszköz mindkét oldalon. 

 

A következő fejezetben ezen elemeket alapul véve végig kísérhetjük az elektronikus ügyintézés 

beépülését az eljárásjogi törvényekbe az ügy, az ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél 

szemszögéből. Kitérek arra is, milyen eszközök álltak/állnak rendelkezésre elektronikus 

ügyintézésre. A jogszabályok megalkotásának, illetve átfogó módosításainak okai nem 

kerülnek itt bemutatásra, arra külön fejezetben kerül sor, ebben a részben csupán a változásokra 

fókuszálok. 

 

2.1. Mi? Az ügy 

 

Az elektronikus ügyintézés, ahogyan az a nevében is szerepel, szükségképpen feltételezi magát 

az ügyet. Az alábbi táblázat mutatja az ügy fogalmának változásait. 
  

 
524 E-ügyintézési Korm. rendelet 2. § a) pontja. 
525 BUDAI Balázs: E-közigazgatási alapismeretek. 57. Elérhető: 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf (A letöltés 

dátuma: 2022.09.22.) 
526 Eüsztv. 2. § (1) bek. 
527 BUDAI Balázs Benjámin (2009): Az e-közigazgatás elmélete. Budapest, Akadémiai Kiadó. 45. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
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1. sz. táblázat: Az ügy fogalmának változásai 

Jogszabály Az ügy fogalma Hatály kezdete 

Et. 1. §(1) 

bek. 

Államigazgatási ügyön mindazokat az ügyeket kell 

érteni, amelyek intézése során az államigazgatási 

szerv az ügyfeleket érintő jogot vagy kötelezettséget 

állapít meg, részükre adatot igazol, vagy nyilvántartást 

végez. 

1957. 10. 01-től 

Áe. 3. § (3) 

bek. 

Államigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben az 

államigazgatási szerv az ügyfelet érintő jogot vagy 

kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást 

vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. 

1982. 01. 01-től 

Ket. 12. § (2) 

bek. 

Közigazgatási hatósági ügy: 

a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási 

hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet 

állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 

hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést 

végez, 

b) a tevékenység gyakorlásához szükséges 

nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés 

- a fegyelmi és etikai ügyek kivételével - ha törvény 

valamely tevékenység végzését vagy valamely 

foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más 

szervezeti tagsághoz köti. 

2005. 11. 01-től 

Ket. novella 

12. § (2) bek. 
ua. 2009. 10. 01-től 

Ákr. 7. § (2) 

bek. 

(Hatósági) ügy az, amelynek intézése során a hatóság 

döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét 

megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését 

megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban 

együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve 

az ezeket érintő döntését érvényesíti. 

2018. 01. 01-től 

 (Forrás: saját szerkesztés a jogszabályok alapján) 

 

Az Et. meghatározta az államigazgatási ügy fogalmát. Ennek keretében deklarálta, hogy 

minden olyan ügy idetartozott, amely valamely jogot vagy kötelezettséget állapított meg, adatot 

igazolt vagy nyilvántartás vezetésére került sor. Fontos kiemelni, hogy az 1960-as, 1970-es 

évek az állami nyilvántartások kialakításának időszaka volt. Gondoljunk csak a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartásra, amely 1975 óta létezik, és máig az akkor betáplált ősadatokkal operál, 

így a törvény szövegébe is nélkülözhetetlen volt adaptálása. 

Bár az elektronikus ügyintézéshez nem kapcsolódóik szorosan, de érdemes kitérni a 

hatósági ellenőrzésre is. A jogirodalomban eltérő vélemények születtek arról, hogy ez hatósági 

ügy vagy sem. Az Áe. nemes egyszerűséggel akként kezelte, hogy az ügy fogalmának részévé 

tette. A Ket. ezen logikán nem változtatott, sőt azt kibővítette, talán túlzottan is. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) „kevésbé 

látványos, de annál fontosabb újítása az, hogy a hatósági ellenőrzés már nem része a hatósági 

ügy fogalomnak, ezért elengedhetetlenné vált, hogy a törvény tárgyi hatályáról szóló (1) 
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bekezdés külön is nevesítse azt.”528 Az Ákr. már nem határozza meg tűpontossággal az ügy 

fogalmát, mindössze általánosságban beszél róla. Újításként értékelendő, hogy a hatóság által 

megszövegezett döntések érvényesítése is a hatósági ügy fogalmi elemei közé tartozik.529 

 

2.2. Ki? Az ügyfél és az ügyintézést biztosító szerv 

 

Az állampolgár valamely ügyének intézésekor interakcióba lép az adott közigazgatási szervvel. 

Ezt megteheti személyesen vagy telefonon, továbbá akár e-mail formájában is, a lehetőségek 

tárháza szinte kimeríthetetlen. Bármelyiket választja, manapság elkerülhetetlen, hogy ne 

találkozzon az elektronikus ügyintézéssel. Adódik ez egyrészt abból, hogy az ügyfél 

közigazgatási szolgáltatást vesz igénybe, másrészről a jogszabályok egyes ügytípusok esetén 

ezt az utat teszik kizárólagossá. Az elektronikus ügyintézés egyik és nélkülözhetetlen eleme 

tehát az ügyfél.530 

A másik oldalon az (elektronikus) ügyintézést biztosító szerv áll, amely feldolgozza, 

elbírálja az ügyfél kérelmét, valamint továbbítja a döntést a megfelelő csatornán. Az alábbi 

táblázat szemlélteti, hogyan alakult át az ügyfél fogalma, illetve hogyan nevezték az 

(elektronikus) ügyintézést biztosító szerveket az évek során. 

 

2. sz. táblázat: Az ügyfél fogalmának és az ügyintézést biztosító szerv megnevezésének 

változásai 

Jogszabály Az ügyfél fogalma Időszak 
Az ügyintézést 

biztosító szerv 

Et. 1. § (5) 

bek. 

Az a személy, jogi személy, állami szerv, 

társadalmi vagy gazdasági szervezet, amelynek 

jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az eljárás 

tárgyát képező ügy érinti. 

1957. 10. 01-től 
államigazgatási 

szerv 

Áe. 3. § (4) 

bek. 

Az a magánszemély, jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező más szervezet, 

amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti. 

(1982. 01. 01-től) 

1982. 01. 01-től 

1992. 01. 01-től 

államigazgatási 

szerv 

közigazgatási 

szerv 

Ket. 15. § (1) 

bek. 

Az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 

(amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét 

az ügy érinti, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá 

vontak, illetve akire (amelyre) nézve - tulajdonát, 

jogait és vagyontárgyait is ideértve - a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz. 

2005. 11. 01-től 
közigazgatási 

hatóság 

Ket. novella 

15. § (1) bek. 

Az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 

jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági 

ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági 

nyilvántartás adatot tartalmaz. 

2009. 10. 01-től 
közigazgatási 

hatóság 

Ákr. 10. § (1) 

bek. 

Az a természetes vagy jogi személy, egyéb 

szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos 
2018. 01. 01-től 

(közigazgatási) 

hatóság 

 
528 HAJAS Barnabás – HUSZÁRNÉ Oláh Éva – KALAS Tibor – KÁRPÁTI Magolna – KURUCZ Krisztina – 

LAPSÁNSZKY András – MUDRÁNÉ Láng Erzsébet – PETRIK Ferenc – ROTHERMEL Erika – SUGÁR Tamás (2017): 

Az általános közigazgatási rendtartás magyarázata. Budapest, HVG-ORAC. 38. 
529 Az Ákr. részletes indokolása a 7. §-hoz. 
530 A fejezetben egyfajta összehasonlítást végzek a közigazgatási hatósági eljárásjogi törvények ügyfél, hatóság, 

ügy fogalmait illetően. A mögöttük húzódó folyamatok a következő fejezetben kerülnek kibontásra. 
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érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) 

nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, 

vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

 (Forrás: saját szerkesztés a jogszabályok alapján) 

 

Az Et. hatálybalépését követően egészen napjainkig a törvények összesen öt ügyfélfogalmat 

határoztak meg. Az Et., majd az Áe. ügyfél fogalma hűen tükrözte az akkori gazdasági, illetve 

társadalmi helyzetet. Érdemi változást a Ket. hozott, amely kiszélesítette a kört a természetes, 

valamint jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekkel, 

továbbá beemelésre került a hatósági ellenőrzéssel és nyilvántartással kapcsolatos rendelkezés 

is, amely szinten ügyféli jogállást keletkeztetett. Az Ákr. ezen a logikán haladt tovább azzal a 

különbséggel, hogy a korábbi fogalmat kiegészítette a „közvetlen” fordulattal. A Ket. 

ugyanakkor tágabban értelmezte az ügyfél fogalmát, ugyanis a „jogát vagy jogos érdekét” 

fordulatot használta. Ennek meghatározására a Legfelsőbb Bíróság Kfv.II.39.231/2008/6. 

számú ítélete tett kísérletet, amikor is kimondta, hogy valakinek a jogát, jogos érdekét az ügy 

akkor érinti, ha közvetlen és nyilvánvaló érdekeltsége fűződik ahhoz, hogy az egyébként másra 

vonatkozó jogot (kötelezettséget) a hatóság megállapít-e, és ha igen, milyen tartalommal. 

Mindehhez képest az Ákr. már szűkebben értelmezi az ügyféli kört, hiszen a fent említett 

„közvetlen” szóval fejezi ki, hogy az ügyféli minőség szempontjából az üggyel kapcsolatos 

közvetlen érintettség jöhet szóba.531 

Az (elektronikus) ügyintézést biztosító szerv alatt az Et. és az Áe. államigazgatási 

hatóságot, a Ket. közigazgatási hatóságot, az Ákr. pedig hatóságot ért, tehát az Ákr. nem sorolja 

fel taxatíve az ebbe a körbe tartozó szervezeteket, ahogyan a Ket. tette, hanem csupán egyfajta 

általános hatóság fogalmat használ, amely tulajdonképpen visszamutat az Et.-re. „Egy európai 

államban a bonyolult életviszonyok hatékony kezelése sajátos megoldásokat tehet szükségessé, 

ezért, ha a hatósági ügy intézése hatékonyabb és az ügyfelek szempontjából előnyösebb, 

jogszabály hatósági ügy intézésére felhatalmazhat költségvetési szervet éppúgy, mint más 

szervezetet is.”532 A hatóság fogalmának változása mögött szintén meghúzódnak azok – a 

bevezetőben már említett gazdasági és társadalmi – folyamatok, amelyek változásra késztették 

a jogalkotót. E mögött egyértelműen már az Eüsztv. hatása áll; a törvény ugyanis meghatározza, 

mely szervezet minősül elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, determinálva az 

elektronikus ügyintézést.533 

 

 

 
531 HAJAS et al. 2017, 47. 
532 Uo. 45. 
533 Eüsztv. 1. § 17. pontja: elektronikus ügyintézést biztosító szerv: 

a) az államigazgatási szerv, 

b) a helyi önkormányzat, 

c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany, 

d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság, 

e) az alapvető jogok biztosa, 

f) az ügyészség, 

g) a közjegyző, 

h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda, 

i) a hegyközségek kivételével a köztestület, 

j) a közüzemi szolgáltató, 

k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett közfeladatot ellátó vagy 

közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint 

l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben 

meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az 

a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany. 
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2.3. Hogyan? Informatikai eszközök 

 

Ahhoz, hogy a szó legszorosabb értelmében véve elektronikus ügyintézésről beszéljünk, 

szükséges hozzá mind ügyféli, mind pedig szervezeti oldalról egy informatikai eszköz. A ma 

már szinte minden háztartásban és közigazgatási szervnél megtalálható számítógép az 1950-es, 

1960-as években luxuscikknek számított. Ahogyan az ipari forradalom találmányai, úgy a 

számítógépek elterjedése is átalakította, formálta a közigazgatást. Míg Magyary Zoltán az 

indigót tartotta az egyik legfontosabb és a közigazgatást jelentős mértékben formáló 

találmánynak, addig a fenti időszakban a személyi számítógép jelentette az áttörést az akkor 

még igen csak gyerekcipőben járó elektronikus ügyintézés terén. Tudniillik a II. világháborút 

követően mindennemű, nyugatra mutató kutatás és fejlesztés tiltott volt, a Szovjetunió 

befolyása alatt álló államok számára igen korlátozottan és központilag felügyelten voltak 

végezhető kísérletek. Ezen törekvések elsősorban a piaci szférában realizálódtak, és csak 

később kerültek átültetésre az államigazgatás rendszerébe. A kiutat az ún. Koszigin-levél 

jelentette, amely „megállapította, hogy a szocialista országok számítástechnikai eredményei – 

alapvetően az embargó-korlátozások következtében – jelentősen elmaradnak a kapitalista 

országokéitól, és ez a körülmény hátrányosan befolyásolja mind gazdasági, mind katonai 

potenciáljukat”.534 Elektronikus ügyintézésről természetesen ebben a korszakban nem 

beszélhetünk, de központi szinten már megfogalmazódott a különböző nyilvántartások és 

adatszolgáltatások egyszerűbbé és gyorsabbá tételének igénye, amelyhez a számítógép 

hatalmas segítséget nyújtott. Míg 1960-ban összesen 5 db számítógépet tartottak számon, ez 

1970-ben már 147-re emelkedett, 10 évvel később pedig 1272 db-ra nőtt.535 Felhasználásuk 

elsősorban a központi közigazgatásban kapott helyet, de meg szükséges említenünk, hogy helyi 

szinten, a járási tanácsok 1984-ben történt megszűnését követően még nagyobb fejlődés 

kezdődött, ugyanis „a 80-as évtized közepén a tanácsi szervezetek korszerűsítési lehetőségeit 

vizsgáló terepi modellkísérletek bebizonyították, hogy a szervezetkialakítási jogot nem célszerű 

központosítani. Az áttörés eredményeként lehetővé vált a tanácsok számára, hogy létrehozzák 

komplex informatikai rendszereiket.”536 Leghamarabb a tanácsi iktatórendszerek jöttek létre. 

Az Et. hatályba lépésekor tehát még az elektronikus ügyintézés – ha egyáltalán 

megfogalmazódhatott akkor – csak egy jövőbeli terv volt, csírája még mélyen a felszín alatt 

rejtőzött. A papír alapú ügyintézés dominált az Áe.-ben egészen 2001-ig, amikor is az először 

alkalmazta az elektronikus dokumentum fordulatot, azonban nem jelölte meg, hogy az 

valójában mit takar, mindössze annyit deklarált, hogy az iratra vonatkozó rendelkezések 

irányadók minden olyan tárgyra, amely – általában műszaki vagy vegyi úton – adatokat rögzít 

(fénykép, film-, hangfelvétel, mágneslap, mágnesszalag, elektronikus dokumentum stb.)537 A 

törvény módosítása mögött az állt, hogy ugyanebben az évben lépett hatályba az elektronikus 

aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.). A jogszabály indokolása szerint „ha a törvény 

az Áe. szabályait módosítva nem tenné lehetővé általánosságban az elektronikus irattal való 

ügyintézést, az elektronikus aláírás felhasználása csak az üzleti szférára korlátozódna. Ez 

ellentétben állna a törvény célkitűzéseivel, illetve a kormányzati szándékkal is, mely előírja, 

hogy meg kell vizsgálni: a közigazgatás mely területein kell bevezetni az elektronikus irattal 

történő ügyintézést.” 

 
534 ÁLLÓ Géza – MOLNÁR Szilárd szerk. (2014): A „hiteles helyektől” az elektronikus közigazgatásig. 

Mérföldkövek a hazai közigazgatás és a kormányzati számítástechnika kialakulásának történetében. Szeged, 

Primaware Kiadó. 76. Elérhető: http://mek.oszk.hu/14600/14683/index.phtml (A letöltés dátuma: 2022.10.02.) 
535 Uo. 141. 
536 Uo. 142. 
537 Et. 28. § (3) bek. 

http://mek.oszk.hu/14600/14683/index.phtml
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A Ket. szakított az Et. gyakorlatával, és kimunkálta az elektronikus úton történő 

kapcsolattartási formákat is azzal, hogy külön fejezetet szánt neki. Emellett kimondta, hogy az 

eljárás során a hatóság és az ügyfél távbeszélő útján szóban, továbbá telefax útján, illetve ha 

jogszabály így rendelkezik, szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás útján írásban is tarthatja a 

kapcsolatot.538 Később azonban már meghatározta példálózó jelleggel az írásban és a szóban 

történő kapcsolatfelvétel módjait is, például írásbelinek minősülő elektronikus úton,539 

hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton,540 írásbelinek nem minősülő elektronikus úton.541 

Az infokommunikációs eszközök (személyi számítógép, telefax, vezetékes, majd 

mobiltelefon, okostelefon, laptop stb.) robbanásszerű elterjedésével a törvényeknek is fel kellett 

venniük a versenyt, hiszen egyre nagyobb ütemben jelent meg az az állampolgári igény, amely 

az ügyintézés korábbi személyes voltát váltotta fel a kényelmesebb és gyorsabb, távoli 

ügyintézéssel. Magyarországon 2005-ben került bevezetésre az ügyfélkapu, amely azóta is 

nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében, hiszen annak alkalmazásával számos 

államigazgatási és most már önkormányzati ügyet el lehet intézni. Az alábbi ábra mutatja az 

ügyfélkapun regisztráltak számát: 

 

1. sz. ábra: Ügyfélkapu statisztika 

 
Forrás: Ügyfélkapu statisztika, elérhető: 

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/mohustat.xls (A letöltés dátuma: 

2022.10.01.) 

 

Érdemes kitekinteni arra is, hogy az infokommunikációs eszközök használata során mennyien 

éltek az elektronikus ügyintézés adta lehetőségekkel. Ehhez a Központi Statisztikai Hivatal 

statisztikai évkönyveiben található adatokat használtam fel.  

 

 
538 Ket. 168. § (1) bek. 
539 Ket. 28/A. § (1) bek. a) pont aa) alpontja (hatályos 2012. április 1-jétől 2016. december 31-ig). 
540 Ket. 28/A. § (1) bek. b) pont bb) alpontja (hatályos 2012. április 1-jétől 2016. december 31-ig). 
541 Ket. 28/A. § (1) bek. c) pontja (hatályos 2012. április 1-jétől 2016. december 31-ig). 
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2007-ben az internetezők 49 %-a lépett elektronikusan kapcsolatba valamely 

közhivatallal.542 2012-ben már 38 %-uk űrlapok letöltésére és 29 %-uk a kitöltött űrlapok 

visszaküldésére szánta az idejét. Az államigazgatási szervek 88 %-a, míg az önkormányzatok 

56 %-a volt elérhető a világhálón.543 Egy évvel később az internetezők 47 %-a keresett 

információt valamilyen közigazgatási szervezet honlapján. Az elmúlt évhez képest azonban 

némi visszaesés volt tapasztalható, ugyanis az elektronikus úton ügyet intézők 32 %-a töltött le 

és 23 %-uk küldte vissza az űrlapokat.544 2015-ben már 53 %-a az internetezők körében 

böngészett információkat közigazgatási szervek honlapján. 38 %-uk töltött le űrlapokat és 33 

%-uk küldte azokat vissza.545 

2017-ben már korcsoportonkénti megoszlást is találunk az évkönyvekben: a 16–74 

évesek 47 %-a az interneten keresztül lépett kapcsolatba valamely hatósággal. A közigazgatási 

ügyintézést a korcsoport 29 %-a intézte teljes egészében elektronikusan, vagyis online kitöltötte 

az űrlapokat és be is küldte azokat, 9 százalékponttal nagyobb részük, mint 2012-ben.546 2019-

ben a 16–74 évesek 53 %-a interneten keresztül lépett kapcsolatba valamely hatósággal a 

felmérést megelőző egy éven belül, 19 százalékponttal többen, mint 2010-ben. A korcsoportba 

tartozók 50 %-a keresett információt közigazgatási szervezet honlapján, 41 %-a letöltötte, 39 

%-a online kitöltötte az űrlapot, és be is küldte. Mindhárom mutató tekintetében a hazai arány 

meghaladta az uniós átlagot.547 2020-ban a 16–74 évesek 60 %-a lépett kapcsolatba valamely 

közhivatallal és közintézménnyel, 41 %-uk űrlapot töltött le, 37 %-uk le is töltött és el is küldött 

űrlapot interneten keresztül.548 2021-ben a 16–74 évesek 73 %-a lépett kapcsolatba valamely 

közhivatallal és közintézménnyel, 67 %-uk űrlapot töltött le, 66 %-uk letöltött és be is nyújtott 

űrlapot interneten keresztül. 2015-ben az utóbbit, vagyis a teljes körű elektronikus ügyintézést 

igénybe vevők aránya mindössze 24 % volt. A teljes körű elektronikus ügyintézés hazánkban 

uniós összehasonlításban igen elterjedtnek számít, az igénybevevők aránya 2021-ben a 7. 

legmagasabb volt a tagországok körében.549 

 

3. Az elektronikus ügyintézés megjelenése az eljárásjogi törvényekben 

 

„A közigazgatási modernizációnak sikeressége a terület jogi szabályozottságán, valamint a 

jogszabályok érvényesülésén, hatásosságán és hatékonyságán múlik.”550 Ezen vezérelv mentén 

az Et. hatályba lépésétől egészen napjainkig a fejezetben nyomon követhetjük az elektronikus 

 
542 Magyarország, 2007. 93. 

Elérhető: MAGYARORSZÁG 2007 (ksh.hu) (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
543 Magyarország, 2012. 155. 

Elérhető: cimnegyediv_Mao_2012.indd (ksh.hu) (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
544 Magyarország, 2013. 160. 

Elérhető: Magyarország, 2013 (ksh.hu) (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
545 Magyarország, 2015. 86. 

Elérhető: Magyarország, 2015 (ksh.hu) (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
546 Magyarország, 2017. 58. 

Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2017.pdf (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
547 Magyarország, 2019. 220. 

Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2019.pdf (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
548 Magyarország, 2020. 235. 

Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2020.pdf (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
549 Magyarország, 2021. 159. 

Elérhető: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2021.pdf (A letöltés dátuma: 2022.10.01.) 
550 BUDAI Balázs (2011): Az európai uniós stratégiák lényegi elemeinek megjelenése a hazai jogszabályokban – 

különös tekintettel az e-közigazgatás létrejöttének jogszabályi támogatására. Pro Publico Bono, 1. sz. 1. [Pro 

Publico Bono, Online Támop Speciál, elérhető: https://tudasportal.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/20.500.12944/1778/Buda_B_B_AZ_EUROPAI_UNIOS_STRATEGIAK.pdf?se

quence=2 (A letöltés dátuma: 2022.09.22.)]. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2007.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2012.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2013.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2015.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo2017.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2019.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2020.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mo/mo_2021.pdf
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ügyintézés jogszabályokban elfoglalt helyét. Nem kerülnek ugyan bemutatásra, de meg 

szükséges említeni, hogy hazánk számos stratégiát, programot fogadott el még az Európai 

Unióhoz történő csatlakozást megelőzően,551 amelyek több-kevesebb sikerrel találtak 

kormányzati szinten is támogatásra. Mind közül kiemelendő és talán a kiindulópontot képezheti 

az Eat., amely a korszak egyik legnagyobb vívmánya volt és megteremtette az alapot a későbbi 

elektronikus azonosításra és ügyintézésre. Ezzel „próbálták az ügyintézés jogi relevanciáját 

biztosítani, de ez a kísérlet kudarcba fulladt, az elektronikus aláírás nem terjedt el, a 

kormányzati szándék ellenére.”552 

Korábban már lefektetésre került, hogy az Et.-ben és Áe.-ben egészen 2001-ig nem 

találunk elektronikus ügyintézésre utalást.553 A jogalkotó ekkor beemelte a törvénybe a 

következő szakaszt: „Ezt a törvényt akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, a következő ágazatokhoz tartozó, illetve a következő törvények által 

meghatározott ügyekben: (…) p) az elektronikus aláírásról szóló törvény.”554 Továbbá 2001. 

szeptember 1-jétől lehetővé tette a kérelmek elektronikus dokumentum alkalmazásával történő 

benyújtását, illetve az elektronikus űrlapok használatának lehetőségét.555 Az Et. szűken bár, de 

lehetőséget adott az elektronikus ügyintézésre. A részletszabályokat az e-ügyintézési Korm. 

rendelet556 tartalmazta. „Az Et. a maga idejében rendkívüli előrelépést jelentett a magyar 

közigazgatási eljárásjog fejlődésében, így nem véletlen, hogy jól kimunkált jogszabályként 

funkcionált közel fél évszázadon át, még akkor is, ha 1981-ben sor kerül az átfogó 

felülvizsgálatára.”557 

2005. november 1-jén új eljárási kódex lépett hatályba, a Ket. A törvény indokolásában 

szerepet kapott a közigazgatás számítástechnikai bázisának fejlődése, amely egyik oka volt a 

közigazgatási eljárásjog újrakodifikálásának. „Ez egyfelől lehetőséget nyújt az ügyfelek eljárási 

terheinek jelentős könnyítésére, másfelől segíti a hatóságok hivatalbóli eljárásindítását is. 

Vannak más korszerű technikai eszközök is, amelyek alkalmazását indokolt lehetővé tenni a 

közigazgatás és az ügyfelek közötti kapcsolatrendszerben.”558 

A Ket. megalkotását követően, de még hatályba lépése előtt a Kormány az 1044/2005. 

(V. 11.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Korm. hat.) – amely a közigazgatás 

korszerűsítését szolgáló aktuális e-kormányzati feladatokról szól – elfogadta az 

infokommunikáció fejlettségi szintjeit. A közigazgatási eljárásjog és elektronikus ügyintézés 

kapcsolatában tehát ezt tekinthetjük etalonnak. Ennek mentén kerül bemutatásra a fejezetben 

az elektronikus ügyintézés törvényi szintre történő adaptálása. 

 

A Korm. hat. négy szintet különböztetett meg, azonban a szakirodalom ismeri a 

nulladik, továbbá ötödik szintet is az alábbiak szerint: 

 
551 Ilyen volt – többek között – az 1971-1985 közötti Számítástechnikai Központi Fejlesztési Program, 1990-ig 

az Elektronizációs Gazdaságfejlesztési Program, Nemzeti Információs Stratégia (NIS), Nemzeti Információs 

Társadalom Stratégia (NITS), Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS). 
552 BUDAI Balázs: E-közigazgatási alapismeretek. 57. 

Elérhető: https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.09.22.) 
553 MOLNÁR Péter: E-ügyintézés a pandémia idején a közigazgatás helyi szintjén 

Elérhető: https://jegyzo.hu/e-ugyintezes-a-pandemia-idejen-a-kozigazgatas-helyi-szintjen/ (A letöltés dátuma: 

2022.10.06.) 
554 Et. 3. § (6) bek. p) pontja. 
555 Et. 16. § (1) bek. 
556 A jogszabály 2005. október 31-ig volt hatályban. 
557 BOROS Anita (2011): Közérthető közigazgatási hatósági eljárás. Budapest, Complex Kiadó. 14. 
558 A Ket. indokolása. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
https://jegyzo.hu/e-ugyintezes-a-pandemia-idejen-a-kozigazgatas-helyi-szintjen/
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0. ún. kvázi offline állapot,559 ahol tulajdonképpen az elektronikus ügyintézésnek még 

nyoma sincs, csak papír alapon történhet a kapcsolattartás az ügyfél és a hatóság között. 

1. elektronikus szolgáltatási szint: információs, tájékoztató szolgáltatás, amely csak 

általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a szükséges 

dokumentumokról (jelenlét). 

2. elektronikus szolgáltatási szint: egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely az 

1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok letöltése, és 

azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli elektronikus kitöltése, amely esetben a dokumentum 

benyújtása hagyományos úton történik (interakció). 

3. elektronikus szolgáltatási szint: kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, amely 

közvetlen vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével történő elektronikus adatbevitel 

és a bevitt adatok ellenőrzése. Az ügy indításához, intézéséhez személyes megjelenés nem 

szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, 

valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik (tranzakció). 

4. elektronikus szolgáltatási szint: teljes on-line tranzakciót (ügyintézési folyamatot) 

biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási döntés is elektronikus úton 

kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés elektronikus úton is intézhető 

(transzformáció). 

5. szint, amely „olyan proaktív, automatizált szolgáltatásokat takar, melyek 

célirányosan elégítik ki az ügyféloldali elvárásokat”560 (targetizáció) 

 

2. sz. ábra: IKT fejlettségi szintek 

 
 (Forrás: BUDAI BALÁZS: E-közigazgatási alapismeretek. 

Elérhető: 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29

.pdf (A letöltés dátuma: 2022.09.22.) 

A kép forrása: https://www.parallelemployment.com/blog/preparing-for-success-interview-

tips, a letöltés dátuma: 2022. 10. 07.) 

 

 
559 BUDAI 2009, 196. 
560 Uo. 

https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
https://www.parallelemployment.com/blog/preparing-for-success-interview-tips
https://www.parallelemployment.com/blog/preparing-for-success-interview-tips
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A 0. szint az Et. és Áe. közötti időszakot öleli fel, egészen 2001-ig. Itt ugyanis nem 

beszélhetünk még egyáltalán elektronikus ügyintézésről, hiszen a papír alapon történő 

ügyintézés dominált, és ennek megváltoztatására igény csak később mutatkozott, bár érdemes 

megemlíteni, hogy azt az Áe. sem zárta ki, csak a törvény még nem rendelkezett róla.561 Az 

internet megjelenésével az online közigazgatási szolgáltatásokról történő online 

információnyújtás megkezdődik.562 

A jelenlét fázisa a 2001-től egészen a 2005-ig tartó időszakot öleli fel, amelyet főként 

hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásának előkészítését jelentette. Ekkor indult meg 

ugyanis az a jogalkotási és jogharmonizációs dömping, amely végeredményben teret engedett 

az elektronikus ügyintézésnek is. A korszak talán legnagyobb újítása a 2003-ban megindított 

kormányzati portál (www.magyarorszag.hu) volt. A 2004-ben hatályba lépett és még az Áe. 

kvázi kisegítő jogszabályaként használt e-ügyintézési Korm. rendelet tartalmazta az e-

ügyintézés részletszabályait. 2005. november 1-jén hatályba lépett a Ket., amely már ezen 

logika mentén épült fel, és „szembe ment az Áe. korábbi, papír alapú ügyintézési 

gondolkodásával, és az elektronikus ügyintézést próbálta bevezetni.”563 Megjegyzendő, hogy a 

közigazgatási hatósági eljárásjog mellett a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 

irányelv átültetése is lendített ezen a folyamaton, ugyanis a tagállamok számára az egyablakos, 

illetve elektronikus ügyintézés biztosítása itt fogalmazódott meg. Ezt természetesen a 

jogszabályoknak is le kellett követniük. Nyomtatványok, űrlapok, adatlapok letöltésének 

időszaka ez.564 

Az interakció lépcsőfokára 2005-öt követően léptünk. Ebben az évben jött létre az 

ügyfélkapu, amely az ügyfél és hatóság közötti kapcsolattartási csatorna kötelező használatát 

jelentette. Elektronikus űrlapok le-, illetve kitöltése, majd hitelesítése jellemezte ezt az 

időszakot, azonban teljes elektronikus ügyintézés még ezen a szinten sem valósul meg, mert az 

illetékek lerovása nem lehetséges távolról.565 

A Ket. 2009-től az elektronikus ügyintézésnek külön fejezetet szánt, illetve azt a 

kapcsolattartás egyik formájaként kezelte amellett, hogy immár a döntéseket is elektronikus 

úton lehetett közölni. Érdemes azonban néhány szót említeni a közigazgatási hatóságok közül 

a helyi önkormányzatokról is, akik szerves részét képezték, és tulajdonképpen sodródó 

szervezetei voltak az elektronikus ügyintézésnek. A Ket. lehetőséget adott arra, hogy a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletében valamely hatósági ügy elektronikus intézését 

kizárja, amivel rengeteg önkormányzat élt. (A mai napig azonban – attól függetlenül, hogy ezen 

szabály hatályon kívül lett helyezve és ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzatok képviselő-

testületeinek is ugyanígy kellett volna tennie a korábban megalkotott rendeletekkel – 

országszerte több rendelet van még hatályban. Az elektronikus ügyintézés helyi 

önkormányzatokra gyakorolt hatása külön tanulmányt érdemel, ezzel a kérdéskörrel jelen 

tanulmányban nem foglalkozom.) 

A Ket. 2012-ben hatályba lépett módosítása következtében kezdetét vette az 

elektronikus ügyintézés korábbi, állam által uralt szisztémájának felszámolása, és helyette a 

decentralizáció kapott szerepet, amelynek lényege abban állt, hogy „olyan rendszereket 

hozzanak létre, amelyek jobban figyelembe veszik az összkormányzati érdeket, illetve amelyek 

 
561 CZÉKMANN Zsolt – CSEH Gergely (2019): Elektronikus közszolgáltatások Magyarországon, In CZÉKMANN 

Zsolt szerk.: Infokommunikációs jog. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 73-89. 
562 BUDAI 2009, 195. 
563 BUDAI BALÁZS: E-közigazgatási alapismeretek. 57. 

Elérhető: https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.09.22.) 
564 BUDAI 2009, 195. 
565 Uo. 196. 

http://www.magyarorszag.hu/
https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
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egyszerűbb, kompatibilitásra és együttműködésre képes modulokból állnak.”566 Ez magával 

vonta az addig elszigetelten működő közigazgatási szervek együttműködését567 és teret 

engedett az abszolút elektronikus ügyintézésnek (tranzakció). A Ket. szövegébe is bekerült a 

kérelmek elektronikus úton történő benyújtásának szabályai.568 

 Az elektronikus ügyintézés mellett meg kell említeni az elektronikus ügyintézéssel 

párban járó szolgáltatásokat, ugyanis a hatóság közigazgatási szolgáltatást is nyújt, melyet a 

Ket. rendezett az alábbiak szerint: az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében 

informatikai háttértámogatást nyújt, vagy az ügyintézés megvalósítása érdekében ingyenesen, 

vagy térítésért információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.569 „Az igény, hogy 

nemcsak az önkormányzati, hanem az államigazgatási hatósági ügyekben is indokolt és 

szükséges a gyors, egyszerű, takarékos eljárás, vezetett ahhoz, hogy a hatósági eljárásban az 

ügyintézés bevett fogalma helyett a szolgáltatás kifejezés nyert fokozatosan teret, utalva a 

klasszikus gyakorlat megváltoztatásának szükségességére.”570 Létrejönnek az első SZEÜSZ-

ök, melyek közül a Ket. is nevesített néhányat, amellett, hogy számos rendelet, a „Ket. e-

ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról szóló 82/2012. (IV. 21.) Korm. 

rendelet, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról (SZEÜSZ) szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Szeüsz r.), az egyes e-ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet), az e-ügyintézés részletes 

szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eüszr.)” lépett 

hatályba.571 

„A szabályozási környezet változásának egyik legfontosabb oka az volt, hogy a 

Kormány - a XXI. század rohamos technológia fejlődéséhez igazodva - az elektronikus 

ügyintézést ki akarta terjeszteni, és mind az állampolgárokat, ügyfeleket és mind a szolgáltatást 

nyújtó állami és nem állami szerveket az elektronikus ügymenetre kívánta szorítani.”572 A 

jogalkotó felismerte, hogy a korábbi decentralizációs modell nem váltotta be a hozzá fűzött 

reményeket, alkalmazásával ugyanis „szigetek” jöttek létre, amelyek különösen a helyi 

önkormányzatok életében realizálódtak a legmagasabb szinten. A közigazgatás ezen részében 

gyakorlatilag az „ahány ház, annyi szokás” elve érvényesült és településenként eltérő megoldást 

generált, amely megnehezítette az interoperabilitást. 

A Ket. eddig már számos módosításon esett át, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 

hatályba lépése óta összeszámolt – akkori – 47 időállapot.573 A gyakran csak „ügyintézők 

kézikönyveként” emlegetett törvény igen komoly felülvizsgálatra szorult. Az elektronikus 

ügyintézés ilyen részletekbe menő szabályozása a továbbiakban nem volt indokolt, mindinkább 

új, kimondottan elektronikus ügyintézéssel foglalkozó jogszabály megalkotása került előtérbe. 

Ennek eleget is tett a jogalkotó, hiszen 2015-ben hirdették ki az Eüsztv.-t, ami átvezet 

bennünket a transzformáció platformjára. 

 
566 BUDAI Balázs – GERENCSÉR Balázs Szabolcs – VESZPRÉMI Bernadett (2018): A magyar közigazgatás és 

közigazgatási jog általános tanai. X. kötet. A digitális kor hazai közigazgatási specifikumai. Budapest, Dialóg 

Campus Kiadó. 62-63. 
567 BUDAI 2009, 196. 
568 BOROS Anita – PATYI András szerk. (2019): A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. 

Budapest, Dialóg Campus. 162. 
569 Ket. 172. § c) és d) pontja. 
570 JÓZSA 2019, 43. 
571 CZÉKMANN Zsolt – CSEH Gergely (2018): Az elektronikus közszolgáltatások megvalósulása napjainkban 

Magyarországon. Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica. Tomus XXXVI/1. 35-

47. 38. 
572 Uo. 36. 
573 BUJDOSÓ András (2014): A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatásról szóló törvény átfogó reformjának 

aktuális kérdései. Themis, 12. évf. 2. sz. 5-37. 5. 
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Az Országgyűlés 2016-ban fogadta el az Ákr.-t, amely szakít a Ket. hagyományaival, 

és viszonylag kevés passzusban használja az elektronikus ügyintézést. Nem véletlen, ugyanis a 

törvénnyel szemben támasztott egyik legfontosabb követelmény az egyszerű és világos 

megfogalmazás, az általános közigazgatási eljárási szabályok lefektetése volt. Az Ákr. 

alapelvei között – burkoltan ugyan – megtaláljuk az elektronikus ügyintézésre történő utalást, 

amikor is kimondja, hogy „a hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, 

és - a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett technológiák 

alkalmazásával - az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.”574 Emellett a 

kapcsolattartási formák felsorolásánál, valamint a döntés kézbesítésénél utal még vissza az 

Eüsztv.-re, bizonyítva, hogy annak részletszabályai abban kerülnek kibontásra. 

A targetizáció előszobájaként értelmezhető a proaktivitás, automatizáltság,575 továbbá 

az ügyfélszabadság, amely jelenleg is tart, hiszen maga döntheti el az ügyfél, hogyan tart 

kapcsolatot a hátósággal.576 Míg a Ket. alkalmazásának ideje alatt az ügy ura a hatóság volt, 

mára ez teljes mértékben megváltozott, és áthelyeződött az ügyfél oldalára – gondoljunk csak 

az ún. rendelkezési nyilvántartásra, amelynek használatával az ügyfél szabadon eldöntheti, 

mely szervezettel hogyan kíván kapcsolatot tartani, illetve ügyeit intézni. 

 

3. sz. ábra: Az elektronikus ügyintézés megjelenése a közigazgatási eljárásjogi kodifikációban 

 
 (Forrás: saját szerkesztés az eredeti kép alapján, a kép forrása: 

https://www.parallelemployment.com/blog/preparing-for-success-interview-tips, a letöltés 

dátuma: 2022.10.07.) 

 

4. Összegzés 

 

65 év – több, mint egy emberöltőnyi idő. Három törvény: a közigazgatási eljárásjog 

kodifikációjának sarokszámai. Az Et. hatszor, a Ket. ötvenszer, az Ákr. nyolcszor említi az 

elektronikus szót. Ha jobban megvizsgáljuk a kontextust, láthatjuk, hogy az eddigi 

 
574 Ákr. 4. §. 
575 TÓZSA István (2012): Az elektronikus közigazgatás helyzete. Új Magyar Közigazgatás 5. évf. 5. sz. 2-12. 3. 
576 BUDAI Balázs: E-közigazgatási alapismeretek. 58. 

Elérhető: https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf (A 

letöltés ideje: 2022.09.22.) 

https://www.parallelemployment.com/blog/preparing-for-success-interview-tips
https://www.kormanyhivatal.hu/download/e/fb/c0000/szakszoveg_e_kozig_alapism%281%29.pdf
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megállapítások helytállóak: első eljárásjogi törvényünk még igen kevés alkalommal operált 

ezzel a fogalommal. A Ket. kísérletet tett rá, hogy az eljárásjog részét képezze, az Ákr. pedig – 

visszanyúlva gyökereihez – csak a legfontosabb esetekben említi. Helyes az a felfogás, 

miszerint az elektronikus ügyintézés részletszabályait külön jogszabályban kell szabályozni, 

ugyanakkor nem választhatjuk el élesen a közigazgatási eljárásjogtól, hiszen egymást 

kiegészítve, szoros kapcsolatban állnak. Elektronikus ügyintézés nincs eljárásjog nélkül, és 

eljárásjog sincs ügyintézés nélkül. Láthattuk, hogyan változott a különböző korszakokban az 

ügyfél, a hatóság és az ügy fogalma. Megismerhettük, hogy az informatikai eszközök 

nélkülözhetetlen kellékei az elektronikus ügyintézésnek. Hogy mitől vált a közigazgatási 

eljárásjog időtállóvá? Az alapok szinte ugyanazok maradtak, ám akármelyik törvényről is 

legyen szó, azok igyekeztek az őket ért kihívásokat legyőzni, és az adott időszakban stabil 

támaszt nyújtani a jogalkalmazóknak. Nem nehéz feladat egy jogszabályt a mindennapokban 

alkalmazni, ám ha olyan helyzettel állunk szemben, amiben az nem nyújt hatékony segítséget, 

akkor felvetődhet a jogbiztonság kérdése. Az Et., a Ket. és az Ákr. a hibái ellenére rengeteg 

ügyfelet, ügyintézést biztosító szervet szolgált ki az évek során, a kodifikációs folyamat pedig 

nem ért véget. A titok egyrészt a reakcióidőben rejlik, ugyanis véleményem szerint minél 

gyorsabban reagálunk a változásra, annál előrébb kerülünk az adott probléma megoldásában, 

ami hatalmas előnyt jelent. Másrészt a pontos, lényegre törő és nem utolsósorban hatékonyan 

alkalmazható szabályok az eljárásjogi törvények létjogosultságát biztosítják. A kezdeti 

bizonytalanságot követően a túlszabályozottság következett, napjainkban pedig már egy 

letisztult elektronikus ügyintézési szabályrendszer alakult ki. Örökérvényű igazság: a 

közigazgatásban egy dolog állandó, a változás. 
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DR. SIKET JUDIT577 

Nincs szabály kivétel nélkül. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások kodifikációja578 

 

Absztrakt 

A közigazgatási hatósági eljárások gyorsítására való törekvés folyamatosan áthatja a hatósági 

eljárás szabályozási koncepcióit, a kodifikációs folyamatokat, különösen élénk ez a kérdés 

abban az esetben, ha a hatósági eljárások egyes nagyberuházások megvalósításával függenek 

össze. 

A közlemény célja a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel rendelkező 

beruházások kodifikációjának áttekintése, a szabályozási előzmények ismertetése a 

rendszerváltozást követő időszakból. Amellett, hogy több beruházás esetében is vizsgálja az 

eljárások gyorsítását szolgáló megoldásokat, a 2006-os jogalkotásra, a jellemző szabályozási 

módszerek bemutatására fókuszál. A tanulmány által biztosított szűk keretek a jogintézmény 

általános jellemzésére, értékelésére nem biztosítanak keretet, csupán annak felvillantására, 

hogy a szabályozás terén az elmúlt években koncepcióváltás következett be, az eljárások 

gyorsítására vonatkozó követelményeken túl az anyagi jogi jellegű, elsősorban önkormányzati 

kompetenciát érintő rendelkezések is megjelentek. 

Konklúzióként megállapítható, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 

minősített beruházások száma és a minősítés kritériumai alapvetően megváltoztak, a Kormány 

számára biztosított szabályozási felhatalmazás a széles értelemben vett közérdek szolgálatán 

túl szűkebb csoportérdekek kiszolgálására is alkalmassá válhatott.  

 

Kulcsszavak: az állam beavatkozásának közhatalmi eszközei, gazdasági közigazgatás, hatósági 

eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, helyi önkormányzati szabályozási autonómia, 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. 

 

1. Bevezetés 

 

A hatósági eljárásjog kodifikációjának egy kiemelkedően fontos állomása volt a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény579 megalkotása. A kódex 

előkészítési folyamatában hangsúlyos elemként szerepelt az Európai Unióhoz való csatlakozás 

hatásainak beemelése, az összhang megteremtése az Európai Unió tagállamaként való működés 

követelményeivel,580 továbbá az eljárások gyorsítására irányuló törekvés.581 A Ket. elsődleges, 

keretjellegű hatósági eljárásjogi normaként definiálta önmagát, az általános szabályok 

elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalta a különös eljárások 

szabályrendszerét is. Hatályba lépését követően került sor az egyes európai uniós és hazai 

költségvetési forrásból megvalósuló, a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt jelentőséggel 

bíró beruházásokkal kapcsolatos különös hatósági eljárásjogi előírások meghatározására. 

 
577 Dr. Siket Judit PhD, adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közjogi Intézet. 
578 A közlemény a Közigazgatási Eljárásjogi Egyesület 2022. október 11-én megrendezett 65 éves a hazai 

közigazgatási hatósági eljárási kodifikáció című közigazgatási eljárási jogi szakmai konferencián elhangzott, 

azonos című előadás anyaga. 
579 2004. évi CXL. türvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) 
580 CSATLÓS Erzsébet (2016): Az európai közigazgatás szerepe az európai egység megteremtésében. Gondolatok 

az Alaptörvény E) cikk (1) bekezdésének margójára, In BALOGH Elemér szerk.: Számadás az Alaptörvényről. 

Budapest, Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó. 373-380. 376. 
581 Ket. preambuluma. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsítására és egyszerűsítésére vonatkozó szabályok önálló, törvényi szintű szabályozásban 

megjelent jogintézményként 2006 óta érvényesülnek.582 Törvény határozta meg azokat az 

objektív kritériumokat, amelyek megalapozták a beruházás ilyen minősítését és azokat az 

alapvető eljárási szabályokat is, amelyek a gyorsítás és az egyszerűsítés szolgálatában álltak.583 

Az eljárások gyorsítása természetesen nem csupán ebben a jogalkotásban követhető nyomon, 

az eljárási határidők rövidítése, a hatósági eljárások minél gyorsabb lezárásának igénye 

folyamatosan jelen volt, és napjainkban is áthatja a jogalkotást.584 

A közlemény e különös szabályok kodifikációs folyamatának áttekintésén túl 

vizsgálódási körébe vonja a rendszerváltozást követő olyan kiemelkedő nagyberuházásokkal 

kapcsolatos törvényi szintű szabályozásokat is, amelyek előzményként értelmezhetők a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályozás 

kapcsán. Végül kísérletet tesz egy rövid értékelésre, amely arra enged következtetni, hogy a 

minősítés kritériumainak a változásai és az anyagi jogi jellegű szabályozási elemek sokasodása 

a közérdek szolgálatán túl szűkebb csoportérdekek kiszolgálására is alkalmassá válhattak, 

amely folyamat egyértelműen kedvezőtlen tendenciaként, a jogállami megoldásoktól távol 

állóként értékelhető. Nem célja azonban a tanulmánynak, hogy a jogintézményt részleteiben 

elemezze, egyes beruházásokat részletesen bemutasson, amint az sem, hogy de lege ferenda 

javaslatot fogalmazzon meg. 

 

2. Kormányzati intervenció: a gazdasági közigazgatás közhatalmi eszközei 

 

Az állam beavatkozása a gazdasági viszonyokba, a gazdaságirányítási rendszer585 működtetése 

szükségszerű. A gazdasági közigazgatás a közigazgatásnak egy viszonylag elkülönült 

szegmenseként definiálható, amely a közigazgatás intézményeinek a közérdek érvényesülése 

érdekében kifejtett tevékenységét foglalja magában, amely hatást gyakorol a nemzetgazdaság 

működési folyamataira.586 Gazdaságpolitikai prioritások határozzák meg azokat a kereteket, 

amelyek lehetőséget biztosítanak a kormányzati beavatkozásra, különösen azt, hogy az 

intervencióra milyen célból, mely jogintézmények útján, milyen eszközökkel és mely 

jogviszonyokat illetően kerülhet sor.587,588 

 
582 2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről (Ngtv.). A törvényt az Országgyűlés 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el, 

rendelkezései a kihirdetését követő 45. napon léptek hatályba. 
583 A különös minősítés problematikájával kapcsolatban lásd BARTHA Ildikó (2020): Kinek a közügye? Háttérkép 

és vitairányok. Közjogi Szemle, 13. évf. 2. sz., 28-31. 28-30., HORVÁTH M. Tamás (2020): Pünkösdi Rózsa az 

ügyfélnek. Tematikus tanulmányok az eljárási jogok elhullásáról. Közjogi Szemle, 13. évf. 2. sz., 1-2. 1. 
584 F. ROZSNYAI Krisztina (2010): Gyorsítási törekvések a közigazgatási eljárásjogban és ezek hatása az eljárásjog 

által biztosított „előrehozott jogévdelemre”. Jogtudományi Közlöny, 65. évf. 1. sz., 22-30. 24.; F. ROZSNYAI 

Krisztina – HOFFMAN István – BENCSIK András (2021): Az általános eljárási szabályok: üres kagylóhéjak? 

Jogtudományi Közlöny, 76. évf. 7-8. sz., 309-318. 
585 A nemzetgazdaság igazgatásáról, a gazdaságirányítás fogalmi megalapozásáról lásd részletesen: TORMA 

András (2013): A nemzetgazdaság igazgatása, In LAPSÁNSZKY András szerk.: Közigazgatási jog. Fejezetek 

szakigazgatásaink köréből II. kötet. Budapest, Complex. 23-58. 25-29. 
586 PAPP Zsigmond (2007): A gazdaság, a társadalom, a politika és a közigazgatás kapcsolata, In IMRE Miklós 

szerk.: Közigazgatás és gazdaság. Budapest, HVG-ORAC. 31. 
587 HOFFMAN István (2020): A közigazgatási reform és az állami beavatkozás eszközeinek módosulása. Közjogi 

Szemle, 13. évf. 2. sz., 22-27. 22-23., 26. 
588 Az állam gazdasági szerepvállalásával összefüggő álláspontját az Alkotmánybíróság is kifejtette, lásd 20/2014. 

(VII. 3.) AB határozat, ABH 2014. 468-581. 
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Megállapítható, hogy amíg az Alkotmány589 a gazdaságra vonatkozó rendelkezéseket 

rendkívül csekély számban tartalmazott, addig az Alaptörvény590 széles körben nyit teret a 

gazdasági típusú szabályozásnak.591 Az állami gazdaságpolitika alapjait, a tisztességes 

gazdasági verseny védelmének elvét az Alaptörvény M) cikke rögzíti.592 Az állami beavatkozás 

a verseny- és szerződési szabadság elve mellett szükségképpen alapjogi kérdéseket is érint,593 

e jogok alkotmányos korlátok közötti gyakorlásának bemutatása azonban túlmutat a közlemény 

keretein. 

Az államnak a gazdaság működésére gyakorolt hatása, a gazdasági folyamatokba való 

beavatkozás mikéntjének megítélése594 a gazdasági közigazgatás témakörébe tartozik. A 

gazdaság igazgatásának több klasszikus területe specifikálható, így a versenyigazgatás, a 

versenyjog, az adóigazgatás, az adójog. Emellett a negatív hatások kiküszöbölése érdekében 

alakultak ki a gazdasági igazgatás más területei, így a közlemény témája szempontjából is 

jelentőséggel bíró környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatás, az építésügyi igazgatás, 

ideértve a területrendezést.595 Egy sajátos, elkülönült területként azonosítható a beruházások 

megvalósítására irányuló kormányzati közigazgatási szerepkör is, amely kapcsán a közhatalmi 

eszközök, így a jogalkotás és a jogalkalmazás egyes vetületei vizsgálhatók. Megjegyzendő, 

hogy jelen közlemény a kormányzati jogalkotási szerepkörre helyezi a hangsúlyt, a 

jogalkalmazás kérdései vizsgálatának – terjedelmi okokra tekintettel – nem adhat teret, 

úgyszintén nem tér ki az állam tulajdonosi szerepkörére sem.  

A Kormány Magyarországon a közigazgatás legfőbb szerveként a gazdasági igazgatási 

jogviszonyokat illetően is – időről időre ugyan eltérő mértékű, de – meghatározó befolyással 

rendelkezik. A jelenlegi viszonyok között az állami beavatkozás lehetőségét illetően 

érvényesülő korlátok az Alkotmánybíróság döntéseinek fényében tanulmányozhatók, azonban 

ez a kérdés szintén túlmutat a közlemény szabta kereteken.596  A szűkebb vizsgálódási területet 

illetően leszögezhető, hogy a hatósági eljárásjog szabályozási kereteinek kialakítása során, 

továbbá az építésügyi igazgatásban is érvényesíti a Kormány a szakmapolitikai törekvéseit, más 

oldalról az aktuálpolitikai jellegű célkitűzések megvalósítása is szerephez juthat. A 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos jogalkotás arra 

szolgál példaként, hogy a Kormány számára biztosított mozgástérben a mindenkori politikai, 

szakmapolitikai ambíciók miként alakítják a közigazgatási hatósági eljárások egyes szabályait, 

a hatóságok hatásköreit, adott esetben anyagi jogi rendelkezéseket. 

 

 
589 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról. 
590 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). 
591 KUKORELLI István (2020): Fejezetek a gazdasági alkotmányosság (gazdasági jogalkotás) témaköréből. 

Budapest, Dialóg Campus. 16-20. 
592 Értelmezésével összefüggésben lásd többek között: CSERNY Ákos – TÉGLÁSI András (2015): A gazdasági 

alkotmányosság új fejezete Magyarországon? Az Alkotmánybíróság a korábbi alkotmányos alapelvek fogságában. 

Jog – Állam – Politika, 7. évf. 1. sz., 7-25. 8-10. 
593 STUMPF István (2020): A gazdasági jogalkotás aktuális kérdései, In GLAVANITS Judit szerk.: A gazdasági 

jogalkotás aktuális kérdései. Budapest, Dialóg Campus. 215-222. 
594 Az állam gazdasági szerepvállalásával kapcsolatos elvárásokról lásd DRINÓCZI Tímea (2012): Gazdasági 

alkotmány az Alaptörvényben. Pázmány Law Working Papers 2012/33. 1-21. 2-6. 
595 LAPSÁNSZKY András – BOROS Anita (2021): A közigazgatási jog gazdasági szerepköre, In JAKAB András – 

KÖNCZÖL Miklós – MENYHÁRD Attila – SULYOK Gábor szerk.: Internetes Jogtudományi Enciklopédia 

(Közigazgatási jog rovat, rovatszerkesztő: BALÁZS István) https://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatasi-jog-

gazdasagi-szerepkore [44]-[47] 
596 Részletesen lásd a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságának vizsgálatáról szóló 

20/2014. (VII. 3.) AB határozat és a Quaestor-károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap 

létrehozásáról szóló 2015. évi XXXIX. törvény egyes rendelkezéseit vizsgáló 32/2015. (XI. 19.) AB határozat 

elemzése kapcsán tett megállapításait. STUMPF 2020, 218-221. 

https://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatasi-jog-gazdasagi-szerepkore
https://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatasi-jog-gazdasagi-szerepkore
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3. Előzmények 

 

A rendszerváltoztatást megelőző nagyberuházásokra a tanulmány nem tér ki. A 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások kodifikációs folyamatát 

megelőzően három olyan, nagyberuházásokhoz kapcsolódó törvényi szintű szabályozást is 

érdemes kiemelni, amelyek hatósági eljárásjogi rendelkezéseket is tartalmaztak, így (1) az 

1996-ban megrendezni tervezett Világkiállításhoz kapcsolódó törvényi rendelkezések,597 (2) a 

Budapest Sportcsarnok újjáépítése,598 valamint (3) a gyorsforgalmi közúthálózat 

közérdekűségére és fejlesztésére599 vonatkozó előírások. 

Mindhárom témakörhöz kapcsolódó szabályozás bemutatásához felvázolásra kerülnek 

a szervezeti, hatásköri sajátosságok, valamint a különös eljárási szabályozási elemek. Emellett 

érdemes hangsúlyozni azt is, hogy a nemzetgazdasági szempontból különös jelentőségű ügyek 

szabályozási előzményeként az elemzés körébe vont rendelkezések az érintett helyi, területi 

önkormányzatokkal való együttműködésre vonatkozó előírásokat is tartalmaztak, hiszen a 

beruházások soha nem öncélúan, a környezetüktől függetlenül, önmagukért valósulnak meg, 

hanem kétségkívül a közérdek, a tágabb közösség szolgálatában. Arra is rá kell mutatni, hogy 

a beruházások megvalósítása, működtetése a közvetlen környezetére erőteljes hatást gyakorol, 

ezért kiemelten fontos a helyi önkormányzatokkal való együttműködés követelménye. 

 

3.1. A Világkiállítás 

 

Az előzménynek tekinthető jogi szabályozások közül az első ismertetésre kerülő eset az 1996-

ban megrendezni tervezett Világkiállításra vonatkozó szabályozás, amely a nemzetközi 

kiállításokra vonatkozó egyezmény, illetve az azt módosító jegyzőkönyv600 végrehajtásaként 

került elfogadásra. A Világkiállítási tv.601 a közigazgatási hatósági eljárások gyorsasága, 

szakszerűsége, egységessége és a rendezvény sajátos szempontjainak érvényesítése érdekében 

született, és az alábbi tárgykörökben határozott meg a jogalkotó sajátos hatásköri, eljárási 

szabályokat. 

Szervezeti és hatásköri szempontból kiemelt figyelmet érdemel, hogy a Világkiállítási 

tv. által a főváros kijelölt területén602 valamennyi ingatlant és tevékenységet érintő 

államigazgatási hatósági ügyben való alapeljárásra a főjegyző számára állapított meg 

kizárólagos hatáskört és illetékességet. Az egységesség és a törvényben rögzített célkitűzések 

biztosítása érdekében pedig a világkiállítási főbiztost, azaz a Kormány képviselőjét helyezte 

kiemelt szerepbe. A Világkiállítást környező területet érintő hatósági ügyekben ugyanis a 

főbiztos szakhatóságként járt el, amely azt eredményezte, hogy a főbiztos állásfoglalását 

kötelező jelleggel érvényesíteniük kellett az eljáró hatóságoknak. A főbiztos szakhatósági 

állásfoglalását tartalmazó határozata603 ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak nem volt 

helye. 

 
597 1991. évi LXXV. törvény az 1996. évben megrendezendő Világkiállításról (Világkiállítási tv.). 
598 2000. évi XL. törvény a Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről. 
599 2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről (gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv.). 
600 21/1982. (V. 24.) MT rendelet a nemzetközi kiállításokra vonatkozó, Párizsban, az 1928. évi november hó 22. 

napján kelt egyezmény módosításáról szóló, Párizsban, az 1972. évi november hó 30. napján kelt jegyzőkönyv 

kihirdetéséről. 
601 Maga az Egyezmény világkiállítást és szakkiállítást különböztet meg. A 3. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy 

valamely kiállítás akkor minősül világkiállításnak, ha feltárja az emberi tevékenység több szakterületén 

alkalmazott eszközöket és a megvalósított vagy megvalósítandó fejlődés egészét. 
602 Világkiállítási tv. Melléklet. 
603 A döntés formája a hatósági ügyekben a határozat, a hatósági eljárásra vonatkozó általános szabályok szerint. 

Lásd az 1981. évi I. törvénnyel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1957. évi IV. törvény az államigazgatási 
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A szervezeti kérdésekhez tartozott, hogy a Világkiállítás megrendezésével kapcsolatos 

egyes feladatok ellátására Világkiállítási Tanácsot kellett létrehozni, amelynek elnöke a 

főbiztos, tíz tagját a Kormány bízta meg. A jogalkotó úgy ítélte meg, hogy a Világkiállítás 

megvalósításának elengedhetetlen feltétele az érintett önkormányzatok és a Kormány 

együttműködése, annak érdekében, hogy a Világkiállítás időtartama alatt a Főváros működése 

zavartalan legyen. Az egyébként is szükséges beruházásoknak összhangban kellett lenniük a 

Világkiállítás megvalósításával. Ezt az együttműködést szolgálta a Kormány és a Főváros 

képviselőiből álló Világkiállítási Tanács létrehozása is. A Tanács munkájában a gazdasági 

szervezetek és a vidéki önkormányzatok – érdekképviseletük útján – tanácskozási joggal vettek 

részt. 604 

A Világkiállítás területével kapcsolatos egyes eljárások során sajátosságként 

érvényesült, hogy a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó részletes rendezési terv 

megállapításához a Világkiállítási Tanács egyetértésére volt szükség, míg a korábban erre a 

területre elfogadott részletes rendezési tervnek a Világkiállítás területére vonatkozó részéhez 

utólag be kellett szerezni a Világkiállítási Tanács egyetértését. Az egyes ingatlanok 

tulajdonjogának, kezelői és használati jogának megszerzése érdekében megegyezés hiányában 

lefolytatott hatósági eljárások, amint a kisajátítás, helyiséggazdálkodás kezdeményezésében a 

Programiroda kapott kiemelt szerepet, az állami tulajdonban álló ingatlanoknak a kezelője a 

Programiroda lett.605 A Világkiállítási tv. rendelkezett arról is, hogy a közérdekű cél és a 

kivételesség fennállását nem a kisajátításra vonatkozó jogszabály, hanem maga a törvény 

alapján kell, hogy megítélje a kisajátítási ügyben eljáró hatóság. A kisajátítási eljárás 

gyorsításával kapcsolatban lehetővé tette az egyszerűsített kisajátítási terv használatát, valamint 

a határozat azonnali végrehajtásáról is rendelkezett.606 

Az eljárások gyorsítását illetően a jogalkotó az eljárási határidők lerövidítésének a 

módszerét alkalmazta. Az általános, az Áe-ben rögzített szabályoktól a következő eltérésekre 

adott lehetőséget a jogalkotó a főjegyző által lefolytatott hatósági eljárásokban. Lerövidítésre 

került az általános eljárási, elintézési határidő; mind az első-, mind a másodfokú határozatot a 

kérelem előterjesztésétől, illetve az eljárás hivatalból történő megindításától számított tizenöt 

napon belül kellett meghozni.607 Szintén rövidebb határidőt állapítottak meg a szakhatósági 

eljárásokra, hiszen a szakhatóság a megkeresést követő nyolc napon belül köteles volt teljesíteni 

mind elsőfokon, mind másodfokon.608 Az elsőfokú határozat elleni fellebbezést a határozat 

kézbesítésétől számított nyolc nap alatt lehet előterjeszteni.609 

 

3.2. A Budapest Sportcsarnok újjáépítése 

 

A Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló törvényt annak érdekében fogadta el az 

Országgyűlés, hogy egyszeri és rendkívüli lehetőséget biztosítson az 1999 decemberében 

tűzvész sújtotta Budapest Sportcsarnok újjáépítéséhez. Más jogalkotói szemléletet képviselt a 

törvényi szabályozás, mint az előzőekben tárgyalt Világkiállítási tv., mivel rendelkezései nem 

módosították az egyébként alkalmazandó jogszabályokat, hanem a feltétlenül szükséges 

 
eljárás általános szabályairól (Áe.) 42. § (1) A közigazgatási szerv mind az ügy érdemében, mind az eljárás során 

eldöntendő kérdésekben határozatot hoz. 
604 Világkiállítási tv. 6. §. 
605 Világkiállítási tv. 4. § A Programiroda a rendező Kormány képviseletében járt el. 
606 Világkiállítási tv. 10. § (3) bek. 
607 Áe. 15. § (1) Az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történt 

megindításától számított harminc napon belül kell meghozni. Világkiállítási tv. 12. § (3) bek. a) pontja. 
608 Áe. 21. § (1) A szakhatóság a megkeresést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tizenöt napon belül 

köteles teljesíteni. A teljesítésre megfelelő határnap is megállapítható. Világkiállítási tv. 12. § (3) bek. b) pontja. 
609 Áe. 62. § (2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt 

napon belül lehet előterjeszteni. Világkiállítási tv. 12. § (3) bek. c) pontja. 
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pontokon és mértékben, kizárólag az újjáépítés idejére és csakis azzal kapcsolatban 

engedélyezett eltéréseket. Időbeli korlátot jelentett, hogy maga a törvény arról is tartalmazott 

rendelkezést, hogy mikor veszti hatályát a szabályozás. A rendkívüli helyzet által megkívánt, a 

konkrét beruházáshoz kapcsolódó egyszeri jogi szabályozás a kihirdetéstől számított három év 

elteltével ex lege hatályát vesztette. 

A törvény nem rendelkezett sem az általános szabályoktól eltérő szervezetekről, sem 

pedig sajátos szervezeti kompetenciatelepítésről. Ebben a körben mindössze az eljáró szerv 

mulasztásának esetére tartalmazott szabályozást, amennyiben az eljáró közigazgatási szerv 

mulasztása esetére a felettes szerv eljárását írta elő.610 

Kétféle szabályozási módszert követett, egyrészt az eltérések egy része csak egy-egy 

ponton különbözött az általánosan követendő szabályoktól, erre példaként említhető az ügyek 

elintézési határidejének rövidítése. A hiánypótlás kibocsátására és teljesítésére vonatkozó 

határidőt is lerövidítette a törvény. Az építésügyi hatósági eljárásra egyébként irányadó hatvan 

napos, egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható eljárási határidőt – tekintettel az 

előzetes szakhatósági vélemények beszerzésének kötelezettségére és az előzetes konzultációra 

– tizenöt napban állapította meg, a határidőhosszabbítás lehetősége nélkül.611 Más esetekben 

egyértelműen meghatározta azt az – általában rövidebb időtartam alatt lefolytatható – eljárási 

rendet, amelyet alkalmazni kellett pl. a kivitelező kiválasztása során a közbeszerzési törvény 

tárgyalásos eljárásra vonatkozó rendelkezéseit rendelte alkalmazni. Ugyanezzel a szabályozási 

módszerrel élt a jogalkotó az építészeti-műszaki tervdokumentáció előkészítése esetére is, a 

meghívásos tervpályázat kiírása vonatkozásában, mivel az ilyen jellegű sport- és kulturális 

létesítmény tervezésében csak néhány tervező rendelkezhetett a megfelelő felkészültséggel, a 

szükséges gyakorlattal. Előírta a tervezési versenypályázat alkalmazási kötelezettségét, 

ezesetben mindössze a határidő tekintetében alkalmazott gyorsítást, a három hónapos 

benyújtási határidőt két hónapra rövidítette.612 

A hatósági eljárások mielőbbi befejezése érdekében a törvény előtérbe helyezte az 

előzetes szakhatósági eljárást. Az építtető számára kötelezően előírta, hogy be kell szereznie a 

szakhatóságok, közművek és a kéményseprő-ipari szervezet nyilatkozatát a hatósági eljárás 

megindítását megelőzően, ezzel is gyorsítandó az építésügyi hatóság eljárását. A felsorolt 

szervezeteknek – a határidő meghosszabbításának lehetősége nélkül – tizenöt napon belül 

kellett nyilatkozniuk, ennek elmulasztása esetén a hozzájárulást megadottnak kellett 

tekinteni.613 

Az érintett önkormányzattal való együttműködést illetően az ifjúsági és sportminiszter 

kapott felhatalmazást arra, hogy a Budapest Sportcsarnok újjáépítésével összefüggésben és 

kizárólag ahhoz kapcsolódóan – Budapest Főváros XIV. kerület (Zugló) Önkormányzatával 

egyetértésben – rendeletben engedélyezze a törvény szabályainak alkalmazását a helyszínt 

képező ingatlannal szomszédos, önkormányzati vagy állami tulajdonban álló ingatlanra is. 

Fontos kiemelni, hogy e miniszteri rendelet különös érvényességi kellékeként a helyi 

önkormányzat egyetértését írta elő a jogalkotó. Tekintettel arra, hogy a Sportcsarnok működése 

komoly parkolóhely igényt is támasztott, a parkolási lehetőség megteremtésére figyelemmel, a 

helyi önkormányzati parkolási rendeletének előkészítéséhez pénzügyi fedezet biztosítását is 

előírta; a szükséges közlekedési vizsgálatok költségeinek legalább ötven százalékát az Ifjúsági 

és Sportminisztérium fedezte.614 

A jogorvoslati lehetőséget tekintve az építésügyi hatóság elsőfokú, a kérelemnek helyt 

adó határozata esetében kizárta a fellebbezést, és azt végrehajthatónak nyilvánította. A bírói 

 
610 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 8. § (2) bek. 
611 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 8. § (1) bek. 
612 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 3-4. §. 
613 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 5. §. 
614 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 13. § (2) bek. b) pontja. 
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utat nyitotta meg jogorvoslatként, a megváltoztatás jogát is biztosította az eljáró bíróság 

számára.615 

 

3.3. A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló törvény616 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában kiemelt célként jelentkezett – többek 

között – a hazai közúthálózatnak az egységes európai közlekedési hálózatba történő 

bekapcsolása. Az Európát átszövő hálózatokhoz kapcsolódni képes közlekedési hálózat gyors 

megvalósításának szolgálatában állt a gyorsforgalmi közúthálózatról rendelkező törvény 

elfogadása. A jogalkotó speciális rendelkezéseket határozott meg a közúthálózat fejlesztéséhez 

rendelkezésre álló pénzügyi források számbavételére, a különböző államigazgatási hatósági és 

a polgári peres eljárás szabályaira vonatkozóan. A törvény időbeli hatályát egy meghatározott 

időszakra vonatkozóan állapította meg, a 2007. december 1-jéig megvalósítandó gyorsforgalmi 

utak létesítésére, azaz tervezésére, előkészítésére és megvalósítására tartalmazott eredetileg 

rendelkezéseket.617 

Szervezeti oldalról a környezetvédelmi eljárásokat illetően a Környezetvédelmi 

Főfelügyelőséget ruházta fel elsőfokú hatósági jogkörrel, biztosítva azt, hogy ezen eljárások 

mindegyike folyamatosan és zavartalanul egy szervezet keretében kerülhessen lefolytatásra. 

Jogorvoslati fórumként a törvény a Főfelügyelőség vezetőjét jelölte ki.618 Az építéshatósági 

eljárásra, valamint a kisajátítási eljárásra vonatkozóan speciális hatáskör telepítésről nem 

rendelkezett. 

Az eljárási kérdéseket illetően kiemelendő, hogy az egységesség biztosítása érdekében 

a kérelmezői pozícióba a tervezés és az építés vonatkozásában a minisztert619 helyezte a 

jogszabály. Az építtetői pozíciót illetően kizárólagosságot határozott meg, egy állami tulajdonú, 

részvénytársasági formában működő gazdasági társaság személyében, csupán a koncessziós 

szerződéssel érintett utakat kezelte kivételként.620 A törvény az együttműködési kötelezettséget 

is előírta az eljárásban hatáskörrel rendelkező hatóságoknak és az építtetőnek azzal, hogy 

folyamatosan kötelesek voltak tájékoztatni egymást az eljárások állásáról.621 A törvény az 

érintett hatósági eljárásokat időbeli keretek közé szorította, kizárta a határidő 

meghosszabbításának lehetőségét, és azonnal végrehajthatónak minősítette az építési hatóság 

másodfokú döntését.622 A helyi önkormányzatok és a lakosság megfelelő tájékozottságának 

biztosítása érdekében a törvény előírta, hogy az építtetőnek lakossági fórumokat kellett tartania, 

emellett a hatóság számára közmeghallgatási kötelezettséget írt elő a részletes engedélyeztetési 

szakaszban.623 

A gyorsforgalmi utak nyomvonalába tartozó ingatlanok tulajdonának megszerzési 

módjaként elsődlegesen az adásvételt, másodlagosan a kisajátítást írta elő, illetve meghatározta, 

hogy az e célból kezdeményezett kisajátítás közérdeket szolgál, a hatóság a közérdek 

fennállását nem vizsgálhatta.624 

 
615 Budapest Sportcsarnok újjáépítéséről szóló tv. 11. § (1) bek. 
616 A törvény a kézirat lezárásának időpontjában is hatályos, rendelkezéseinek elemzésére a 2004. január 1 – 

október 6. között hatályos szöveg szolgált alapul. 
617 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 2. § (1) bek. 
618 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 9. § (1) bek., 10. § (2) bek. 
619 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 5. § (1) bek.  
620 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 4. § (1) bek. 
621 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 10. § (1) bek., 11. §. 
622 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 14. §. 
623 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 5. § (4) bek., 8. § (3) bek. 
624 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 7. §. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 113 

A törvény előírásokat tartalmazott a kisajátítási határozat,625 továbbá a 

környezetvédelmi és az építési engedélyezési eljárásra vonatkozó határozat626 bírósági 

felülvizsgálatára nézve. Mindkét esetben érvényesíteni kellett azonban, hogy a bíróságnak 

negyvenöt napon belül tárgyalást kellett tartania. 

A következő fejezet azt vizsgálja, hogy mennyiben szolgáltak mintaként az előzőekben 

röviden ismertetett gyorsítási megoldások a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházásokkal kapcsolatos új törvényi rendelkezések megalkotása során. 

 

4. Indokolt volt-e az önálló törvényi jogalkotás? 

 

4.1. A szabályozás szükségessége 

 

Magyarország 2004. május 1-jén vált az Európai Unió tagállamává, ettől az időponttól kezdve 

nyílt meg a lehetőség teljes körben az európai uniós források igénylésére és felhasználására.627 

Az általános vélekedés szerint – nem csupán Magyarországon, hanem az Európai Unió más 

tagállamaiban is – azonban a nagyberuházások engedélyeztetésének, megvalósulásának 

időszükséglete hosszadalmasnak bizonyult, amelynek egyik oka a hatósági eljárások 

elhúzódása. Az a tény, hogy a hatósági eljárások indokolatlanul hosszúra nyúltak, 

veszélyeztethette a források felhasználását, amely akár károkozásra is alkalmat adhatott, ezáltal 

a közérdek érvényesülése sérülhetett. Ezen esetleges hatások és következmények 

kiküszöbölését célozta a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra 

vonatkozó szabályozás. A szabályozás kiváltó okaként megfogalmazásra került az is, hogy az 

egymásra épülő hatósági eljárási szakaszok, az indokolatlan párhuzamosságok 

meghosszabbítják az egyes fejlesztések, beruházások előkészítési idejét. Az eljárásokban részt 

vevő hatóságok költségeit felesleges ismétlések és párhuzamosságok növelik. A hatósági 

engedélyezés bonyolultsága, költség- és időigényessége ily módon könnyen a fejlődés gátjává 

válhatott.628 

A szabályozási eszközök megválasztása során nagyon lényeges korlátot jelentett, hogy 

az eljárás során sem az európai uniós, sem pedig a hazai jogrendben szabályozott alapvető jogok 

nem csorbulhattak, az alkalmazott megoldások kizárólag az eljárások gyorsítását, a határidők 

rövidítését és a közigazgatási hatósági kapacitások bővítését kellett, hogy lehetővé tegyék. 

Megjegyzendő, hogy az eljárási szabályok mind a hatósági eljárási, mind pedig a bírósági 

felülvizsgálati szakasz gyorsítását célozták, amelyhez – kiemelten a közigazgatási eljárási 

szakban – biztosítani kellett az erőforrásokat, hogy valóban gyorsabbá váljon maga az eljárás. 

Érdekes lehet felidézni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra vonatkozó 

törvényjavaslat kodifikációs folyamatában az Országgyűlés előtti vitában elhangzott legfőbb 

érveket, amelyek befolyásolták a törvényalkotás folyamatát. A képviselői aggályok 

megnyilvánultak mind a szabályozás formájával, mind pedig az alkotmányos esélyegyenlőség 

sérelmével összefüggésben. Herényi Károly (MDF) szerint 

 

 
625 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 8. §. 
626 A gyorsforgalmi közúthálózatról szóló tv. 15. §. 
627 BODNÁR Péter (2021): A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hatósági ügyek mint a 

nemzetgazdaság igazgatásának jogalkalmazási eszköze. Miskolci Jogi Szemle, 16. évf. 1. Különszám, 43-52. 44-

45. 
628 Az állítás alátámasztására lásd Általános indokolás a 2006. évi LIII. törvényhez, 1026/1992. (V. 12.) Korm. 

határozat a közigazgatás korszerűsítéséről 6. pont, 1100/1996. (X. 2.) Korm. határozat a közigazgatás reformjáról 

I.2. pont, 1057/2001. (VI. 21.) Korm. határozat a közigazgatás továbbfejlesztésének 2001-2002. évekre szóló 

kormányzati feladattervéről, 1005/2003. (I. 30.) Korm. határozat a közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályairól szóló törvény szabályozási koncepciójáról, különösen 2. sz. melléklet 2. f) pontja. 
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„[A] kiemelt jelentőségű beruházások eljárását ugyan törvény dönti el, azonban azok 

körének és egyes ebben eljáró hatóságoknak ennél alacsonyabb rendű jogforrás, a 

kormányhatározat (sic) lesz a meghatározója, … [E]zek felvetik annak a lehetőségét, hogy 

a kormány egyes ügyeknek preferenciát ad, és közvetlen kormányzati befolyásolás 

lehetőségét teremti meg, ez azonban az alkotmányos esélyegyenlőség szabályait is 

sértheti”.629  

 

Megfontolandónak ítélte meg, hogy az ügyek csoportját törvényben vagy annak mellékletében 

határozzák meg. Lezsák Sándor (MDF) az esélyegyenlőséggel kapcsolatos aggályoknak adott 

hangot, amikor a „kettős mérce gyakorlatát” erősítő megoldásként hangsúlyozta azt, hogy 

 

„… az előterjesztés előnyben részesíti a hatósági eljárások folyamán a nagyberuházókat, 

míg a kisebb beruházókra, a kis- és közepes méretű vállalkozókra változatlanul hatósági 

procedúrák sokasága leselkedik”.630 

 

Amint a kiragadott példákból is látható, a kivételes jellegű, önálló törvényi szabályozás 

indokoltsága megkérdőjeleződött már a törvényalkotás folyamatában is, emellett felmerült a 

bizalmatlanság a Kormány felhatalmazásának terjedelmét illetően szintén. A döntő érvnek 

azonban az önálló törvényalkotás mellett a hazai és uniós források minél gyorsabb és minél 

költséghatékonyabb megvalósítása bizonyult. 

 

4.2. A gyorsítás szolgálatában álló szabályozási módszerek 

 

Az Ngtv. szabályozása merített azokból a megoldásokból, amelyek az előzményként már 

megjelent, nagyberuházásokra vonatkozó, a 3. pontban részletesen ismertetett 

szabályozásokban érvényesült. A szabályozás módszereként az építésügyi engedélyezési 

eljárások felgyorsítása és a hatósági működés hatékonyságának növelése érdekében a módosító 

rendelkezések elfogadása követhető nyomon. 

Az új kivételes szabályrendszer módosította a 2005. november 1-jén hatályba lépett új 

eljárási kódexet, a Ket.-et is, mivel a kiemelt beruhások esetében a jogalkotó lehetőséget kapott 

arra, hogy az elsődlegesen alkalmazandó eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapítson 

meg néhány fontos eljárásjogi kérdésre vonatkozóan, így a hiánypótlásra, a kézbesítésre, az 

ügyfél tájékoztatására, a hatáskörre, az illetékességre, a szakhatóság közreműködésére.631 A 

Ket. rendelkezéseinek ezen kiegészítése a törvény hatálya alá tartozó ügyekben biztosítani volt 

hivatott a hatóság gyors, ugyanakkor hatékony eljárását. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a 

Ket. mint mögöttes eljárási szabályrendszer érvényesült a privilegizált eljárásban nem 

szabályozott kérdésekben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű olyan hatósági 

ügyekben, amelyek az általános eljárási kódex hatálya alá tartoztak. 

 
629 Országgyűlési Napló 2006. január 31. 284. szám https://www.arcanum.com/hu/online-

kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-

1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-

beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-

1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/ (Letöltés dátuma: 2023. 01. 04.) 
630 Országgyűlési Napló 2006. január 31. 284. szám https://www.arcanum.com/hu/online-

kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-

1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-

beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-

1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/ (Letöltés dátuma: 2023. 01. 04.) 
631 Ngtv. 12. § (3) bek., BOROS Anita – PATYI András szerk. (2019): A hazai közigazgatási eljárási jog 

karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus. 83–84. 

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/herenyi-karoly-1BD22C/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/OGYNaplo-orszaggyulesi-naplo-1990-2022-4/20022006-145264/2005-evi-teli-rendkivuli-ules-1BBFCB/2006-januar-31-284-szam-1BD07B/a-nemzetgazdasagi-szempontbol-kiemelt-jelentosegu-beruhazasok-megvalositasanak-gyorsitasarol-es-egyszerusiteserol-szolo-torvenyjavaslat-altalanos-vita-1BD1CD/lezsak-sandor-1BD2C8/
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Az Ngtv. rendelkezései a speciális szabályok alkalmazását csak abban a körben tették 

lehetővé, amikor az adott ügy gyors és hatékony eldöntése az eljárást kezdeményező ügyfélen 

túl az egyéb érintettek széles köre számára is fontos gazdasági, társadalmi érdeknek minősült, 

a közérdek szolgálatában állt. Annak megítélésére, hogy melyek lehetnek ezek a beruházások, 

a jogalkotó a Kormány számára széleskörű mérlegelési lehetőséget biztosított, ugyanis csak a 

minősítéshez elengedhetetlen objektív ismérveket határozta meg. Ezek az ismérvek a törvény 

elfogadásának időszakában igen szűk körben kerültek meghatározásra, így (1) a részben vagy 

egészben európai uniós támogatásból, (2) központi költségvetési támogatásból megvalósítandó, 

és legalább ötmilliárd forint teljes költségigényű, vagy legalább ezer új munkahely 

megteremtését biztosító beruházás.632 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások ily módon két csoportot alkottak a finanszírozás oldaláról. Egyrészt a Kormány 

kiemelt jelentőségű ügynek minősíthette az Európai Unió által a Kohéziós Alapból és a 

strukturális alapokból finanszírozott beruházások hatósági engedélyezési eljárásait. A kiemelt 

jelentőségű ügyek második csoportját azon hatósági engedélyezési eljárások alkották, amelyek 

költségvetési támogatások felhasználásával valósultak meg, és akár uniós, akár hazai 

költségvetésből finanszírozták, megfeleltek a fenti objektív kritériumoknak, ezáltal kiemelt 

nemzetgazdasági jelentőséggel bírtak. 

A szabályozásnak ezt a módszerét, nevezetesen azt, hogy nem a törvényben kerültek 

felsorolásra a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bíró beruházások, hanem a 

Kormány számára biztosított a minősítési kompetencia, az indokolta, hogy törvényi szintű 

szabályozásban általános jelleggel nem határozható meg a kiemelt jelentőséggel bíró ügyek 

köre.633 Utalni kell arra is, hogy a Kormány – a számára biztosított diszkrecionális jogkörben 

alkotott – rendelete ellen érdemi jogorvoslati lehetőség nem biztosított, így az, aki jog- vagy 

érdeksérelmet szenved el, magával a Kormányrendelettel szemben nem, csak a végrehajtása 

nyomán kiadott közigazgatási döntésekkel szemben élhet jogorvoslati jogával. 

A Kormány azonban nemcsak a minősítésre kapott hatáskört, hanem szervezeti 

kérdésekről is jogosult volt dönteni, lévén, hogy szervezetalakítási jogköre az államigazgatási 

szerveket, azok hatásköreit és illetékességét illetően átfogó. A hatósági eljárás lefolytatására a 

Kormány a beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítő 

rendeletében egyedileg jelölte ki az eljáró közigazgatási szerveket, a hatóságokat és a 

szakhatóságokat. Ha a Kormányrendelet nem rendelkezett külön az eljáró közigazgatási 

hatóságról, szakhatóságról, az ügyben egyébként másodfokon eljáró szerv járt el elsőfokú 

engedélyező hatóságként.634 A Kormány tehát s közigazgatás legfőbb szerveként mérlegelési 

lehetőséget kapott az eljáró hatóság, szakhatóság kijelölésére is, így a mérlegelés során 

figyelembe vehette egyrészt a területileg illetékes szervnél jelentkező munkateher mértékét, 

illetőleg a magas szintű szakmai hozzáértés biztosításának lehetőségét. 

A hatósági eljárások gyorsítását szolgáló eljárási rendelkezések a következőkben 

összegezhetők. Az Ngtv. hatálya alá tartozó hatósági ügyekben általában a soron kívüli eljárás 

szabályait kellett alkalmazni, az általános ügyintézési határidő nem haladhatta meg a hatvan 

napot. A hatósági ügyben eljárt szerv vezetője élhetett ugyanakkor az ügyintézési határidő 

meghosszabbításának lehetőségével, amelyet legfeljebb harminc napban állapíthatott meg.635 

Megjegyzendő, hogy a környezetvédelmi hatósági ügyekben – amelyek elbírálása hosszabb időt 

vehet igénybe a beruházásokkal összefüggő környezeti hatások körültekintő vizsgálata miatt – 

ezeket a rövidített eljárási szabályokat nem kellett alkalmazni, így nyilvánvalóan a 

környezetvédelmi hatósági ügyekre alkalmazandó különös szabályok érvényesültek.636 A 

 
632 Ngtv. 1. § (1) bek. 
633 Ngtv. Részletes indokolás az 1. §-hoz. 
634 Ngtv. 2. § (1) bek.; BOROS – PATYI 2019, 157. 
635 Ngtv. 3. § (1)-(2) bek. 
636 Ngtv. 3. § (3) bek. 
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határidő-rövidítés nemcsak az eljáró hatóságok rendelkezésére álló határidők lerövidítését 

érintette, hanem a szakhatóságok eljárását is. Eljárásukra vonatkozóan tizenöt napos határidőt 

határozott meg, a meghosszabbítás lehetőségét azonban a Ket. szabályozásához képest 

rövidebb határidővel, nyolc nappal tette lehetővé, továbbá mentesítette a szakhatóságot az 

azonos eljárások ismételt lefolytatása alól.637 Itt is meg kell jegyezni, hogy a környezetvédelmi 

hatáskörben eljáró szakhatóságra a rövidített határidő nem vonatkozott.638 Korlátozásra került 

a hiánypótlásra történő felhívás lehetősége is, amely szintén az eljárási határidő elhúzódását 

küszöbölhette ki.639 Kiemelt jelentőséget tulajdonított a szabályozás a beruházó, valamint az 

eljáró hatóság és a szakhatóságok közötti együttműködésnek, az előzetes egyeztetésnek, amelyre 

még az engedély iránti kérelem benyújtása előtt, azaz az eljárás megindulása előtt sor került.640 

A bírósági felülvizsgálat rendjét illetően az Ngtv. kizárólagos illetékességet állapított meg a 

Fővárosi Bíróság számára, a szakszerűség és a gyorsaság biztosítását célozta az a rendelkezés, 

amely előírta a kötelező jogi képviseletet.641 A bíróság előtti eljárásra vonatkozóan rövidített 

határidők érvényesültek a keresetlevél bírósághoz történő továbbítására, a szakhatóság 

perbehívására, a beavatkozás lehetőségére, a keresetváltoztatásra, a hiánypótlásra.642 Az eljárás 

során szünetelésre nem kerülhetett sor.643 Kizárta a közigazgatási határozat bíróság által történő 

megváltoztatását és a bíróság határozatával szembeni rendes jogorvoslatot is.644 

Az Ngtv. a Ket. viszonyrendszerében privilegizált eljárásnak minősült. Fontos utalni 

azonban arra is, hogy a jelenleg hatályos hatósági eljárási kódex645 megszüntette a privilegizált 

eljárásokat oly módon, hogy a korábban privilegizált eljárások egy részét átemelte a kivett 

eljárások közé, más részét pedig egyszerűen törölte, meghagyva azonban azt a lehetőséget, 

hogy az Ákr. rendelkezéseivel összhangban álló, kiegészítő, részletező szabályokat ágazati 

jogszabály – a miniszteri rendelet kivételével – tartalmazhasson. Ez a szabályozási technika 

érvényesül az Ngtv. vonatkozásában is.646 

 

4.3. Koncepcióváltás a kiemelt jelentőség megítélésében 

 

Az Ngtv. jelenleg is hatályos, a kihirdetését követő közel tizenhét évben azonban több mint 

ötven alkalommal került módosításra. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházássá minősítés objektív feltételeit illetően folyamatosan bővült, más megfogalmazás 

alapján fellazultak a minősítés szabályai. A módosításokat illetően részletes elemzés 

elvégzésére a közlemény jelen formájában nem biztosít teret, az alábbi táblázat tartalmazza a 

kihirdetéskor meghatározott jogcímek, illetőleg a kézirat lezárásának időpontjában hatályos 

jogcímek összefoglalását. 

 

 

 

 

 

 

 
637 Ngtv. 5. § (1) bek, 6. § (2) bek., a szakhatósági eljárás rövid határidejével kapcsolatos problematikával 

összefüggésben lásd BOROS – PATYI 2019, 179. 
638 Ngtv. 5. § (2) bek. 
639 Ngtv. 6. § (1) bek. 
640 Ngtv. 4. §. 
641 Ngtv. 8. § (1) bek. 
642 Ngtv. 8. § (2)-(6) bek., 9. § (1) bek. 
643 Ngtv. 9. § (2) bek. 
644 Ngtv. 10. § (1)-(2) bek. 
645 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.). 
646 Ákr. 8. § (3) bek. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítés kritériumainak változása 

2006. és 2023. 

 

2006 2023 

- európai uniós támogatásból 

megvalósítandó, vagy 

- központi költségvetési támogatásból 

megvalósítandó, és 

- legalább 5 milliárd forint teljes 

költségigényű vagy 

- legalább 1000 új munkahely megteremtését 

biztosító beruházás. 

- európai uniós támogatásból 

megvalósítandó, 

- központi költségvetési támogatásból 

megvalósítandó, 

- a koncessziós, illetve az egyes kizárólagos 

állami tevékenységek gyakorlása jogának 

átengedése érdekében lefolytatott árverési és 

pályázati eljárások keretében létrejött 

szerződések alapján megvalósítandó és 

ahhoz szorosan kapcsolódó, összesen 

legalább öt milliárd forint teljes 

költségigényű, 

- egyedi kormánydöntéssel megítélt 

támogatásból megvalósítandó, 

- legalább 90 millió forint teljes 

költségigényű és legalább 15 új munkahely 

megteremtését biztosító, 

- környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési, 

oktatási, valamint egészségügyi és szociális 

célok megvalósítását elősegítő, 

- kiemelt nemzeti emlékhely fenntartásához, 

bemutatásához, fejlesztéséhez szorosan 

kapcsolódó, vagy 

- nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő 

műemlékek és műemlékegyüttesek, a 

világörökségi területen lévő műemlékek és 

műemlékegyüttesek fenntartásához, 

felújításához, fejlesztéséhez szorosan 

kapcsolódó, 

- Étv.647 szerinti rozsdaövezeti akcióterületen 

megvalósítandó, valamint a rozsdaövezeti 

akcióterület fejlesztésének előkészítését 

szolgáló vagy azt elősegítő beruházás. 

Forrás: saját szerkesztés a jogszabály alapján. 

 

A Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősített beruházások 

száma jelentős növekedést mutat,648 amely megalapozhatja azt a feltételezést, hogy 

gazdaságpolitikai szempontok mellett, az eredeti jogalkotói célkitűzést szem elől tévesztve, 

’egyes érdekcsoportok aktuális igényei’ is befolyásolják egy-egy beruházás kiemeltté 

minősítését.649 Az Ngtv. rendelkezéseinek átlényegülése nem csupán a jogcímek kibővülését 

eredményezte, hanem az eljárások gyorsításának eszköztára mellett az anyagi jogi jellegű 

 
647 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. 
648 BARTHA 2020, 29. 
649 BORDÁS Péter (2020): Egy vita margójára. Közjogi Szemle, 13. évf. 2. sz. 3-6. 5. 
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szabályozások is megjelentek, felülírva különösen az önkormányzati normákat, a helyi építési 

szabályokat, amely az önkormányzati szabályozási autonómia kérdését is érinti. A Kormány 

szerepe ezen a területen is illeszkedik az általános centralizálási tendenciába, különösen az 

államigazgatási feladatok centralizálását foglalja magában.650 

A Kormány minősítésre vonatkozó rendeleteinek áttekintésére nincs ehelyütt lehetőség, 

azonban megjegyzendő, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelten kezelt beruházássá 

minősítés lehetőségével 2006 és 2009 között mindössze huszonegy esetben élt a Kormány, 

olyan ügyekben, mint például a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó 

beruházások,651 vagy a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti 

szakasza megvalósítása.652 2010 után radikális expanzió következett be, ma már ez a szám 

meghaladja a másfélezret, köztük több olyan beruházás is kiemelt minősítést kapott, amelyek 

szubjektív megítélése messze nem éri el azt a jelentőséget, amely nemzetgazdasági 

szempontból jelentősnek, a széles értelemben vett közérdeket szolgáló beruházásnak lenne 

tekinthető.653 

 

5. Következtetés helyett 

 

A nagyberuházások megvalósítása kétségkívül a közérdek szolgálatában áll, ebben a 

kontextusban a hatósági eljárások gyorsítására vonatkozó általános eljárási szabályok és a 

nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos beruházásokra vonatkozó különös eljárási 

szabályok hatékonyságának megteremtése és érvényesítése elvitathatatlan fontossággal bír. A 

közösség érdekeinek szolgálata azonban nem csupán centralizáltan érvényesíthető, ebben a 

folyamatban kiemelt fontossággal bírnak a helyi önkormányzatok, a helyi közhatalom 

gyakorlói, a helyi közösség érdekeinek legjobb ismerői. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően szükségszerűen merült fel az igény, 

hogy a nagyberuházások megvalósításához, a hatósági eljárások lefolytatásához olyan 

szabályozási környezet kerüljön kialakításra, amely illeszkedett az uniós pénzügyi 

szabályokhoz, az egyes projektciklusok sajátosságait figyelembe véve a határidőben történő 

megvalósítást szolgálták. Áttekintve az egyes nagyberuházásokra vonatkozó korábbi 

eljárásjogi szabályozási elemeket, megállapítható, hogy az Ngtv. szervesen épült a korábbi 

nagyberuházások esetében alkalmazott megoldásokra. 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítést 

megalapozó jogalkotás során felmerült aggályok a jogintézmény érvényesülése során 

alaposnak bizonyultak, bár ezeknek a problémáknak a mélyebb elemzésére a tanulmány szűk 

keretei között nem kerülhetett sor. További vizsgálódást tesz szükségessé a megvalósult 

beruházások tipizálása, egyes beruházásokkal kapcsolatos jogi problémák vizsgálata, az 

Alkotmánybíróság és a felsőbírósági joggyakorlat elemzése, amely megfelelő alátámasztást 

 
650 BORDÁS 2020, 4. 
651 73/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a Budai Palota kulturális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 
652 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti 

szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 
653 Lásd példaként: 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet a Budapest XIV. kerületében komplex 

ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására 

irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról; 710/2021. 

(XII. 15.) Korm. rendelet egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások 

megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról; 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, 

valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról. 
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nyújthat a jövőre nézve kidolgozható javaslatokhoz. A minősítési jogcímeket illetően 

bekövetkezett koncepcióváltás azonban azt a kérdést veti fel, hogy a jogintézmény fenntartása 

a jelenlegi formájában indokoltnak tekinthető-e, betöltheti-e azt rendeltetését, amelyet a 

jogalkotó 2006-ban ennek a jogintézménynek szánt. 

  



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/II. szám 120 

 

 

DR. CSATLÓS ERZSÉBET654 

A közigazgatási hatósági eljárás ultramodern kora? Egy európai hatósági eljárásjogi 

kódex létjogosultsága655 

 

Absztrakt 

 

Az uniós jogi vetületek vizsgálata már szinte valamennyi jogterület kapcsán megkerülhetetlen. 

Az európai uniós közigazgatás folyamatos változása a magyar közigazgatási hatósági eljárásjog 

fejlődése terén is így szükségképpen indokolja a hatások vizsgálatát. A közlemény célja a 

vonatkozó jogirodalomra és az uniós acquis-ra támaszkodva annak rövid, átfogó bemutatása, 

hogy az Európai Közigazgatási Térben az európai hatósági eljárásjog milyen általános 

jellemzőkkel bír az integráció fejlődési fázisaiban. Kérdésként merül fel, hogy a jelenkori, 

digitalizációt előtérbe helyező uniós stratégiák fényében való változása tükrében vajon milyen 

arcot mutat majd, milyen kihívásokkal szembesül, és milyen változások azok, amelyekkel 

számolhatunk. Zárásként a közlemény igyekszik állást foglalni amellett, hogy nem elvetendő 

jogalkotói gondolat az európai hatósági eljárási kódex éltere hívása. 

 

Kulcsszavak: digitalizáció, európai közigazgatás, Európai Unió, hatósági együttműködés, 

integrációtörténet 

 

1. Bevezetés 

 

Hazánk uniós tagsága az életviszonyok minden területén érezteti a hatását, így ez alól a magyar 

közigazgatási hatósági eljárásjog (a továbbiakban: hatósági eljárásjog) sem kivétel, akkor sem, 

ha sem a közigazgatási jog, sem az eljárásjog harmonizációjára expressis verbis nem szólít fel 

az uniós jogalkotó, és maga a sui generis szervezet sem rendelkezik saját, külön, erre 

vonatkozó, kódexjellegű joganyaggal. Az Európai Unió azonban egy olyan többszintű 

közigazgatási struktúrává formálódott az évtizedek során, amely kapcsán nem állíthatjuk, hogy 

ne lenne létjogosultsága annak, hogy európai közigazgatási jogról, valamint európai 

közigazgatási, illetve hatósági eljárásjogról beszélhessünk; nyilván mindegyikről a maga 

sajátosságai szerint. Ahogy az EU sui generis entitás,656 úgy a jogának is megvannak a maga 

egyedi vonásai. A közlemény így ezeket igyekszik egy fejlődési íven bemutatni úgy, hogy az 

előttünk álló fázis vélhetően jellemző vonásait állatorvosi lónak tekinthető példán keresztül 

szemlélteti. 

 

2. Az Európai Közigazgatási Tér eljárásjogot determináló jellemzőiről röviden 

 

Az európai integráció fejlődéstörténetében közigazgatási jogi kérdések évtizedekig nem voltak 

terítéken, lévén az Európai Közösség intézményrendszerét jobbára csak általános közjogi 

keretrendszerben vizsgálták, a végrehajtást pedig a közösségi (majd uniós) joganyag 

 
654 Egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Közjogi Intézet. 
655 A közlemény a Közigazgatási Eljárásjogi Egyesület 2022. október 11-én megrendezett 65 éves a hazai 

közigazgatási hatósági eljárási kodifikáció című közigazgatási eljárási jogi szakmai konferencián elhangzott, 

azonos című előadás anyaga. 
656 TORMA András (2011): Hét tézis az EU és a tagállamok közigazgatása közötti kapcsolatról. Sectio Juridica et 

Politica, 29. évf. 2. sz. 316., lásd még: TORMA András – RITÓ Evelin (2021): Az EU intézményrendszer és 

működés XXI. századi sajátosságai magyar közjogi nézőpontból. KözigazgatásTudomány, 1. évf. 1. sz. 105-113.; 

HIDEG Milán (2019): Az Európai Unió közigazgatási szervezete az állami szuverenitás tükrében. Közjogi Szemle, 

12. évf. 4. sz. 73. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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tekintetében a nemzetközi szervezetekhez hasonlóan teljes mértékben állami belügyként 

kezelték, amelynek kapcsán a végrehajtás eredményét tekintve gyakorolható kontroll. Ebben 

az értelemben az EU közigazgatása megosztott igazgatás: a közös intézmények és szervek 

alkotta közvetlen közigazgatás, valamint a tagállamok által alkotott közvetett közigazgatási szint 

alkotja. A két szint igazgatási struktúrája kezdetektől párhuzamosan, és az integráció 

mélyülésével, az uniós politikák fejlődésével egyre nagyobb mértékben egymással 

együttműködve, kétszintű, de integrált végrehajtási rendszerben egyesül.657 Egyik sem 

helyettesítheti a másik feladatait, de kötelesek egymással együttműködni amellett, hogy 

elsődlegesen a nemzeti közigazgatás feladata az uniós jog végrehajtása az eljárási autonómia658 

mellett a megbízhatóság, átláthatóság és demokratikus működési elveknek megfelelően.659 Egy 

rendszer része lett tehát Magyarország 2004. május 1-jén, annak minden következményével 

együtt.660 

Az uniós közigazgatási eljárás jogilag szabályozott cselekvési rendként definiálása 

egyszerű, de annak tartalommal való megtöltése legalább annyira heterogén és diverz, mint 

amilyennek a szervezeti struktúra alapján látszik. Összességében igaz az, hogy mindkét 

szintnek megvan a maga eljárásjoga, a belső és a külső, hatósági eljárásjoga is, de egységes 

kódex jelleggel a két szint együttesét felölelő kodifikált munka csak a jogirodalomban 

létezik.661 Van azonban az európai közigazgatásnak egy olyan rétege, ami a két szintet, valamint 

a tagállamokat összekapcsolja; ez a hatóságok horizontális és vertikális együttműködésének 

színtere, amely igen gyakran IT-rendszerrel támogatott, amelynek legnyilvánvalóbb 

 
657 Erről lásd: IBAÑEZ, Alberto J. Gil (2000): A közösségi jog ellenőrzése és végrehajtása. A nemzeti és az európai 

közigazgatások szerepe (Ford.: Szilágyi István). Budapest, Osiris Kiadó. 433., TORMA András (2011): Az Európai 

Közigazgatási Térségről – magyar szemmel. Miskolci Jogi Szemle, 6. évf. különszám, 196-197., BOROS Anita 

(2018): A közigazgatási eljárás az Európai Unióban, In Jakab András – Fekete Balázs szerk.: Internetes 

Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási Jog Rovat, Rovatszerkesztő: BALÁZS István). 

https://ijoten.hu/szocikk/a-kozigazgatasi-eljarasjog-az-europai-unioban (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 1-2.; 

BALÁZS István (2015): Az európai közigazgatási jog és közigazgatás értelmezéséről, In GERENCSÉR Balázs ‒ 

BERKES Lilla ‒ VARGA Zs. András szerk.: A hazai és az uniós közigazgatási eljárásjog aktuális kérdései. Budapest, 

Pázmány Press. 22.; HARLOW, Carol – RAWLINGS, Richard (2014): Process and Procedure in EU Administration. 

Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing. 5. 
658 GALETTA, Diana-Urania (2010): Procedural Autonomy of EU Member States: Paradise Lost?: A Study on the 

"Functionalized Procedural Competence" of EU Member States. Heidelberg, Springer. 3, 7-13. 
659 Reinforcing Public Administration Reform in the Enlargement Process. Regional Ministerial Conference on 

the Principles of Public Administration. Brussels, 12 November 2014. Erléhető: 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf#page=7 (A letöltés 

dátuma: 2022.12.20.) 6-7.; BALÁZS István (2020): Európai Közigazgatási Térség, In JAKAB András – KÖNCZÖL 

Miklós – MENYHÁRD Attila – SULYOK Gábor szerk.: Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Közigazgatási Jog 

Rovat, Rovatszerkesztő: BALÁZS István) http://ijoten.hu/szocikk/europai-kozigazgatasi-terseg (A letöltés dátuma: 

2022.12.20.) 3. fejezet; HEIDBREDER, Eva G. (2009): Structuring the European Administrative Space Channels of 

EU Penetration and Mechanisms of National Change. KFG Working Paper Series, no. 5. 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36805/ssoar-2009-heidbreder-

Structuring_the_European_administrative_space.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-

heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 7-9. 
660 2004. évi XXX. törvény a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög 

Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi 

Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd 

Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh 

Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar 

Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság 

között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván 

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén 

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 

kihirdetéséről. 
661 Lásd: CRAIG, Paul et al. (2017): ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure. Oxford, Oxford 

University Press. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf#page=7
http://ijoten.hu/szocikk/europai-kozigazgatasi-terseg
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36805/ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36805/ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/36805/ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2009-heidbreder-Structuring_the_European_administrative_space.pdf
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megnyilvánulásai a közös adatbázisok és hálózati kapcsolaton alapuló konstans 

együttműködési csatorna használata.662 Az a színtér, ami a nemzeti joghatóságon kívül esik, és 

amire nézve az uniós jog gyakorlatilag annyi féle és fajta, amennyi uniós politika érintett, hiszen 

az adott terület integrációtörténete, és ezzel összefüggésben az uniós jogalkotói hatáskör is 

különbözik. Ezt tetőzi az a komplex integrációs folyamat is, amelyben, többek között a digitális 

stratégia révén, a közvetlen közigazgatás nemcsak a végrehajtás feletti őrködésben veszi ki a 

részét, hanem egyre gyakrabban aktív szerepvállalást is tesz, hatóságként jár el, mondhatni, 

centralizálódnak egyes hatósági feladatok.663 Ezért az uniós eljárási jogot az európai 

közigazgatás többszintű közigazgatási struktúrájában érdemes vizsgálni. 

 

3. A közigazgatási (hatósági) eljárásjogi kérdések napirendre kerülése 

 

3.1. Az 1990-es évek és a közvetett közigazgatási szintet érintő elvárások megfogalmazása 

 

Az eljárásjogot érintő uniós jogi hatások elsőként a tagállami közigazgatás által alkotott 

közvetlen szintet érték el annak ellenére, hogy a közigazgatás mint szent tehén mindennemű 

harmonizáció alól kivont, respektált terület.664 Ugyanakkor az európai demokráciáknak jogi 

keretet szabó Európa tanácsi vívmányok, de az uniós tagság feltételéül szabott 

követelményeknek való megfelelés, vagyis a Bizottság és az OECD Support for Improvement 

in Governance and Management (SIGMA) programjának gyámkodása révén a közösségi 

joganyag már a csatlakozást megelőzően is szükségképpen hatást gyakorol egy állam belső 

 
662 Részletesen: CSATLÓS Erzsébet (2016a): Az európai közigazgatási eljárásjog kodifikációja és a hatóságok 

együttműködése. Mérföldkő az európai közigazgatás szabályozásában? Eljárásjogi Szemle, 1. évf. 2. sz. 20-21. 

CSATLÓS Erzsébet (2016b): Közigazgatási hatóságok együttműködési hálózatai és a jövő nagy kérdései. Közjogi 

Szemle, 9. évf. 1. sz. 13-18., lásd még: HOFMANN, Herwig C. H. (2009a): Decision-making in EU Administrative 

Law - The Problem of Composite Procedures. Administrative Law Review, 61. évf. 199. sz. 202-203.; HOFMANN, 

Herwig C. H. (2009b): Composite Decision Making Procedures in EU Administrative Law, In HOFMANN, Herwig 

C. H. – TÜRK, Alexander H. szerk.: Legal Challenges in EU Administrative Law. Towards an Integrated 

Administration. Cheltenham, Edward Elgar. 136.; HOFMANN, Herwig C. H. – ROWE, Gerard C. – TÜRK, Alexander 

(2011): Administrative Law and Policy of the European Union. Oxford, Oxford University Press. 907.; BOROS 

Anita (2013): Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog avagy európaizálódás 

a közigazgatási eljárásjog területén (is)? Jogtudományi Közlöny, 68. évf. 12. sz. 611-612.; TORMA András et al. 

(2021): Közigazgatási jog 4. Európai közigazgatás. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó. 216-234.; Gerencsér 

Balázs Szabolcs szerk. (2015): Összehasonlító és európai uniós közigazgatási jog. Közigazgatási jog IV. Budapest, 

Pázmány Press. 113-128. 
663 Lásd például: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1925 rendelete (2022. szeptember 14.) a digitális 

ágazat vonatkozásában a versengő és tisztességes piacokról, valamint az (EU) 2019/1937 és az (EU) 2020/1828 

irányelv módosításáról (digitális piacokról szóló jogszabály) (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 265., 2022.10.12., 

1- 66. IV-V. fejezetben rögzített hatáskörök a Bizottság számára; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2022/2065 rendelete (2022. október 19.) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv 

módosításáról (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 277., 2022.10.27., 1-

102. 56. cikk (2)-(4) bek.; 61-63. cikk; az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. 

szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 

1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az 

(EU) 2017/2226 rendelet módosításáról, HL L 236, 19.9.2018. 1–71. 7. cikk, de példaként említhető a világjárvány 

kihívásaira való reagálásból levont tanulságok mentén zajló reformok is: CSATLÓS Erzsébet (2021): A COVID-19 

konzuli igazgatás szervezetrendszerére gyakorolt hatása a repatriálás tanulságai tekintetében. 

KözigazgatásTudomány, 1. évf. 2. sz., 30-43. 
664 Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata HL C 326, 26.10.2012. 13–390 

[EUSz] 4. cikk (3) bekezdés. 5. cikk; Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt 

változata. HL C 326, 26.10.2012. 47–390.[EUMSz] 2. cikk (5), 6 (g) pont. 
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jogrendszerére,665 közigazgatására,666 így hatósági eljárásjogára is.667 Az uniós jog 

alkalmazásának letéteményese ugyanis az esetek döntő többségében a tagállami közigazgatás. 

Ezek a demokratikus jogállami követelmények – a megbízhatóság és kiszámíthatóság, a 

nyitottság és átláthatóság, az elszámoltathatóság, valamint a hatékonyság és eredményesség – 

az 1990-es évek hajnalán a posztszovjet, demokratikus átmenetet élő államok csatlakozási 

felkészülése okán lettek megfogalmazva.668 A program pedig azóta is a bővítéspolitika egyik 

alapeszköze.669 Később pedig immáron tagállamként a jogalkalmazás során folyamatos 

követelményekkel és kihívásokkal szembesül, amikor az uniós jog kapcsán az eljárási 

autonómia elve, az egyenértékűség, a hatékonyság, az egységes értelmezés és a hatékony 

jogvédelem, valamint potenciálisan a kölcsönös bizalom és elismerés elve – mint a 

szabályozatlan területek alfája és omegája – az Európai Bíróság esetjoga által kimunkáltak 

szerint irányt szab a jogalkalmazás menetének. Természetesen számos olyan uniós jogi aktus 

van, amely eljárásjogi természetű rendelkezéseket tartalmaz az uniós jogforrási hierarchia 

valamennyi szegmensén, ezek azonban igen különbözőek mind mélységük, minőségük, mind 

jogforrási jellegük tekintetében, lévén leképezik egy-egy uniós politika integrációtörténetét. 

Ahány jogterület, ahány uniós politika, annyiféleképp fejlődött az arra vonatkozó uniós 

 
665 CARDONA, Francisco (2009): Integrating National Administrations into the European Administrative Space. 

Conference on Public Administration Reform and European Integration. Budva, Montenegro 26-27 March 2009. 

https://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/42747690.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.); Principles of 

Public Administration for EU candidate countries and potential candidates. 

https://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-eu-candidate-countries-and-potential-

candidates.htm (A letöltés dátuma: 2022.12.20.); Monitoring Reports. 

https://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) NIZZO, Carlo 

(2001): National Public Administrations and European Integration. Sigma. 

https://www.sigmaweb.org/1850561.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.). 
666 Általánosságban Magyarországra nézve lásd: BALÁZS István (2016): Európai integráció – magyar közigazgatás, 

egykor és most. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4. évf. 3. sz., 56–69; BALÁZS István (2019): A magyar 

közigazgatás az „Európai Közigazgatási Térségben”. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 7. évf. 1. sz., 68–

85. Egyes jogterületeken lásd például: SOÓS Edit (2010): Határon átnyúló együttműködések a nemzetpolitikai 

célok szolgálatában. MKI-Tanulmányok. Budapest, Magyar Külügyi Intézet. 3-11. https://egtcmonitor.cesci-

net.eu/wp-content/uploads/2021/02/MOOSSZ_SZAKIR_Soos_Edit_2010_CBC_es_nemzetpolitika.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.12.20.); DARÁK Péter (2017): Judicial Experiences – EU Procedural Law Aspects. Pro 

Publico Bono – Public Administration, 5. évf. Special edition 3, 74–87.; POLGÁR Miklós: The Development of 

Data Protection and Privacy Policy in the Light of Practice of the Curia and of the Constitutional Court of Hungary. 

Pro Publico Bono – Public Administration, 5. évf. Special edition 3, 110–121.; CSATLÓS Erzsébet (2015): Az 

Európai Bíróság ítélete az adatvédelmi ombudsman tisztségének megszüntetéséről. A független felügyelő hatóság 

kérdése. Jogesetek Magyarázata (JeMa), 6. évf. 3. sz., 69-74.; CSATLÓS Erzsébet (2014): Fejezetek az EU magyar 

közigazgatásra gyakorolt hatásából: Hogyan legyen egy közigazgatási szerv független? Közjogi Szemle, 7. évf. 4. 

sz. 12-19.; SIKET Judit (2018): Procedural Issues of Public Contracts: European Effects and New Elements of 

Hungarian Regulation: European Effects and New Elements of Hungarian Regulation, In GLAVANITS Judit szerk.: 

Impacts of the EU Law on National Legislation. Az uniós jog hatása a nemzeti szabályozásra. Győr, Széchenyi 

István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék. 

http://real.mtak.hu/82469/1/conference_proceedings_eu_days_of_law_2017_final.pdf (A letöltés dátuma: 

2022.12.20.) 76-85.; CSATLÓS Erzsébet – SIKET Judit (2020): Az Európai Unió Bíróságának Torubarov-ügyben 

hozott döntése. Jogesetek Magyarázata (JeMa), 11. évf. 3-4. sz. 53-61. 
667 SZÓLIK Eszter: A közigazgatási eljárási kódexek hatályának szabályozási karakterisztikája 1957–2018, In 

BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. Budapest, 

Dialóg Campus. 83.; BATALLI, Mirlinda – FEJZULLAHU, Artan (2018): Principles of Good Administration under 

the European Code of Good Administrative Behavior. Pécs Journal of International and European Law, 2018/1. 

sz., 34-35. Vö. CHRONOWSKI Nóra (2014): Mikor megfelelő az ügyintézés? Uniós és magyar alapjogvédelmi 

megfontolások. Magyar Jog, 61. évf. 3. sz., 137-145. 
668 Preparing Public Administrations for the European Administrative Space. SIGMA Papers, No. 23, OECD 

Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 1. Madrid European 

Council 15 and 16 December 1995 presidency conclusions. 

http://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm#simplif (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) Part A. III.  
669 SOÓS Edit (2013): A mélyülő európai integráció. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 11. 

https://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/42747690.pdf
https://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-eu-candidate-countries-and-potential-candidates.htm
https://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-eu-candidate-countries-and-potential-candidates.htm
https://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm
https://www.sigmaweb.org/1850561.pdf
https://egtcmonitor.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/MOOSSZ_SZAKIR_Soos_Edit_2010_CBC_es_nemzetpolitika.pdf
https://egtcmonitor.cesci-net.eu/wp-content/uploads/2021/02/MOOSSZ_SZAKIR_Soos_Edit_2010_CBC_es_nemzetpolitika.pdf
http://real.mtak.hu/82469/1/conference_proceedings_eu_days_of_law_2017_final.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kml6143zd8p-en
http://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm#simplif
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jogalkotói hatáskör, és ennek kapcsán maga a szabályozás és az ehhez párosuló közvetlen 

közigazgatási szint szerepvállalása is, ezért messzemenő, általános következtetések az uniós 

eljárásjogról nehezen tehetőek.670 

 

3.2. A 2010-es évek és a Lisszaboni Szerződésre visszavezethető vívmányok 

 

A közvetlen igazgatási szintet tekintve, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépéséig a nemzetek 

feletti szinten lévő közös intézmények, szervek is zömmel ügyspecifikus jogi aktusok és nem 

kötelező erejű aktusok, valamint a bírósági esetjogban kimunkált elvek alapján jártak el. Így a 

közigazgatási jog anyagi és eljárási, ill. ez utóbbi külső-belső, hatósági és annak nem minősülő 

vetületének egzakt elválasztása legfeljebb a jogirodalmi munkák tárgya. Ekkorra viszont az 

integráció fejlődése, a döntéshozatali folyamatok reformja, a szervezet 

szupranacionalizálódása, az uniós politikák bővülése változásokat generált. Mindezzel 

összefüggésben a közvetlen szint szervezeti bővülése, az Európa a polgárokért való eszmeiség, 

az ezzel összefüggő demokratikus deficit leküzdése az uniós polgárság koncepciója és az ehhez 

kapcsolt jogosítványok, és végül az alapjogok elsődleges forrássá válása – ideértve a 

közigazgatási eljárás tekintetében kifejezetten meghatározókat is mint megfelelő ügyintézéshez 

való jog –, valamint az EU-nak az Európa Tanáccsal és az európai emberi jogi egyezménnyel 

való megerősített kapcsolata elvezettek a következő szakaszhoz. Oda, hogy az Unió immáron 

azokat az elveket, amelyeket a tagállamok irányába már a csatlakozási időszakban mérceként 

alkalmaz, a közösen felállított intézmény és szervezetrendszerre is irányadónak tekintse. Így 

került több évtizednyi működés után első alkalommal közigazgatási jellegű rendelkezés az EU 

működéséről szóló szerződésbe, miszerint a feladataik ellátása során az Unió intézményei, 

szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független európai igazgatásra támaszkodnak.671 

Ezzel pedig feladat elé állítja az uniós jogalkotót is – ha már hatáskört is kapott rendes 

jogalkotás keretén belül, rendelet elfogadására evégett672 –, tegyen eleget annak, hogy 

mindebből valóság is legyen. Felmerül a kérdés, hogy mi szükség van erre, hiszen a jogforrási 

hierarchia valamennyi szintjén – ide értve a soft law-t is – megtalálhatóak az egyes szektorokra 

vonatkozó különböző eljárási rendelkezések. Ezek versenyjogi, strukturális alapokra 

vonatkozó, közbeszerzési, gyógyszerengedélyezési, kutatásfinanszírozási eljárások, valamint 

az egyes eljárási garanciák általános szabályozása is megtalálható (dokumentumokhoz való 

hozzáférés, adatvédelem), valamint felettük pedig ott az Alapjogi Charta, a már évtizedekre 

visszanyúló bírósági esetjogban kimunkált jogelvekkel és értelmezési támpontokkal együtt, ami 

alapján működik a közvetlen közigazgatás, ahogyan a tagállamok közvetett közigazgatási 

szintje is. Ebben a kérdésben megoszlik a vélemény az Európai Bizottság (mint a jogalkotási 

 
670 CHITI, Mario Pilade (2010): Towards an EU Regulation on Administrative Procedure? Directorate General for 

Internal Policies Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, PE 432.743. 6-7; PANIZZA, 

Roberta (2015): EU Administrative Law. Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, 

European Parliament, PE 519.207. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519207/IPOL_ATA(2015)519207_EN.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.12.20.) 1-2. Az elvekről részletesen lásd: CSATLÓS Erzsébet (2021): Európai közigazgatás. 

Szeged, Iurisperitus. 137-145.; BECK, Joachim (2015): Cross-Border Cooperation and the European 

Administrative Space – Prospects from the Principle of Mutual Recognition. International Public Administration 

Review, 13. évf. 2. sz. 9-11. 17.; CSATLÓS 2016a, 16-17.; CSATLÓS Erzsébet (2016c): Perspectives of the 

Cooperation of National Administrative Authorities in the EU. Jogelméleti Szemle, 17. évf. 3. sz. 46-48. 
671 Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá. HL C 306, 17.12.2007, 1-229. 243. pont A 

szöveg a következő új 254a. cikkel egészül ki: „254a. cikk (1) Feladataik ellátása során az Unió intézményei, 

szervei és hivatalai egy nyitott, hatékony és független európai igazgatásra támaszkodnak. (2) A 283. cikk alapján 

elfogadott szabályzat és alkalmazási feltételek tiszteletben tartásával az Európai Parlament és a Tanács – rendes 

jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben – rendelkezéseket állapít meg ennek érdekében.” 
672 A Lisszaboni Szerződéssel beiktatott szöveg jelenleg: EUMSz 298. cikk (1)-(2) bek. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519207/IPOL_ATA(2015)519207_EN.pdf
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kezdeményezés monopolszerve) és az Európai Parlament (mint a polgárok szószólója és 

társjogalkotó) között. 

A jó közigazgatás, a megfelelő ügyintézés elvének megfelelő, hatékony jogorvoslatot 

biztosító, valamint a nyitott, hatékony és független európai igazgatás érdekében az Európai 

Parlament már bő két évtizede673 folyamatosan napirenden tartja a közvetlen közigazgatási 

szintre vonatkozó uniós közigazgatási eljárási kódex létrehozatalának szükségességét.674 Az 

Európai Unió intézményei, szervei és ügynökségei közigazgatási eljárásainak vizsgálata során 

ugyanis már 2010 során olyan belső ellentmondásokat tártak fel, amelyek egyrészt 

túlbonyolított igazgatási eljárásokhoz és formalitásokhoz vezethetnek. Másrészről olyan 

hiányosságok vannak a rendszerben egyes eljárási cselekmények kapcsán (így határidők, 

eljárási jogok és kötelezettségek), amelyek a hivatali visszásságok vagy az improvizáció 

kockázatát rejtik magukban, valamint a szakpolitikai ágazatokban a szabályozottság szintje 

egyenetlen, a töredezettség pedig nemcsak a koherenciát veszélyezteti, hanem az uniós 

polgárok szempontjából is a jog megismerhetőségét és ezáltal a jogérvényesítés lehetőségét is 

aláaknázza. Ezt többek között az Európai Ombudsman ügyterhében is nyomon lehet követni: 

éves szinten körülbelül 700 panasszal, míg az Európai Parlament petíciós bizottsága 1500-zal 

küzd. Becslések szerint évente mintegy 100 000 körüli hatósági eljárás zajlik a közvetlen 

igazgatási szinten, de a helyzet kaotikusságát jelzi, hogy az uniós intézményekben lefolytatott 

hatósági eljárások számáról és típusáról még a mai modern viszonyok között sincsenek pontos 

statisztikai adatok.675 

A megoldást erre a helyzetre az Európai Parlament egy minimumszabályokat tartalmazó 

lex generalisban látja az eljárási alapelvekre,676 és az uniós intézmények, szervek és hivatalok 

ügyfelekkel való kapcsolatára kiterjedő alapeljárási modell rendeleti formában történő 

alkalmazásában. Ezzel kereteket lehetne szabni a jövőbeni jogalkotás számára is, és a polgárnak 

is átlátható és hozzáférhető anyag állna rendelkezésre.677 2016-ban egy konkrét tervezetet el is 

készített,678 amelynek létjogosultságát 2018-ban nyilvános konzultáció eredményével 

 
673 Ennek első hivatalos manifesztációjaként A helyes hivatali magatartás európai kódexének 2001. szeptember 6-

i elfogadását tartják [European Parliament resolution on the European Ombudsman's Special Report to the 

European Parliament following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the 

different Community institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour (C5-0438/2000 - 

2000/2212 (COS)], de ezt megelőzően az éves ombudsmani jelentésekre alapozva is hangsúlyozták a magatartási 

kódex létrehozatalának jelentőségét. EVAS, Tatjana (2018): EU law for an open independent and efficient 

European administration. Summary report of the public consultation. EPRS-European Parliamentary Research 

Service. PE 621.830. https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf 

(A letöltés ideje: 2022.12.20.) 8.; BOROS Anita (2017): The Current Situation of the Regulation of EU 

Administrative Procedure Law in the Light of European Parliament Resolutions. Pro Publico Bono – Public 

Administration, 5. évf. Special edition 3. 4–17. 
674 Lásd: Working Document State of Play and Future Prospects for EU Administrative Law. To be submitted to 

the Committee on Legal Affairs by the Working Group on EU Administrative Law 19 October 2011. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri_wdadministrativelaw_/juri_wdadm

inistrativelaw_en.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.). 
675 EVAS 2018, 4-7. 
676 Ezeket lásd például: BALOGH-BÉKESI Nóra – POLLÁK Kitti (2017): General Principles of Administrative 

Procedure in the European Union, in Hungary and in France. Pro Publico Bono – Public Administration, 5. évf. 

Special edition 3. 30. 
677 European Parliament resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on a Law of 

Administrative Procedure of the European Union (2012/2024(INL), lásd még: PANIZZA, Roberta (2015): The 
General Principles of EU Administrative Procedural Law. In-depth Analysis. Policy Department C: Citizens' 

Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, PE 519.224. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519224/IPOL_IDA(2015)519224_EN.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.12.20.) 
678 European Parliament resolution of 9 June 2016 for an open, efficient and independent European Union 

administration (2016/2610(RSP). Ehhez lásd: BOROS Anita – KOI Gyula – MENYHÁRT Zsolt (2019): A 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150700/consultation-eu-law-summary-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri_wdadministrativelaw_/juri_wdadministrativelaw_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/juri_wdadministrativelaw_/juri_wdadministrativelaw_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519224/IPOL_IDA(2015)519224_EN.pdf
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igyekezett alátámasztani: eszerint a válaszadók mindössze 29%-a ismeri az uniós közigazgatás 

által nyújtott szolgáltatásokat, és javarészük igényelne egy általános alapdokumentumot. A 

Bizottság a meglévő fragmentáltság ilyen szintű minimális harmonizációját viszont nehéznek, 

nem hatékonynak és szükségtelennek tartja, remélve, hogy a 2016-2020 közötti e-kormányzati 

szolgáltatások körében zajló fejlesztések az adminisztratív terhek csökkentését és a 

közigazgatás hatékonyságának növelését a szükséges szintig emelik.679 

Ebbe a vonalba illeszkedik a Digitális Európa program, amelynek keretén belül az 

Európai Bizottság promotálja az IT eszközök és a mesterséges intelligencia használatát a 

közigazgatásban, az egészségügyben, a közlekedésben, a pénzügyi felügyelet területén, 

mondván a környezet-terhelés szempontjából is rendkívüli előnyöket jelent.680 

 

4. A digitális korszak beköszönte 

 

A digitalizáció hatását a közigazgatási feladat megvalósításában, a hatósági eljárásokban egy 

példán keresztül lehet a legjobban szemléltetni. Dióhéjban, a főbb elemeket említve: egy új 

típusú eljárással fog kiegészülni a meglévő határrendészeti és bűnüldözési adatgazdálkodás 

mesterséges intelligencia által támogatottan681.682 Az EU célja ugyanis az, hogy a migrációt 

azon személyek vonatkozásában is nyomon kövesse, akik nem vízumkötelezettek, és a 

potenciálisan veszélyes személyeket kirekesztve növelje Európa biztonságát. Ennek érdekében 

vezeti be várhatóan 2023 novemberében az automatizált döntéshozatalon alapuló Európai 

Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS): aki eddig vízumkötelezettség nélkül 

érkezett a schengeni övezetbe, annak mostantól engedélyre van szüksége, amelyet egy online 

hozzáférhető alkalmazáson keresztül igényelhet. A kérelem benyújtásakor megadott személyes 

adatokat a közvetlen közigazgatási szinten dolgozza fel a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog 

Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző 

Európai Ügynökség (eu-LISA) által működtetett rendszer segítségével az Európai Határ- és 

Partvédelmi Ügynökség (Frontex) keretén belül működő ún. központi egység. Az algoritmus 

adatösszehasonlítást végez az EU és az Interpol meghatározott adatbázisaiban foglaltakkal, 

valamint egy, az Europol és a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján fenntartott, ún. 

figyelőlistával, amire az adatbázisokban nem szereplő, de egyéb módon a hatóságok 

látómezejébe került potenciálisan veszélyes személyeket tartalmazza, és a kifejezetten 

statisztikai adatokon és a gyakorlat alapján összeállított ún. speciális kockázati mutatókkal, 

amely inkább személyek csoportjára vonatkozó általánosításokat enged. Ha az 

adatösszehasonlítás ezek kapcsán nem jelez találatot, akkor a rendszer automatikusan kiállítja 

 
közigazgatási eljárás szabályozásának nemzetközi modelljei, In BOROS Anita – PATYI András szerk.: A hazai 

közigazgatási hatósági eljárási jog karakterisztikája. Budapest, Dialóg Campus. 51-53. 
679 EVAS 2018, 14-15. 
680 Lásd: Digitalisation as Key for a Sustainable Europe our Call to Action for the EU’s Strategic Agenda 2019-

2024 https://digital-europe-website-v1.s3.fr-

par.scw.cloud/uploads/2019/06/Narrative_Sustainability_0620_WEB.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.); 

JANČOVÁ, Lenka – FERNANDES, Meenakshi: Digitalisation and administrative law. European added value 

assessment. EPRS-European Parliamentary Research Service, PE 730.350. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730350/EPRS_STU(2022)730350_EN.pdf (A 

letöltés dátuma: 2022.12.20.). Lásd még: Supporting Public Administrations in EU Member States to Deliver 

Reforms and Prepare for the Future. Luxembourg, European Union, 2021. 9-10. 
681 Lásd bővebben: JÁNOSI Andrea (2020): A határigazgatási célú uniós információs rendszerek, valamint az 

utasnyilvántartási adatállományok bűnüldözési célú alkalmazhatósága. Infokommunikáció és Jog, 2020/2. 75. e-

különszám https://infojog.hu/dr-janosi-andrea-a-hatarigazgatasi-celu-unios-informacios-rendszerek-valamint-az-

utasnyilvantartasi-adatallomanyok-bunuldozesi-celu-alkalmazhatosaga-2020-2-75-e-kulonszam/ (A letöltés 

dátuma: 2022.12.20.). 
682 A bemutatott példáról részletesen: CSATLÓS Erzsébet (2022): ETIAS ante portas: új utazási engedélyezési 

rendszer a biztonság és a digitalizáció keresztmetszetében. Közjogi Szemle, 15. évf. 4. sz. 28-36. 

https://digital-europe-website-v1.s3.fr-par.scw.cloud/uploads/2019/06/Narrative_Sustainability_0620_WEB.pdf
https://digital-europe-website-v1.s3.fr-par.scw.cloud/uploads/2019/06/Narrative_Sustainability_0620_WEB.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730350/EPRS_STU(2022)730350_EN.pdf
https://infojog.hu/dr-janosi-andrea-a-hatarigazgatasi-celu-unios-informacios-rendszerek-valamint-az-utasnyilvantartasi-adatallomanyok-bunuldozesi-celu-alkalmazhatosaga-2020-2-75-e-kulonszam/
https://infojog.hu/dr-janosi-andrea-a-hatarigazgatasi-celu-unios-informacios-rendszerek-valamint-az-utasnyilvantartasi-adatallomanyok-bunuldozesi-celu-alkalmazhatosaga-2020-2-75-e-kulonszam/
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az utazási engedélyt, tehát ez a közvetlen közigazgatási szinten történik egységesen, a nemzeti 

közigazgatási szintet tehermentesítve. Ha viszont találatot jelez a rendszer, akkor a központi 

egység átteszi az ügyet az utazási célként megjelölt (tag)állam nemzeti egységéhez, amely ún. 

manuális úton dolgozza fel a kérelmet.683 Ez összefüggésbe hozható azzal, hogy a GDPR 

alapján az érintett jogosult arra, hogy lehetőleg ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag 

automatizált adatkezelésen, így profilalkotáson alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené,684 másrészről a tagállam 

sem érzi kirekesztve magát a döntéshozatalból. A kapott találatból kiindulva tehát a nemzeti 

egység feladata, hogy elutasítsa a kérelmet például egy abszolút megtagadási ok fennálltakor, 

ilyen pl. ha a hamis útiokmány-használat vagy SIS jelzés miatt adott találatot a rendszer, és az 

adategyezés valós. Más esetben az engedély kiadható, mert a tagállami nemzeti egység a 

találatot és relatív megtagadási okokat mérlegelve ekként dönt.685 Ennek azért van jelentősége, 

mert a találatot nemcsak egzakt adategyezés eredményezhet, mint például egy SIS jelzés, 

hanem alapulhat a profilalkotás általánosító valószínűségen is, ami az adott személy esetében 

az ügyet jobban megvizsgálva eredményezheti azt, hogy a tagállam meggyőződik arról, hogy 

az ügyfél valójában nem jelent biztonsági kockázatot, illegális bevándorlással kapcsolatos 

kockázatot vagy magas szintű járványügyi kockázatot. Ennek megítélése érdekében 

meghatározott esetekben kötelező az Europollal és más tagállamokkal is konzultálni, és egy 

legördülő listáról válaszható ki az, hogy ügyféltől milyen egyéb dokumentumok benyújtása 

kérhető, illetve kivételes esetekben az illető meghallgatására is sor kerülhet. Ez utóbbi eljárási 

cselekmény azonban legfeljebb az ügyek 0,1 %-ánál fordulhat elő; a számadat alacsonyan 

tartását az Európai Bizottság rendszeresen ellenőrizni fogja.686 

Lévén különböző joghatóságok közötti együttműködésről van szó, az eljárási határidők 

minden eljárási cselekmény kapcsán pontosan meg vannak határozva, és igen rövidek. A 

manuális kérelemfeldolgozásra legfeljebb 96 óra áll rendelkezésre, ebbe beleszámít a 

konzultáció, és még meghallgatás esetén is legfeljebb alig két hétre terjedhet ki az eljárás 

határideje, ez pedig nem feltétlenül az alapos tényállás felderítés és bizonyítás felé tolja a 

mérleg serpenyőjét. Az e-rendszerben kitöltött döntést ugyan szövegesen is indokolni kell, 

illetve a konzultáció során a konzulens tagállam indokolt véleményét a fájlokhoz kell csatolni, 

az elutasított utazási engedélyek ügyében a jogorvoslatot pedig az eljáró tagállam nemzeti joga 

szerint kell biztosítani.687 

A rövid eljárási határidők miatt a találat esetén előfordulhat a ’jobb félni, mint 

megijedni’ alapon való elutasító döntés születése, ráadásul a tagállami gyakorlat a ’biztonsági 

kockázat’ vagy ’illegális bevándorlással kapcsolatos kockázat’ megítélésében sokféle lehet, 

már csak azon oknál fogva is, hogy a nemzetbiztonsági kérdések értékelése egy állam magas 

fokú diszkrecionális jogköre mind a minősítés, mind az eszközrendszer megválasztásában. Ez 

a szabadság pedig nemzetközi szinten is elismert azzal a korláttal, hogy a megfelelő eljárásjogi 

garanciákat attól még alkalmazni kell. A tagállamok gyakorlata és eljárásjoga pedig eltérő, sőt 

 
683 ETIAS rendelet, III-IV. fejezet. 
684 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 

119, 4.5.2016, 1-88. Egységes szerkezetbe foglalt változat: 04/05/2016. 4. cikk 4. GDPR (60), (71).; A jogellenes 

profilalkotás megelőzése napjainkban és a jövőben: útmutató. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, 2022 

https://fra.europa.eu/hu/publication/2022/jogellenes-profilalkotas-megelozese-napjainkban-es-jovoben-utmutato 

(A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 127-131. 
685 ETIAS rendelet, V-VI. fejezet. 
686 ETIAS rendelet, (21) preambulum-bekezdés. 
687 Ennek részleteiről az ETIAS rendelet VI. fejezete szól, illetve a Bizottság (EU) 2021/1028 végrehajtási 

határozata (2021. június 21.) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ETIAS központi 
rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés, valamint ezen adatok módosítása, törlése és előrehozott törlése 

tekintetében történő alkalmazására irányuló intézkedések elfogadásáról. OJ L 224, 24.6.2021. 31-41. 14. pont. 

https://fra.europa.eu/hu/publication/2022/jogellenes-profilalkotas-megelozese-napjainkban-es-jovoben-utmutato
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itt nem tagállam ETIAS-országokkal is számolni kell,688 ahogy egyébként sok más esetben is 

az EU-n kívüli partnerállamok – tipikusan Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc689 – is részt 

vesznek az európai közigazgatási rendszerben. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az 

engedély visszavonásának, megsemmisítésének lehetősége mellett valamennyi eljárási 

cselekmény bizonyos elévülési időn belül a rendszer része marad, mondhatni gazdagítja egy 

adott kérelmező profilját, azzal persze, hogy automatikus elutasítási okot nem eredményezhet. 

Amellett, hogy a rendszer lehetőséget biztosít egyfajta standard kialakítására a közrend-

közbiztonság-nemzetbiztonság veszélyeztetésének mércéjéhez, az anyagi jogi téren való 

szabad döntési alternatíva kapcsán az eljárásjog és az eljárási garanciák lennének azok, amelyek 

keretet adnak egy eljárásnak, és biztosítanák az egyenlő elbánás szerinti joghoz jutást, ha már 

a döntés végső soron – főszabály szerint extraterritoriális hatállyal nemcsak a célállam, hanem 

az egész ETIAS országok által jelentett területeken is érvényes lesz.690 Ehhez kínálnának 

tulajdonképpen táptalajt a jó közigazgatás páneurópai alapelvei.691 

 

5. Zárszó gyanánt: a jövő útjai kifürkészhetetlenek? 

 

Összegzés és a jövőre vonatkozó kérdések kapcsán érdemes kiemelni, hogy a határrendészeti 

igazgatás csak egy példa a sok közül, amelynek során építenek a mesterséges intelligencia 

döntéshozatali mechanizmusba való bevonására. A célszerűség és az IT-támogatottság miatt a 

feladatok közvetlen szintre való centralizálását, és ez minden eddiginél aktívabb 

együttműködést hoz a közvetlen szinttel, viszont mindez méginkább felerősíti az eljárások 

átláthatóságára, az alapvető jogok és az eljárási garanciák fokozott figyelembevételére és 

biztosítására, ideértve a megfelelő, hatékony jogorvoslati rendszer biztosításának igényét, 

összességében a rule of law-nak megfelelő, európai értékeket tükröző eljárás igényét.692 Az 

elfogultság és a diszkrimináció minden társadalmi vagy gazdasági tevékenység velejárója, és 

az emberi döntéshozatal sem mentes ezektől. Ugyanaz az elfogultság azonban, ha jelen van a 

mesterséges intelligencia, sokkal nagyobb hatást fejthet ki az emberi viselkedést irányító 

társadalmi kontrollmechanizmusok nélkül. A mesterséges intelligencia európai irányítási 

struktúrájára a nemzeti illetékes hatóságok együttműködési kereteként van szükség a 

felelősségi körök szétaprózódásának elkerülése, a tagállamok kapacitásának növelése, valamint 

 
688 Ezen országok listáját lásd: New requirements to travel to Europe. https://travel-

europe.europa.eu/system/files/2022-11/These%2030%20European%20countries%20require%20ETIAS_en.pdf 

(A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 
689 Általában véve lásd: ÁLVAREZ, López María – RAKSTELYTE, Ausra (2021): The European Economic Area 

(EEA), Switzerland and the North. Fact Sheets on the European Union. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.5.3.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.); lásd még: SCHWOK, 

René (1997): European Economic Area and Switzerland - EU Bilateral Agreements in Comparative Perspective: 

What Lessons? In DEMARET, Paul - GARCÍA JIMÉNEZ, Gonzalo – BELLIS, Jean-François szerk.: Regionalism and 

Multilateralism after the Uruguay Round: Convergence, Divergence and Interaction. Brussels, European 

Interuniversity Press. 27-60. Migráció kérdésében lásd: International Organization for Migration (2020): European 

Economic Area, Switzerland and the United Kingdom. Regional Strategy 2020–2024. 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/eu_member_states_norway_and_switzerland_regio

nal_strategy_2020-2024_10nov20_v05.pdf (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 6-9. 
690 CSATLÓS 2022, 33-34. 
691 Az Európa Tanács jó közigazgatásra vonatkozó vívmányainak összefoglaló elnevezése, amelyet az Ulrich 

STELKENS - Agnė ANDRIJAUSKAITĖ szerkesztőpáros Good Administration and the Council of Europe: Law, 

Principles and Effectiveness. (Oxford, Oxford University Press, 2020) foglalt össze országtanulmányokkal együtt, 

és ami a ReNEUAL 2.0. projekt bázisa. Lásd: ReNEUAL 2.0. The Council of Europe and the Pan-European 

General Principles of Good Administration. http://www.reneual.eu/projects-and-publications/reneual-2-

0?view=article&id=15&catid=2 (A letöltés dátuma: 2022.12.20.) 
692 E tekintetben lásd: VESZPRÉMI Bernadett (2018): Az interoperabilitás kérdésének boncolgatása a 

közigazgatásban. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 6. évf. 2. szám, 183.; JANČOVÁ - FERNANDES 2022, 

7-8. 

https://travel-europe.europa.eu/system/files/2022-11/These%2030%20European%20countries%20require%20ETIAS_en.pdf
https://travel-europe.europa.eu/system/files/2022-11/These%2030%20European%20countries%20require%20ETIAS_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_5.5.3.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/eu_member_states_norway_and_switzerland_regional_strategy_2020-2024_10nov20_v05.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/eu_member_states_norway_and_switzerland_regional_strategy_2020-2024_10nov20_v05.pdf
http://www.reneual.eu/projects-and-publications/reneual-2-0?view=article&id=15&catid=2
http://www.reneual.eu/projects-and-publications/reneual-2-0?view=article&id=15&catid=2
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annak biztosítása érdekében. Ugyanakkor annak ellenére, hogy az uniós jog tagállamok általi 

eredményes végrehajtását – ami az Unió megfelelő működése szempontjából elengedhetetlen 

– közös érdekű ügynek kell tekinteni, ami kapcsán az EU legfeljebb támogathatja a tagállamok 

azon erőfeszítéseit, amelyek az uniós jog végrehajtásához szükséges közigazgatási kapacitásaik 

javítására irányulnak, de még ezek igénybevételére sem kötelezhető egy tagállam sem, továbbá 

továbbra is kizárt a tagállamok törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek 

bármilyen harmonizációja.693 Vannak azonban olyan területek, ahol a kölcsönös bizalom és a 

kölcsönös elismerés elve nem fogja tudni megfelelően szolgálni az uniós jogalkalmazás 

egységét, ekként – úgy vélem – az eljárásjogi kódex kérdése a mesterséges intelligencia által 

támogatott döntéshozatal az ennek okán felerősödő emberi jogi, alapjogi és eljárásjogi kérdések 

miatt az eddigieknél hangsúlyosabban fog teret követelni magának. 

 

 

 

 

 

  

 
693 EUMSz 197. cikk. 
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PROF. DR. HABIL. FÁBIÁN ADRIÁN694 

Gondolatok Ákr. érvényesüléséről 

 

A jogi normák alkalmazhatóságát, alkalmazandóságát általában a hatály fogalmával 

azonosítjuk,695 írásomban azonban nem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény (Ákr.) hatályának, hanem hatályosulásának696 (tulajdonképpeni végrehajtásának) 

kérdésével kívánok foglalkozni, az alkalmazhatóság egy másik aspektusával. Ez pedig az Ákr. 

mindennapi jogalkalmazás során történő praktikus alkalmazhatósága, úgy is fogalmazhatnék, 

hogy az Ákr. hatósági tevékenység során kimutatható „hasznosulása”, gyakorlati 

„hasznossága”, elsődleges közigazgatási eljárási normaként való effektív érvényesülése. 

Az alkalmazhatóságnak ez a szempontja már csak azért sem mellékes, mert az Ákr. előtt 

hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) hatályon kívül helyezésének egyik legfontosabb oka talán az volt, hogy a 

Ket. nagyrészt elvesztette ezt a jogalkalmazásbeli „hasznosságát”, nem hatályosult 

rendeltetésének megfelelően. Ahogy az Ákr. Indokolása fogalmaz: 

 

„(…) a Ket. nem tudott a hatósági eljárások kiérlelődött törvényi alapjává válni, 

mert 10 év alatt szinte minden rendelkezése módosult, némelyik többször is, szövege 

egyre bővült, ugyanakkor a koherenciája meggyengült, (pl. törvénybe nem való 

ügyviteli jellegű előírások is kerültek bele), és végül valamiféle „ügyintézői 

kézikönyvvé” vált. Ezzel párhuzamosan egyre több eljárás kikerült a Ket. hatálya 

alól, gyakorlattá vált az ún. „mögöttes” jogszabályként való alkalmazása, ami 

megkérdőjelezte a Ket. átfogóan általános jellegét.” 

 

„Az általános szabályokat tartalmazó törvény mellett is léteznek különös eljárási szabályok. A 

kérdés csak az, hogy ez utóbbiak milyen körben (mértékben) fedik le a hatósági jogalkalmazást. 

Elburjánzásuk oda is elvezethet, hogy az általános szabályok alkalmazhatósága erőteljesen 

visszaszorul, relativizálódik, és veszendőbe mennek az említett normaalkotásban 

megjeleníthető előnyök.”697 

A probléma tehát nem újkeletű, sőt, még a Ket.-nél is régebbi: „[s]ajnálatos módon az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló – módosított – 1957. évi IV. törvény egyre 

inkább másodlagos jogforrássá válik. Ennek az az elsődleges oka, hogy szinte napról napra 

követik egymást azok a különös szabályok, melyek meghatározott ügyfajták vonatkozásában 

önmagukat minősítik elsődleges jogforrássá. Ily módon az 1957. évi IV. törvény 

rendelkezéseinek alkalmazására kizárólag olyan eljárási kérdések vonatkozásában biztosítanak 

lehetőséget, melyet a különös norma nem rendez.”698 

Kissé leegyszerűsítve arról van szó, hogy azokban az országokban, amelyek 

törvényhozása meghozza azt a jogpolitikai döntést, hogy általános közigazgatási eljárási 

kódexet alkot, ezzel együtt kreál is magának egy olyan jogi problémát, ami ilyen kódex 

hiányában nem merülne fel. 

 
694 Prof. Dr. Fábián Adrián egyetemi tanár, dékán, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. 
695 DRINÓCZI Tímea – PETRÉTEI József (2004): Jogalkotástan. Budapest-Pécs, Dialóg Campus. 128. 
696 Vö. uo. 399. 
697 IVANCSICS Imre – FÁBIÁN Adrián (2018): Hatósági jogalkalmazás a közigazgatásban. Budapest-Pécs, Dialóg 

Campus. 55. 
698 Paulovics Anita (2003): Az általános és különös eljárási szabályok a közigazgatásban. Miskolc, Bíbor Kiadó. 

12. 
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Azt kell ugyanis biztosítani, hogy az általános eljárási szabályok érvényesüljenek, 

valóban meghatározó normái legyenek a hatósági jogalkalmazásnak, egy nagyon fontos 

körülményre tekintettel. Nem mellékes körülmény ugyanis, hogy az általános eljárási kódex 

mellett szükségszerűen „léteznek” különös eljárási szabályok is, hiszen az általános kódex 

megalkotás még önmagában nem oldja fel a számos közigazgatási ügy- és eljárástípus közötti 

releváns „műfaji” eltéréseket. Ennek rendezése szintén jogalkotói feladat.699 A speciális 

szabályok pedig kihatnak a kódex rendelkezéseinek hatályosulására. 

„A közigazgatási eljárási törvény egyéb eljárási törvényekhez és rendeletekhez való 

viszonyának szabályozása nagy megfontolást igényel” – írja az Ákr. tulajdonképpeni névadója, 

Valló József.700  

Ezt a helyzetet a jogalkotó kétféleképpen kezelheti. Az egyik lényegében a német 

megoldás, amelynek lényege, hogy az általános közigazgatási eljárási kódex 

háttérjoganyagként funkcionál a különös eljárási szabályokhoz képest. Tehát a 

Verwaltungsverfahrensgesetz alkalmazhatósága azon múlik, hogy speciális eljárási 

jogszabályban van-e egy adott processzuális jogintézményre rendelkezés vagy nincs. Ez a 

szubszidiaritás elve.701 

A másik megoldás ennél sokkal bonyolultabb és „kockázatosabb”. Ezt követi példának 

okáért a magyar törvényhozó is, tulajdonképpen a kezdetektől. Ez a megoldási alternatíva abból 

indul ki, hogy az általános eljárási kódex mindennapi hatályosulásának „kulcsa”, hogy 

rendelkezései a lehető legtágabb körben, a hatósági eljárások döntő többségében feltétel nélkül, 

elsődlegesen érvényesüljenek. Ez pedig csak úgy biztosítható, hogy a speciális eljárási normák 

alkalmazása – főszabályként – a kódex „engedékenységének” függvénye. Másrészt, hogy ez a 

modell hatékonyan működjön, szükség van a jogalkotó jövőbeli „önmegtartóztatására”: nem 

alkot olyan, bizonyos ügytípusban érvényes eljárási szabályokat, amelyek veszélyeztetik az 

általános normák érvényesülését.  

Ne felejtsük el: az általános eljárási törvény egy „egyszerű” törvény; ha rendelkezései 

más jogszabályok rendelkezéseivel ellentétesek, e kollíziót jogalkalmazási módszerekkel kell 

feloldani, nincs lehetősége a jogalkalmazónak egyedi ügyben „ügybeni alkotmánybíróságként” 

eljárva a zavaró rendelkezéseket kiiktatni, figyelmen kívül hagyni az eljárás során. 

Az Ákr.-ben az általános alkalmazhatóság, alkalmazandóság érdekében a törvényhozó 

saját magának és minden jogalkotónak küld egy üzenetet (utasítást?): „Az (1) bekezdésben nem 

említett közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok e törvény rendelkezéseitől 

csak akkor térhetnek el, ha azt e törvény megengedi.”702 Azaz: a jogalkotó tartózkodjon olyan 

eljárási szabályok alkotásától az Ákr. hatályba lépését követően, amelyek az Ákr. 

rendelkezéseivel ellentétesek, anélkül, hogy ez az eltérés az Ákr. hozzájáruló rendelkezésére 

visszavezethető lenne. 

Ezek után már csak azt a kérdést kell megválaszolni, vajon tartja-e magát a jogalkotó 

ehhez az üzenethez? 

Erre a kérdésre nehéz egyértelmű igennel vagy nemmel válaszolni. Mindazonáltal 

viszonylag könnyen találunk példát arra, hogy megállapítsuk: az üzenet nem „ment át” teljes 

mértékben. E rövid írásban csupán egyetlen példával kívánom illusztrálni és érzékeltetni e 

probléma komplexitását, valamint jelentőségét.703 

 
699 Lásd a témában a 344/B/1993. AB határozatot. 
700 VALLÓ József (1940): Megjegyzések a közigazgatási rendtartás tervezetéhez. Közigazgatástudomány, 3. évf. 

2. sz. 88. 
701 KOPP, Ferdinand O. – RAMSAUER, Ulrich: Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar. München, C. H. Beck, 

2003. 53. 
702 Ákr. 8. § (2) bek. 
703 Nem kívánok részletesen belemenni, de szintén ide tartozik az Ákr.-nek az a súlyos fogyatékossága, hogy 

egyáltalán nem ismeri a közigazgatási hatósági eljárások egyre nagyobb számában érvényesülő ún. bejelentés 
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Az Ákr. 8. §-a alapján az építésügyi eljárás az Ákr. hatálya alá tartozik, olyan speciális 

eljárás, amely jogi rezsimje akkor térhet el az Ákr. rendelkezéseitől, ha azt az Ákr. megengedi. 

Ehhez képest az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(Étv.) 53/G. § (2) bekezdése szerint „[a]z eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített 

ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az eljárásban nyilatkozatot tett vagy 

kérelmet nyújtott be.” Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján 

ugyan ügyfél lesz az erre a státuszra jogosult személyből, viszont az ügyféli jogállásból eredő 

jogait kizárólag akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott 

be. (Persze van egy kis logikai bukfenc: az ügyfél gyakorolja egy ügyféli jogát, hogy utána 

egyáltalán gyakorolhassa ügyféli jogait!) Megjegyzem, hogy nyilván nem sokat ér az az ügyféli 

jogállás, amelyben semmilyen ehhez kapcsolódó jog nem gyakorolható. 

A helyzetet véleményem szerint kevésbé megoldani segít, sokkal inkább bonyolítja az 

Ákr. 8. § (3) bekezdése, miszerint „miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény 

szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg”. 

A hivatkozott Étv. rendelkezés az Ákr.-hez képest vajon „kiegészítő” vagy „módosító” 

jellegű? A kiegészítő szabály esetében „olyan rendelkezésekről van szó, amelyek a törvényt 

részletező-magyarázó jelleggel egészítik ki, egyidejűleg azonban nem írhatják át.”704 

Visszatérve tehát a kérdésben jelzett válaszokra: előbbi válasz jogszerű, utóbbi pedig 

jogszerűtlen. De ez már nem a jogalkalmazás, sokkal inkább a jogalkotás, esetleg normakontroll 

kérdése. Mindenesetre az Ákr. az ügyféli jogok gyakorlását ilyen feltételhez nem köti. Másrészt 

különösen pikáns, hogy Valló József az általános eljárási kódex igazi jelentőségét éppen abban 

látta, hogy az ügyfél fogalmának meghatározásán keresztül akadálytalanul érvényesülhetnek 

ügyféli jogok.705 

Végeredményben újfent arra a következtetésre lehet jutni, hogy amennyiben a jogalkotó 

(és a jogalkalmazó) továbbra is abban érdekelt, hogy fenntartsa az Ákr. elsődlegességét, akkor 

a saját magának megfogalmazott üzenet tekintetében zéró toleranciát kell alkalmaznia, minden 

nem megengedett különös jogszabályi eltérés ugyanis erodálja az Ákr. alkalmazhatóságát, 

hatályosulását, olyan folyamatot eredményez, amely – és láttunk már ilyet! – a kódex 

indokoltságát ássa alá, ha úgy tetszik, értelmét, „létét” kérdőjelezi meg. 

 

 

 

 

 

 

  

 
elvét, illetve az ez alapján induló hatósági eljárást. Részletesen: FÁBIÁN Adrián (2016): EU-jog és a nemzeti 

közigazgatási (eljárás)jog viszonya, In TILK Péter szerk.: Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya. Pécs, 

Pécsi Tudományegyetem. 71-103. 
704 GYURITA E. Rita – HULKÓ Gábor – JÓZSA Fábián – LAPSÁNSZKY András – VARGA Zs. András: A közigazgatási 

hatósági eljárásjog jogintézményei. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 28. 
705 VALLÓ 1940, 75.  
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