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Függelék: Közigazgatási eljárás iratminták 
 

1) A közigazgatás fogalma 
 
 
A közigazgatás az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek alárendelt 
állami tevékenység szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelenti. 
A francia jogszemlélet alapján terjedt el Európában (a „droit administratif”, az igazgatás 
joga). 
 
A második világháború előtt a napjainkhoz hasonlóan használt közigazgatás fogalmat 1950 és 
1990 között az államigazgatás terminológia váltotta fel. 
 A szocializmus időszakában a helyi autonómiák minden fajtáját felszámolták, a centralizmus 
elvének kizárólagossá tételével a központosított állam vált a társadalom ügyei intézésének 
kizárólagos formájává. 
Ebben az időszakban az állam, a központi kormányzat és a minisztériumok minden helyi ügy 
eldöntését magukhoz vonhatták, illetve döntő mértékben befolyásolhatták, a helyi szervek 
egyik fajtája sem rendelkezett valódi önkormányzati jogosultsággal, minden ügy 
államigazgatási jellegűvé lett. Ehhez képest döntő változás következett be 1990-ben a 
rendszerváltással.  
 
A közigazgatás ma magában foglalja  

 az államigazgatást és 
 az önkormányzati igazgatást 

 

Az önkormányzati közigazgatási szervek sajátos önállósága a polgári államfejlődés 
meghatározott szakaszához kötődik. Minden államnak van egy közigazgatási rendszere, mely 
ellátja a végrehajtó funkciókat. Központi szinten az államigazgatási szervek a meghatározóak, 
míg települési szinten az önkormányzatok.  
 
A közérdek érvényesítését tehát két szervezetrendszer szolgálja. Ezek a kormány által 
irányított felülről lefelé, központi és területi szintre szerveződő, hierarchikusan felépülő 
államigazgatási szervek rendszere, valamint a helyben (települési és területi alapon) 
szervezett és választott testületek által irányított önkormányzati közigazgatási szervek 
rendszere. A kétféle szervezetrendszer között egyfajta funkcionális munkamegosztás is 
kimutatható.  
 
Az államigazgatási szervek főleg hatósági jogalkalmazó tevékenységet látnak el, míg az 
önkormányzatok a helyi közszolgáltatások biztosításában rendelkeznek feladat- és 
hatáskörökkel, és emellett jogalkotói jogkörük is van.  
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A közigazgatás egységét reprezentálja az, hogy települési szinten az önkormányzati és az 
államigazgatási feladatokat egy szervezetben, a helyi önkormányzaton belül látják el, az 
önkormányzatok működése felett pedig a törvényességi ellenőrzést az államigazgatás 
gyakorolja.  
 

 
Államigazgatási szervek sajátosságai 

 
Önkormányzati szervek sajátosságai 

Egyszemélyi vezetés (hierarchikus rendszer) Választott vezetők irányításával működik, nincs 
hierarchikus rendszer  

 
felettes szervük 

Nincs felettes szerv 

 
Állami feladatokat lát el (országos közügy) 

Helyi közügyek ellátása 

Jogszabály, illetve a felettes szerv által 
meghatározott önálló feladat-, hatáskör, döntési 
jogkör 

 
Törvényi és saját feladat-meghatározás 

 
Önálló költségvetésük van 

A központi költségvetési hozzájárulásokról  
és helyi bevételi forrásokból gazdálkodik 

Állami vagyont kezelnek Saját tulajdon, saját szervezet 
 
Az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás közös vonásai: 
 

a) Közérdekű szolgáltatást, illetve ennek szervezését végzik; 
Közérdekű szolgáltatás a különféle igazolások, engedélyek, bizonyítványok kiadása, 
de ilyennek minősül többek közt a közvilágításról, a közutakról, a közoktatásról vagy 
a nyilvántartási rendszerekről való gondoskodás is. 

 
b) Részletszabályokat alkothat a törvények végrehajtása érdekében;  

Ezt a törvények felhatalmazása alapján, a jogszabályi hierarchia betartásával 
tehetik meg; 

 
c) Közhatalommal rendelkeznek, másokra kötelező döntéseket hozhatnak és 

rendelkeznek a döntések kikényszerítésének jogával; 
 

d) A közigazgatás döntései felett bírósági kontroll érvényesíthető; 
 

e) A közigazgatás beperelhető, a magánjog alapján kártérítésre is kötelezhető. 
 
Az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás néhány különbsége: 
 

a) Az államigazgatás országos érdeket fogalmaz meg, s azt az egész ország területén 
képviseli és érvényesíti,  
az önkormányzati pedig elsősorban helyi (városi, községi, megyei) érdeket fogalmaz 
meg és képvisel, s azt működési területén érvényesítheti; 

 
b) Az államigazgatás egységes összefüggő szervezetrendszert alkot, amelyben 

érvényesül a specializáció és a hierarchia elve is. 
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Az önkormányzatok egymás mellett elhelyezkedő szervek, közöttük nincs alá-
fölérendeltségi viszony, igazgatási értelemben nem alkotnak egységes rendszert, nincs 
külön központjuk; 

c) az államigazgatást két nagy területre szokás osztani: un. civil és rendészeti 
igazgatásra. A civil igazgatás körébe tartozik mindaz, amit nem egyenruhás, 
fegyverhasználatra jogosított, különböző rendészeti szerv állományához tartozó 
alkalmazottak (rendőrök, pénzügyőrök, határőrök, vámtisztviselők) végeznek.  
Az önkormányzati igazgatáson belül külön rendészeti igazgatásról nem beszélhetünk. 

 
A 19. században a közigazgatási hatósági tevékenységet és a jogalkalmazást is rendészeti 
tevékenységnek fogták fel, amikor a közigazgatási hatóságnak a fő feladata az volt, hogy 
őrködjön a jogszabályok betartásán. 
A modern jogrendszerekben megmaradt a közigazgatási hatósági tevékenységében a 
rendészeti tevékenység, de ez csak egy része a hatósági tevékenységnek.  
 

2) A közigazgatási eljárás alapelvei 
 
Az alapelvek rendeltetése az, hogy segítik megismerni a törvényalkotó célját, továbbá a 
helyes jogszabály értelmezést. 
 
Az eljárási alapelvek többségükben a közigazgatási hatósággal szemben támasztott olyan 
fontos követelmények, amelyeknek az eljárás minden szakaszában érvényesülniük kell. 
 
Az alapelvek elsődleges címzettjei a közigazgatási hatóságok, de vannak kifejezetten az 
ügyfélre kötelezettséget hárító alapelvek (pl. a jóhiszemű eljárás elve), továbbá az eljárás 
valamennyi résztvevője számára irányadó alapelvek. A Ket.-ben szabályozott alapelvek egy 
része magából az Alkotmányból vezethető le, s az egész jogrendszerre vagy az összes 
eljárásjogra (büntető eljárásra, polgári peres eljárásra) egyaránt irányadó. Ilyen pl. a törvény 
előtti egyenlőség elve, a törvényesség elve, avagy a jogorvoslathoz való jog, ugyanakkor más 
alapelvek kizárólag a közigazgatási eljárásra jellemzők. Ide sorolható például, hogy a 
közigazgatási hatósági eljárások egy része hivatalból is megindítható és lefolytatható. 
 
 
Fontosabb alapelvek 
 

Hatósági Ügyféli 
  
szakszerűség anyanyelvhasználat 
ügyféllel való együttműködés jogorvoslati jog 
diszkrimináció tilalma kioktatáshoz való jog 
hivatalból való eljárás irat-betekintési jog 

 
 
 
Az alapelveket két fő csoportba sorolhatjuk:  
a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek, 
az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek  
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A. a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó 
alapelvek 

 
Törvényesség elve 
 
A közigazgatási szerv köteles a jogszabályokat betartani (pl. a hatóság állami szervként csak 
azt és úgy teheti meg, amit neki jogszabály megenged). 
 
A hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma 
 
A közigazgatási hatóság hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, 
mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 
figyelembe vételével és az adott egyedi ügy sajátosságaira tekintettel gyakorolja  
A hatáskör rendeltetésszerű gyakorlása elvének lényege, hogy a hatáskört és a hatósági 
jogkört kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amilyen célra azt a jogalkotó szánta. 
Hatáskör nem rendeltetésszerű gyakorlásának megállapítása előfordult a magyar 
Alkotmánybíróság gyakorlatában is. Az egyik község önkormányzati testülete egy nagyobb 
területet belterületté minősített és azt parcellázni akarta. Ehhez azonban egy gazdálkodó 
szervtől meg kellett volna szereznie a szóban forgó terület tulajdonjogát. Mivel a tulajdonos 
nem volt hajlandó megválni ingatlanától, a képviselő-testület telekadót állapított meg, 
méghozzá olyan mértékben, hogy az Alkotmánybíróság által kirendelt ingatlanszakértő 
megállapítása szerint a telekadó egy évi összege meghaladta az ingatlan forgalmi értékét. 
Noha a telekadónak az önkormányzat által megállapított tétele nem haladta meg a törvényben 
megszabott maximumot, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg: a szóban forgó esetben nem 
adóról, hanem az ingatlan elidegenítésére irányuló jogellenes presszióról van szó. 
(Ezt támasztotta alá, hogy a polgármester a kiszabott adó elengedését helyezte kilátásba arra 
az esetre, ha a gazdálkodó szerv az önkormányzat által megállapított összegért eladja a 
képviselő-testület által kiszemelt ingatlant.) 
 
A hatáskör gyakorlásával akként is vissza lehet élni, hogy az egyes eljárási cselekmények 
külön-külön teljesen jogszerűek, ám a maguk összességében vizsgálva őket már 
megállapítható a visszaélés. Különösen nagy ennek a veszélye a hatósági ellenőrzés körében, 
hiszen jó néhány közigazgatási hatóságnak úgyszólván parttalan ellenőrzési joga van: a nap 
bármely órájában és tetszés szerinti gyakorisággal tarthat ellenőrzést. Ezt jogszabályi 
rendelkezésekkel jó néhány szakterületen lehetetlen merev korlátok közé szorítani, hiszen 
például a vámügyi igazgatás körében lehetetlen megtiltani az éjszakai ellenőrzést, s azt sem 
lehet kategorikusan kizárni, hogy egy, mindent rendben találó ellenőrzést követő napon a 
közigazgatási szerv - ha erre alapos oka van - ugyanannál az ügyfélnél azonos tárgykörben 
újabb ellenőrzést tartson. 
 
A közigazgatási hatóság hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, 
mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 
figyelembe vételével és az adott egyedi ügy sajátosságaira tekintettel gyakorolja 

 A jogalkalmazó szerv csak akkor gyakorolhat mérlegelési jogot, ha erre a jogszabály 
feljogosította; 

 A mérlegelésnél tiszteletben kell tartania a mérlegelés jogszabályban meghatározott 
korlátait; 
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 Döntésnél a jogszabály által megszabott mérlegelési szempontokra kell tekintettel 
lennie. 

 
A méltányossági jogkör annyiban különbözik a mérlegeléstől, hogy a jogszabály - mintegy 
főszabályként - meghatározza ugyan, hogy a jogalkalmazó szervnek milyen tartalmú 
határozatot kell hoznia, egyszersmind azonban felhatalmazást ad a főszabálytól különös 
méltányosságból való eltérésre.  
A jogszabály esetenként meghatározza a méltányossági okokat, de az is előfordul, hogy azok 
taxatív felsorolása az adott ügykategóriában nem lehetséges. Arra is van példa, hogy a 
méltányossági jogkör gyakorlásánál emeltszintű fórumrendszer érvényesül, azaz e jogkört 
csak a jogszabályban meghatározott központi szerv vagy annak vezetője gyakorolhatja. 
A méltányosság alkalmazásánál is szigorú követelmény a határozat indokolásában a 
méltányosság alapjául szolgáló okok pontos megjelölése. 
 
A szakszerűség, az egyszerűség, a gyorsaság és az ügyféllel való együttműködés elve  
 
SZAKSZERŰSÉG: A hatóságnak szakszerűen kell eljárnia- (pl. építési hatóság építési 
ügyekben) szakhatósági engedélyeket kell beszerezni. 
A szakszerűség elsődleges garanciája a differenciált hatáskör-telepítés. Nyilvánvaló például, 
hogy bár egy melléképület és egy atomerőmű is építménynek számít, ám az utóbbi 
engedélyezését nem lehet a legalsó szintű építésügyi hatóságra bízni. A szakszerűség 
érvényesülését szolgálja a szakhatósági modell is, amelynek az a lényege, hogy egy eljárás 
keretében jut érvényre az adott ügyben érintett valamennyi engedélyező hatóság álláspontja. 
Ám a legalaposabb hatáskör-telepítés mellett is előfordulhat, hogy valamely ügyben olyan 
kérdés merül fel, amelynek eldöntésére a hatáskörrel rendelkező szerv nem rendelkezik 
elegendő szolgálati tudással. Ilyenkor fordul a megfelelő ismeretekkel felvértezett más 
közigazgatási hatósághoz vagy rendel ki szakértőt. 
 
-EGYSZERŰSÉG: a Közig-re jellemző, hogy a szabályozás és a határozatok nehezen 
érthetők, de le lehet fordítani a hétköznapi nyelvre. 
 
GYORSASÁG: 30 nap alatt be kell fejezni egy eljárást 
A gyorsaság érvényre jutását az ügyintézési határidők meghatározása, továbbá az 
elektronikus ügyintézés lehetősége biztosítja 
De az ügyintézési határidő nem annyit jelent, hogy az ügyintézőnek harminc nap áll 
rendelkezésére ahhoz, hogy a reá szignált ügyiratot kézbe vegye. Először is mire az ügyirat az 
ügyintézőhöz érkezik, többnyire néhány nap már letelt a határidőből. Az ügyintézőnek az a 
dolga, hogy minden ügyiratot késedelem nélkül tanulmányozzon át annak megállapítása 
végett, hogy 
- hatásköri vagy illetékességi okból nem indokolt-e az áttétel, magyar szervnek van-e az 
ügyben joghatósága, 
- nem kell-e az ügyfelet hiánypótlásra felhívni, 
- nincs-e szükség az idegen nyelvű kérelem lefordíttatására, 
- nem kell-e az ügyben ideiglenes intézkedést tenni vagy az ügyet soron kívül elbírálni. 
Régen rossz, ha minderre nem például a határidő harmadik, hanem huszonötödik napján kerül 
sor. Hasonlóképpen: a vezető tennivalója sem szorítkozhat a szignálásra és a határozat-
tervezetek revíziójára, hanem őt terheli a felelősség azért, hogy a betegség vagy szabadság 
miatt tartósan távollevő munkatársa íróasztalában ne porosodjék azonnali intézkedést igénylő 
vagy rövid határidőn belül elintézendő ügyirat (például szakhatósági hozzájárulásra irányuló 
megkeresés). 
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-ÜGYFÉLLEL való együttműködés és udvarias hangvétel: Ügyfél óhaját figyelembe kell 
venni, ha a jogszabály engedi 
Az kétségtelen, hogy egy hatósági határozat műfajában, s így stílusában is különbözik 
mondjuk egy szerelmes levéltől. De még a határozatot sem teszi csökkent értékűvé, ha 
például az esetleges hátrányos jogkövetkezményekre való figyelemfelhívás nem 
fenyegetőzésnek tűnik, hanem azzal kezdődik, hogy felhívom szíves figyelmét. Még inkább 
áll ez a végzésekre. 
A hiánypótlásra irányuló felhívásba például nyugodtan bekerülhet a felkérem, szíveskedjék 
szövegrész. 
Ha pedig a közigazgatás történetesen levél formájában érintkezik az ügyféllel - például az 
ügyfél kérésére tájékoztatást ad valamiről vagy megmagyaráz valamit, amit az ügyfél nem 
értett - az bizony lehet egészen normális levél, kezdve ott, hogy tartalmazza a megszólítást és 
azzal zárul, hogy tisztelettel. 
 
A feltétlenül szükséges jogkorlátozás elve 
 
A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű 
ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. 
 
Az alapelv jelentőségét egyebek között az adja, hogy jó néhány közigazgatási hatóság 
jogosult olyan korlátozásokra - például egy gyár működésének felfüggesztésére, amelynek az 
elengedhetetlenül szükséges időn túli fenntartása könnyen csődbe vihet egy céget. Itt tehát 
nem az a probléma, hogy a korlátozás elrendelése eredendően törvénysértő volt, hanem az, 
hogy egy jogszerűen elrendelt korlátozást esetleg a feltétlenül indokoltnál hosszabb ideig 
tartottak hatályban, ami az alapelvbe ütközik, tehát törvénysértő. Az alapelvet figyelembe kell 
venni a jogelvonásra vagy jogkorlátozásra (például kisajátításra) irányuló kérelmek 
elbírálásánál is. Ha a kívánt cél a kérelemben megjelöltnél enyhébb jogkorlátozással is 
elérhető, ezt meghaladó részében a kérelmet el kell utasítani. 
 
A közigazgatási anyagi- és eljárásjogi szabályokat - abból a szempontból, hogy az eljáró 
hatóság számára mekkora mozgásteret biztosítanak a konkrét ügyek elbírálásánál - két 
kategóriába sorolhatjuk.  
Az első kategóriába tartozó jogszabályok nem adnak semmiféle mozgásteret (döntési 
alternatívát) a jogalkalmazónak, hanem kategorikusan megszabják, hogy bizonyos tényállás 
esetén milyen tartalmú határozatot kell hoznia. Ilyenek például azok a rendelkezések, 
amelyek bizonyos előfeltételek fennállása esetén kötelezővé teszik az ügyfél részére kiadott 
hatósági engedély visszavonását. E rendelkezések tekintetében tehát a jogalkotó szerv maga 
végzett el bizonyos mérlegelést, s a jogalkalmazó szervnek nem adott mérlegelési jogkört: a 
jogalkalmazónak tehát nincs más választása, mint - ha úgy tetszik: mechanikusan, azaz 
egyéniesítés nélkül - végrehajtani a jogszabályt.  
Az ügyek többségében azonban a hatóság elé kerülő egyedi ügyek olyan mértékben eltérnek 
egymástól, hogy a jogszabály mechanikus alkalmazása méltánytalan, a társadalom 
igazságérzetét sértő döntés meghozatalára vezetne. Ezért a jogszabályok mérlegelési jogkört 
adnak a jogalkalmazóknak: feljogosítják arra, hogy a jogszabály keretei között az egyes 
ügyek egyedi sajátosságait figyelembe véve hozza meg döntését. 
 
A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme 
 
A közigazgatási döntésekhez anyagi jogerő (megtámadhatatlanság és 
megváltoztathatatlanság) nem kapcsolódik. Ezért a közigazgatási eljárásban anyagi jogerőről 
csak akkor beszélhetünk, ha a határozatot a bíróság jogerősen és érdemben felülvizsgálta. 
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Mivel azonban egy jogállamban fontos a jogbiztonság, a közigazgatási eljárásjogban is 
vannak olyan rendelkezések, amelyek a jogbiztonságot erősítik. 
Ebbe a körbe tartozik, hogy bizonyos idő (egy, illetőleg három év) letelte után a határozathoz 
általában már nem lehet hozzányúlni, de ide sorolható a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt 
jog védelme is, amely 1957 óta folyamatosan érvényre jutott a magyar szabályozásban. Ezt a 
Ket. alapelvi rangra emelte. 
Érdemes kiemelni, hogy ez a védelem csak a jogot megállapító határozatokhoz kapcsolódik, 
nem pedig valamennyi határozathoz. Így a kötelezettséggel terhelt ügyfelek nem 
hivatkozhatnak arra, hogy jóhiszeműen szerzett és gyakorolt joguk van a törvénysértően 
megállapított (például a törvény szerint járónál alacsonyabb összegű) kötelezettség 
teljesítésére. 
A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek 
korlátait e törvény határozza meg. 
Ahhoz, hogy az ügyfél joga védett legyen, az alapelvben szereplő kettős feltételnek – a 
jóhiszemű jogszerzésnek és a szerzett jog gyakorlásának – együttesen kell fennállnia. A 
hatóság egyrészt az ügyfél jóhiszemű magatartását vizsgálja, másrészt pedig azt, hogy az 
ügyfél a jogerős határozat birtokában a jog gyakorlását megkezdte-e. 
 
A törvény előtti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód 
követelménye 
 
A törvény előtti egyenlőség elve nem azt jelenti, hogy minden emberre ugyanazokat a 
szabályokat kell alkalmazni, hanem ebből az elvből az következik, hogy minden embert 
azonos emberi méltóságú személyként kell kezelni. A Ket. csak az indokolatlan 
megkülönböztetést tiltja. Ebből a szempontból az a megkülönböztetés minősül 
indokolatlannak, amely az adott ügy elbírálásánál irreleváns tényeken alapul. Így például a 
szociális segélyezésnél vagy bizonyos kedvezmények megadásánál nagyon fontos szempont a 
kérelmező anyagi helyzete, ugyanakkor az egyetemi felvételnél vagy az építési engedély 
kiadásánál egyáltalán nem az. Hasonlóképpen: vannak ügyek, amelyekben nincs jelentősége 
az ügyfél állampolgárságának, más ügyekben azt kell vizsgálni, hogy az ügyfél európai uniós 
polgár-e, végül vannak ügyek, amelyekben a magyar állampolgárság léte valamely jog 
megszerzésének az előfeltétele. 
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényre juttatása sem azt jelenti, hogy az adott 
ügyben releváns, ténylegesen meglévő különbségeket figyelmen kívül hagyva minden 
ügyfelet egyenlő bánásmódban kell részesíteni. 
Eleve vannak olyan jogszabályok, amelyek csupán a természetes vagy jogi személyek 
meghatározott csoportjára - például a mozgássérültekre, a várandós anyákra, a 65. év 
felettiekre - vonatkoznak. Aki tehát nem tartozik az adott csoporthoz, az nem tarthat igényt 
arra, hogy a szóban forgó jogszabályt reá is alkalmazzák. 
Más esetekben nincsenek ugyan pontosan körülhatárolt célcsoportok, de a jogszabály 
szempontokat határoz meg a mérlegelési jogkör gyakorlásához. 
Az egyenlő bánásmód követelménye csupán az indokolatlan kivételezést, netán a 
diszkriminációt tiltja, de nem követel egyszersmind lélektelen, mechanikus ügyintézést, s 
egyáltalán nem zárja ki az ügyek vagy az ügyfelek eltérő adottságaira alapozott egyéniesítést.  
 
A szabad bizonyítás elve 
 
A szabad bizonyítás elve közelebbről annyit jelent, hogy - amennyiben jogszabály eltérően 
nem rendelkezik - az eljáró hatóság nincs kötve egy meghatározott típusú bizonyíték-fajtához, 
hanem a valósághű tényállás megállapításánál bármely, rendelkezésre álló bizonyítási módot 
felhasználhat és bármilyen bizonyítékot figyelembe vehet. Bonyolult ügyekben előfordulhat, 
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hogy a bizonyítékok nem egyértelműek: így például a tanúk vallomása vagy a szakértők 
vallomása eltérő tartalmú. Ilyenkor az eljáró szerv külön-külön és a maguk összességében 
mérlegeli a bizonyítékokat és eldönti, hogy melyiket és milyen súllyal veszi figyelembe 
döntésének meghozatalánál. 
 
 
A hivatalból való eljárás elve  
 
A közigazgatási hatóság: 
a) a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a 
kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek esetén folytathatja, és ilyen 
esetben a végrehajtást is hivatalból rendeli el, 
b) hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, 
ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás 
tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie, 
c) e törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó 
hatóság határozatát, 
d) hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról és 
visszavonásáról. 
 
A közigazgatási eljárás mintegy közbenső helyet foglal el egyfelől a polgári eljárás, másfelől 
a büntetőeljárás között. Az előbbire a kérelemhez való kötöttség, az utóbbira a hivatalbóliság 
dominanciája a jellemző. A közigazgatási eljárásban mindkettő fellelhető, s ügytípusonként 
változik, hogy hol melyik elv kerül előtérbe. 
Általában véve elmondható, hogy az engedélyezési eljárások többnyire az ügyfél kérelmére 
indulnak, míg a hatósági kötelezési és a szankcionálási eljárások többsége hivatalból indul, de 
indulhat az ellenérdekű ügyfél kérelme alapján is. Az, hogy valamely eljárás kérelemre indult, 
nem annyit jelent, hogy az eljáró hatóság minden tekintetben kötve lenne az ügyfél 
akaratához, s ne lehetnének az eljárásnak hivatalból elvégezhető vagy elvégzendő mozzanatai 
Valójában a kérelemhez kötöttség csupán két vonatkozásban jelent szigorú korlátot: 

- a kizárólag kérelemre megindítható eljárást (pl. házasságkötés) nem lehet hivatalból 
megindítani vagy folytatni és 

- az ügyfél számára az ilyen eljárásban nem lehet olyasmit engedélyezni, amit nem kért 
(például egyszintes családi ház helyett nem lehet kétszintes házra kiadni az építési 
engedélyt). 

Egyébként azonban az eljáró hatóság még az ilyen ügyekben is eltérhet az ügyfél kérelmétől, 
így például az engedély megadását feltételhez kötheti, illetőleg a kérelmezőt felhívhatja a terv 
módosítására. 
A hatósági ellenőrzés során túlnyomórészt a hivatalból való eljárás elve érvényesül. Még 
abban az esetben is, amikor valamilyen külső jelzés (például lakossági bejelentés) 
következtében irányul a figyelem a hatósági ellenőrzés lefolytatásának szükségességére, a 
közigazgatási hatóság saját hatáskörében, hivatalból rendeli el a hatósági ellenőrzést. Egész 
sor jogszabály határoz meg kötelező hatósági ellenőrzést. Így például adóellenőrzés, az első 
fokú építésügyi hatóság köteles az engedélyhez kötött építési munka végzését rendszeresen - 
a munkálatok végzése folyamán legalább két alkalommal - a helyszínen ellenőrizni, a 
hatósági élelmiszer-ellenőrzés stb. 
 
A költségtakarékos eljárás kötelezettsége  
 
A költségtakarékosság mind az állam, mint az ügyfél pénzére kiterjed. Az erre vonatkozó 
szabályt nem szabad vulgárisan értelmezni, csak a többi eljárási alapelvvel összhangban. A 
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közigazgatási szerv ugyanis csak akkor tud jó - azaz valósághű tényálláson alapuló, az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges körülményeket figyelembe vevő, szakmailag megalapozott 
és törvényes - határozatot hozni, ha elvégzi az ehhez szükséges eljárási cselekményeket. Már 
pedig ennek ára van, még akkor is, ha ez az ár nem szükségképpen jelenik meg az eljárási 
költségek között. Egy fontos beruházás - mondjuk egy veszélyes hulladéktároló telep - 
engedélyezésében gyakran 7- 8 hatóság is részt vesz. Munkatársaik - ha szükséges - hivatali 
személygépkocsival utaznak a helyszínre. Bizony ez pénzbe kerül, épp úgy, mint az érintett 
köztisztviselők munkabérének időarányos része. A kirendelt szakértő munkadíja és költségei, 
a hatósági közvetítő foglalkoztatása, a tolmács munkája, de még a tanuk meghallgatása is 
emészti a pénzt. Méghozzá az adófizetők pénzét. 
Mert igaz ugyan, hogy az ügyfél illeték, igazgatási szolgáltatási díj vagy felügyeleti díj címén 
gyakran megfizeti mindazt, amibe az eljárás az államnak kerül, ám minél kevesebbet költ az 
állam az adott ügy elbírálására, annál több marad neki a befizetett összegből. Ha ugyanis 
kizárólag a pénzügyi szempontokat vennénk figyelembe, oda jutunk, hogy az a jó ellenőrző 
hatóság, amely egyetlen ellenőrzést sem végez, hiszen minden egyes ellenőrzés pénzbe kerül. 
Az alapelvhez tartozik még az eljárás lehető leggyorsabb befejezésének igénye is. 
 
Az elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve 
 
A Ket. meghatározza, hogy a hatósági eljárásban egyes eljárási cselekmények elektronikus 
úton is gyakorolhatók.  
A közigazgatási hatósági eljárásban az egyes eljárási cselekmények törvény, kormányrendelet 
és önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott 
módon, elektronikus úton is gyakorolhatók. Törvény az elektronikus ügyintézést az ügyek 
vagy egyes eljárási cselekmények meghatározott körében kötelezővé teheti vagy megtilthatja. 
A hatóságok az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében 
elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat működtetnek. A központi közigazgatás elektronikus 
ügyintézése és szolgáltatásai a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érhetők 
el, amelyhez az önkormányzatok és más szervezetek csatlakozhatnak. 
Az államigazgatási szerveknek elektronikus tájékoztatási szolgáltatásokat (honlap) kell 
működtetniük, ahol tájékoztatják az ügyfeleket az eljárás menetéről, a szükséges 
nyomtatványokról, a kérelemhez csatolandó mellékletekről, az illeték vagy szolgáltatási díj 
összegéről, az ügyfélfogadás rendjéről stb. 
 

B. az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek  
 
 
 Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való 

jog 
 Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga 
 Az ügyfél kártérítéshez való joga 
 Az ügyfél jogorvoslathoz való joga 
 Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog 
 Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni 

 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való jog 
 
A tisztességes eljárás feltétele a felek egyenlősége, vagyis hogy a hatóságnak és az ügyfélnek 
az eljárás során lehetősége legyen a releváns adatokat megismerni, a tény és jogkérdésekben 
állást foglalni. 
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Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga 
 
Az anyanyelv használatának a jogát a Ket részletesen szabályozza. A közigazgatási hatósági 
eljárás hivatalos nyelve a magyar. Második hivatalos nyelvként használhatják anyanyelvüket 
a Magyarországon élő és elismert nemzeti és etnikai kisebbségek. Ezen kisebbséghez tartozó 
magyar állampolgárok az eljárás során a saját kisebbségi nyelvüket is teljes körűen 
használhatják, és ebből semmiféle többletköltség őket nem terhelheti. Az eljárásban a magyar 
nyelv ismeretének hiánya miatt a külföldi ügyfelek sem szenvedhetnek hátrányt. 
Az eljárás során a fordítási és tolmácsolási költségek a hatóságot vagy az ügyfelet terhelhetik.  
A hatóságot terhelik akkor, ha a hatóság a külföldi ügyféllel szemben – annak itt tartózkodása 
idején – hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást (ilyen pl. rendőr elveszi a 
jogosítványt), vagy ha a külföldi ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a hatósághoz, az 
összes többi esetben a magyar nyelvet nem beszélő ügyfél használhatja saját nyelvét az 
eljárásban, de a fordítási és tolmácsolási költségeket neki kell megfizetnie. 
 
Az ügyfél kártérítéshez való joga 
 
A késedelmes ügyintézés gyakran kimutatható anyagi kárt okoz az ügyfélnek. 
Ha például elhúzódik az építési engedélyezési eljárás, időközben emelkedhetnek az 
építőanyagok árai, megváltozhatnak az építésügyi előírások vagy az állami támogatáshoz 
szükséges feltételek. Számottevő lehet az elmaradt haszon is: ha például a késedelmes 
ügyintézés miatt egy panzió csak az idegenforgalmi idény végén nyitja meg kapuit, minden 
elvesztett nap bevételkiesést okoz a tulajdonosnak. 
Hazánkban a Polgári Törvénykönyv rendelkezik az államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítéséről. Először olyan perek indultak, amelyekben az ügyfél - felperesként - azt 
sérelmezte, hogy a közigazgatás szerv jogszabálysértő döntésével okozott neki kárt. Később 
azonban a bírósági gyakorlat helyt adott az olyan kereseteknek is, amelyek a közigazgatási 
szerv jogellenes mulasztása miatt követeltek kártérítést. 
 
Az ügyfél jogorvoslathoz való joga 
 
A jogorvoslathoz való jog alkotmányos alapjog, ezzel a jogával az ügyfél akkor élhet, ha 
jogát vagy jogos érdekét a hatósági határozat sérti. A Ket.-ben meghatározott néhány esetben 
fellebbezésnek ugyan nincs helye, de jogorvoslatként ilyenkor a jogszabálysértő első fokú 
határozatot bíróság előtt lehet keresettel megtámadni. Az ügyfél jogorvoslati kérelme alapján 
a határozatot kibocsátó szerv, vagy annak felettes szerve köteles a kifogásolt döntést 
felülvizsgálni, és a kérelmet érdemben elbírálni. A jogorvoslatok formáit és részletes 
szabályait a Ket. VII. fejezete tartalmazza. 
 
 
Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog 
 
Avégett, hogy az ügyfél ne legyen tájékozatlan, a Ket. a közigazgatási hatóság kötelességévé 
teszi az ügyfél tájékoztatását jogairól, kötelességeiről, illetőleg azok teljesítésének 
elmulasztása esetén alkalmazható jogkövetkezményekről. 
Az ügyfél jogi tájékoztatására az eljárás egész tartama alatt, a szükséghez képest minden 
fontosabb eljárási cselekmény kapcsán szükség van. (Így például a tanút nem csupán 
igazmondási kötelezettségére kell figyelmeztetni, hanem arra is, hogy milyen okból 
tagadhatja meg a tanúvallomás tételét.) A megfelelő jogi tájékoztatásra nem csupán az ügyfél, 
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hanem a potenciális ügyfél is igényt tarthat, aki esetleg épp a kapott tájékoztatás nyomán 
válik - vagy éppen nem válik - ügyféllé. 

A leggyakoribb, hogy valaki szeretne közigazgatási eljárást indítani, de nincs tisztában 
azzal: kérelméhez milyen mellékleteket kell csatolni, milyen összegű illetéket kell lerónia, s a 
jogszabály előírja-e a kérelemnek e célra rendszeresített nyomtatvány űrlapon való 
előterjesztését. 

A tömegesen előforduló rutinügyekben a közigazgatási hatóságok - főként a nagy 
ügyfélforgalmú hivatalok - akkor járnak el helyesen, ha erről többféle módon is tájékoztatást 
adnak. 

Nyomatékosan hangsúlyozni kell: a tájékoztatási kötelezettség nem csupán akkor terheli a 
hatóságot, ha ebből a hivatali munkavégzésre nézve valamilyen előny származik, hanem 
akkor is, ha a tájékoztatás nyomán munkatöbblet hárul az eljáró szervre. Így például azt a 
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárt, aki fogyatékosan vagy 
egyáltalán nem beszél magyarul, feltétlenül tájékoztatni kell az anyanyelvhasználat 
lehetőségéről, tekintet nélkül arra, hogy ez tolmácsolási vagy fordítási igényt von maga után. 
 
 
Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni 
 
A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek 
megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal 
indokolatlan késleltetésére. Ez az elv nem minden jogi eljárásban jut érvényre. A 
büntetőeljárásban pl. a gyanúsított vagy vádlott hátrányos jogkövetkezmények nélkül 
megteheti, hogy védekezésként valótlan tényeket állít. A közigazgatási eljárásban erre nincs 
törvényes lehetőség. Az ügyfél két dolog közül választhat: vagy nyilatkozatot tesz az ügyben, 
vagy megtagadja a nyilatkozattételt. Ha viszont az ügyfél él nyilatkozattételi jogával, akkor 
igazmondási kötelezettség terheli, azaz valótlan állításokkal nem kísérelheti meg a hatóság 
félrevezetését. Amennyiben ezt mégis megteszi, magatartása szankciót vonhat maga után. Az 
ügyfél rosszhiszeműségének bizonyítása a hatóságot terheli. Az ügyfél rosszhiszemű 
eljárásának alapvető következménye az eljárási bírság. 
Az ügyfelet bizonyos körben a hatósággal való együttműködési kötelezettség is terheli, 
legalábbis olyan vonatkozásban, hogy tartózkodnia kell a döntéshozatal vagy a végrehajtás 
indokolatlan késleltetésétől. Az ilyen késleltetésnek számtalan módja van, azon kezdve, hogy 
az ügyfél sorra-rendre túllépi az eljárási határidőket, odáig terjedően, hogy meghiúsítja a 
hatósági ellenőrzést vagy helyszíni szemlét. 

Fontos szabály, hogy a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. Indokolt esetben 
tehát a szankció alkalmazása előtt erre nézve kiegészítő bizonyítási eljárást kell lefolytatni. 
 
 
 

3) A 2004. évi CXL. törvény rövidítve Ket. (régebbi nevén 
államigazgatási eljárási törvény, röv. Áe. ) célja, hatálya  

A közigazgatási eljáráson az erre feljogosított állami szervek hatósági jogalkalmazó 
tevékenységét, azaz a hatóságok kifelé irányuló tevékenységét kell érteni. 
A közigazgatási szervek hatáskörébe tartozó ügyek évi sokmilliós nagyságrendet jelentenek 
(pl. 2004.-ben államigazgatási ügyben kb. 9,5 millió, önkormányzati ügyben 2,5 millió 
határozatot hoztak). Ez abból ered, hogy a közigazgatás látja el az állampolgárokat hatósági 
igazolványokkal (az útlevéltől, a nyugdíjas igazolványig), kiadja a különböző hatósági 
engedélyeket, kötelezettségeket állapít meg, jogvitákat bírál el, a közismert nyilvántartásokon 
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túl (pl. anyakönyv, ingatlan-nyilvántartás) a kevéssé ismertekig (pl. védett területek és védett 
műkincsek) kb. 250-300 különböző hatósági nyilvántartást vezet, és széles körben végez 
hatósági ellenőrzést. Alapvető fontosságú tehát, hogy a közigazgatás gyors, egyszerű, az 
állampolgárok számára is áttekinthető eljárás keretében, ugyanakkor a törvények 
következetes megtartásával és a szakmai szempontok érvényre juttatásával járjon el. 
 
A közigazgatás széles körben lát el látszólag egyszerű rutinügyeket. 
 
Ugyanakkor közigazgatási hatáskörbe tartoznak kiemelkedő jelentőségű ügyek is, amelyek 
nem pusztán az esetenként több milliárdos beruházási összeg miatt fontosak, hanem amiatt is, 
mert gyakran az állampolgárok nagy tömegeit érintik (például autópálya-építés, repülőtér 
vagy egy nagy bevásárló központ építésének engedélyezése, a környezetet veszélyeztető 
beruházások engedélyezése, stb.).  
Az ilyen ügyek esetenként egy vagy több település - nemritkán az egész ország - 
közvéleményét foglalkoztatják, s egymással ellentétes érdekek egyeztetését, az optimális 
megoldási mód kiválasztását igénylik. Elengedhetetlen tehát, hogy az említett ügyekben a 
lakosság érintett csoportja hiteles tájékoztatást kapjon, módja legyen akár közvetlenül, akár 
társadalmi szervezetei vagy önszerveződő csoportjai útján részt venni az eljárásban, 
megismerje eljárási jogait, a hatóság pedig - szükség esetén szakhatóságok bevonásával, 
illetőleg más szakértői bázisra támaszkodva - a különböző érdekek feltárása és mérlegelése, 
valamint a reálisan várható összes következmény figyelembevétele után döntsön. 
Vannak olyan közigazgatási ügyek - például a közegészségügy, az állategészségügy, a 
pénzintézeti tevékenység körében -, amelyek az emberi élet védelmére, a tömeges 
egészségkárosodás veszélyének elhárítására, az üzleti élet tisztaságára vagy más, 
kiemelkedően fontos érdekre való tekintettel azonnali és hatékony intézkedést követelnek a 
közigazgatástól. Bár ilyenkor a gyorsaság az alapvető szempont, ez nem vezethet az érintettek 
teljes kiszolgáltatottságához, így például a jogorvoslati jogtól való megfosztásához. 
 
A közigazgatási jogban mindmáig nem jöttek létre az anyagi jog egészére kiterjedő kódexek, 
s az eljárási szabályokat illetően is sokáig az „ahány eljárásfajta - annyiféle szabály” elve 
érvényesült. Ebből eredően a törvények mellett jelentős szerepet tölt be a különböző szintű 
rendeleti jogalkotás is, s elég általános, hogy egy-egy jogszabály mind anyagi, mind 
eljárásjogi rendelkezéseket magában foglal. 
A Ket. túlnyomórészt olyan rendelkezéseket foglal magába, amelyek minden ügykategóriára 
nézve irányadók, azaz amelyektől a különös eljárási szabályok nem térhetnek el.  
 
Saját tárgyi hatályának megállapításánál az eljárásfajtákat a törvény három kategóriába 
sorolja.  

 Az első kategóriába tartozó eljárásokat eleve kiveszi saját hatálya alól;  
 A második kategóriába sorolt eljárásokra ugyan elvileg kiterjedt a törvény hatálya, ám 

rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, „ha jogszabály másként nem rendelkezik”;  
 Végül a harmadik kategóriába tartozik az összes többi eljárásfajta, azaz az 

eljárásfajták túlnyomó többsége. 
 
A törvény hatálya nem terjed ki  
 a szabálysértési eljárásra,  
 a választási eljárásra,  
 a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására,  
 a területszervezési eljárásra és - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának 

kivételével –  
 az állampolgársági eljárásra. 
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A törvény rendelkezéseit 
a) az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eljárásokban, 
b) az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a Közösségek 

költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, 
valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással 
összefüggő eljárásokban, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, valamint a 
menedékjogi eljárásban, 

d) a termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, valamint az ezekkel 
összefüggő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények ellenőrzésével, illetve a 
piacszabályozással kapcsolatos eljárásokban,  

e) a pénz- és tőkepiaci, a biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magán-
nyugdíjpénztári tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban, valamint a 
versenyfelügyeleti eljárásban, 

f) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló 
tevékenység felügyeletével, a média- és hírközlési igazgatással, az elektronikus hírközlési 
szolgáltatások, tevékenységek, az audiovizuális médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci 
felügyeletével, piacszabályozásával, ellenőrzésével, valamint a mozgóképszakmai 
igazgatással kapcsolatos eljárásban, 

g) az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben, 
h) a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint 
i) a társadalombiztosítás ellátásaival kapcsolatos eljárásban, 
j) az adatvédelmi és titokfelügyeleti hatósági eljárásban, 

 
csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít 
meg. 
 
A többi közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó jogszabály a törvény rendelkezéseitől 
kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt e törvény kifejezetten megengedi, illetve ha az, az 
Unió jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges. 
Ha az e törvény hatálya alá tartozó ügyben az Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
vagy nemzetközi szerződés eljárási szabályt határoz meg, e törvény rendelkezései az ott 
szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. 
Az egyes eljárásfajtákra vonatkozó eljárási jogszabályok e törvényben nem szabályozott, de e 
törvény szabályaival összhangban álló kiegészítő jellegű rendelkezéseket állapíthatnak meg. 
 
A törvény nem a közigazgatási szervek valamennyi eljárását kívánja egységes törvényben 
szabályozni, hanem csak az eljárások egyik típusára, az egyedi ügyekben való hatósági 
eljárásra vonatkozóan állapít meg eljárási szabályokat. Ezek az eljárási szabályok adnak 
keretet az anyagi jogi (építésügyi, szociális kereskedelmi stb.) rendelkezések érvényre 
juttatásának, a törvény alapelveiben megfogalmazott kívánalmak szerint. A közigazgatás 
szervei parancsoló, tiltó, megengedő és megállapító határozatokat hoznak A határozatban   
foglalt előírások betartatását közhatalmi szankcióval (pl. pénzbírság) is biztosítják. A 
közigazgatási szervek feladataikat gyors és egyszerű eljárással teljesítik. A közigazgatási 
eljárás a hatóság, az ügyfelek, továbbá az eljárásban részt vevő más szervek és személyek 
hatékony együttműködésére épül. 
A közigazgatási szerv, ill. az ügy intézésére feljogosított más szerv a törvényben biztosított 
jogait az eljárás során a jogviszony másik alanya, az ügyfél irányába gyakorolja.  
 
Közigazgatási hatósági ügy: 
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 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, 

 
kivételesen általában nem közigazgatási hatóságnak minősülő más szerv döntése  

 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 pl. ügyvédi kamarai 
tagság.). 

 
A közigazgatási ügy fogalmával kapcsolatban indokolt hangsúlyozni: a törvény nem minden, 
a közigazgatási hatóságok által lefolytatott eljárásra vonatkozik, hanem kizárólag az egyedi 
hatósági ügyekben folytatott eljárásokra. Így nem tartozik a törvény hatálya alá például a 
jogszabály-előkészítés, a különböző állami szervek irányítása, továbbá az sem, amikor a 
közigazgatás nem a közhatalom letéteményeseként, hanem polgári jogi jogalanyként jár el. 
 
A törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére 
hatáskörrel rendelkező 

a) államigazgatási szerv, 
b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, ill. átruházott hatáskörben annak szervei, 
c) főjegyző, jegyző (körjegyző), a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a megyei jogú 

város kerületi hivatalának vezetője, a hatósági igazgatási társulás, 
d) nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, köztestület vagy 

személy, amelyet (akit) törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet jogosít 
fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. 

 
Ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet nem közigazgatási feladat 
ellátására létrehozott szervezetet, köztestületet vagy személyt jogosít fel közigazgatási 
hatósági jogkör gyakorlására, meg kell határozni azokat az ügyeket, amelyekben e törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
A közigazgatási eljárásban alapkérdésnek számít, hogy ki tekinthető ügyfélnek, hiszen az 
ügyfélnek vannak különböző eljárási jogai, részére kell kézbesíteni a határozatot, amely ellen 
jogorvoslattal élhet stb. Természetesen vannak egyszerű megítélésű ügyek, amelyekben ez 
nem jelent problémát. (Például ha valaki hatósági bizonyítványt kér valamiről, az eljárásban ő 
az egyetlen ügyfél.) Jelentős azonban az olyan eljárás-fajták száma, amelyekben az ügyfelek 
körének meghatározása már problematikus. Épp ezért a személyi hatály szempontjából 
kiemelkedő az ügyfél meghatározása: 
 
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.  
 
Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett 
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tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre 
juttatására irányul.  
Kvázi ügyfél: Kifejezetten nem tekinthető ügyfélnek, de mégis vannak olyan jogai, amit az 
ügyfél gyakorol (érdekvédelmi szervezet). 
 
Az ügyfelet az eljárásban megilleti a nyilatkozattétel és a jogorvoslat joga, köteles viszont 
legjobb tudomása szerint, jóhiszeműen közreműködni. Mindezek érdekében az eljáró szerv az 
ügyfelet jogairól és kötelességeiről tájékoztatja. Az ügyfél jogai megilletik azt a szervet, 
amelynek feladatkörét az ügy érinti.  
A közigazgatási szerv a nem magyar ügyfél közigazgatási ügyében – ha nemzetközi 
szerződés vagy jogszabály másként nem rendelkezik – a Ket. szerint jár el, vagyis a Ket. 
személyi hatálya a külföldiekre is kiterjed. Az eljárásban mind a magyar, mind a külföldi 
ügyfelek a törvény előtt teljes egyenlőséget élveznek. Az eljárásban anyanyelvét szóban és 
írásban mindenki használhatja. A törvény előírásokat tartalmaz az eljárásban nem ügyféli 
minőségben résztvevő személyekre (tanú, képviselő, szakértő, tolmács). 
 
Törvény vagy kormányrendelet e törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg 

a) a közbeszerzéssel kapcsolatos jogorvoslati, 
b) a honvédelmi és katonai célú építmények, ingatlanok építésügyi hatósági 

engedélyezésére, illetve működési és védőterületeik kijelölésére vonatkozó, valamint 
c) az egészségügyről szóló törvény szerinti rendkívüli halállal kapcsolatos  
eljárásban. 

 
A közbeszerzési jogorvoslati eljárás tekintetében a jövőben a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos eljárásokhoz hasonlóan - kormányrendeleti 
szinten is el lehet térni a Ket. szabályaitól. A rendkívüli halál esetén követendő hatósági 
eljárás során olyan speciális normák alkalmazása - mint az eljárás megindítása, hozzátartozói 
jogok biztosítása, kriminalisztikai érdekek és a büntetőeljárás szabályainak figyelembevétele 
- szükséges, melyekre tekintettel a törvény itt is lehetővé tette, hogy törvény, vagy 
kormányrendelet eltérő szabályokat állapíthasson meg a Ket. rendelkezéseitől. 
 
Az egyes eljárásfajtákra vonatkozó eljárási jogszabályok a Ket. által nem szabályozott, de e 
törvény szabályaival összhangban álló kiegészítő jellegű rendelkezéseket állapíthatnak meg. 
A törvény nem a közigazgatási szervek valamennyi eljárását kívánja egységes törvényben 
szabályozni, hanem csak az eljárások egyik típusára, az egyedi ügyekben való hatósági 
eljárásra vonatkozóan állapít meg eljárási szabályokat. Ezek az eljárási szabályok adnak 
keretet az anyagi jogi (építésügyi, szociális kereskedelmi stb.) rendelkezések érvényre 
juttatásának, a törvény alapelveiben megfogalmazott kívánalmak szerint. A közigazgatás 
szervei parancsoló, tiltó, megengedő és megállapító határozatokat hoznak A határozatban   
foglalt előírások betartatását közhatalmi szankcióval (pl. pénzbírság) is biztosítják. A 
közigazgatási szervek feladataikat gyors és egyszerű eljárással teljesítik. A közigazgatási 
eljárás a hatóság, az ügyfelek, továbbá az eljárásban részt vevő más szervek és személyek 
hatékony együttműködésére épül. 
 
Adatkezelés 
 
A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a 
tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a 
hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött 
titok (védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, 
és a személyes adatok védelme biztosított legyen. A hatóság az eljárás során a személyes 
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adatot és a védett adatot akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha 
az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is 
megadhatja. 
 
 
 

4) Joghatóság, hatáskör, illetékesség 

 
Joghatóság 
 
A joghatóságot nemzetközi hatáskörnek is nevezik. A törvényben a joghatóság azt jelöli ki, 
hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely ország közigazgatási hatósága jár el. 
 
A joghatóság lehet általános és különös joghatóság.  
 
A jogalkalmazás során el kell végezni joghatóság vizsgálatát. Meg kell állapítani, hogy kell-e, 
lehet-e különös joghatósági szabályokat alkalmazni, ha nem, akkor az általános joghatósági 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
A különös joghatóság lehet  

a) kizárólagos,  
b) kizárt,  
c) vagylagos és 
d) kikötött. 

 
 A kizárólagos joghatóság azt jelenti, hogy az ügyfél konkrét ügyében csak egyetlen 
meghatározott állam hatósága járhat el; 
 
 A kizárt joghatóság esetén az ügyfél konkrét ügyében a meghatározott állam hatósága 
nem járhat el. Ha a hatósági ügyben konkrét állam hatósága van kikötve, akkor az a többi 
állam vonatkozásában kizárt joghatóságot hoz létre. 
 
 A vagylagos joghatóság esetén a jogszabály, illetőleg a joghatósági kikötés nem hoz 
létre kizárólagos joghatóságot. Ilyenkor a megállapodásban több joghatóság vagylagosan is 
kiköthető, illetőleg az ügyfelek arról is rendelkezhetnek, hogy a kikötött joghatóság mellett 
egyéb joghatósággal rendelkező állam joghatósága is fennmarad. 
 
 A joghatósági kikötés lehetőségét törvény (magas szintű jogszabály) biztosítja az 
ügyfelek részére. A joghatósági kikötés esetén az ügyfelek megállapodnak abban, hogy az 
általuk megjelölt jogviszonyban, hatósági ügyben egy meghatározott állam hatósága jár el, és 
annak a jogát kell alkalmazni; ez a megállapodás is kizárólagos joghatóságot hoz létre. 
A Ket. általános joghatósági szabályt megállapítva kimondja, hogy a magyar ügyfél hatósági 
ügyében Magyarország területén a magyar hatóság jár el.  
 
A nem magyar állampolgárok (ezek lehetnek hontalanok is), a külföldön nyilvántartásba vett 
jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek hatósági ügyében a 
Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el, ha az eljárásban az Unió általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó, kötelező jogi aktusát vagy magyar jogszabályt kell 
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alkalmazni. A Ket. ezekben az esetekben is megengedi, hogy jogszabály az általános 
joghatósági szabálytól eltérően rendelkezzen. 
A jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet és a jogi személyt akkor kell külföldinek 
tekinteni, ha külföldön vették nyilvántartásba. 
A közigazgatási hatóság az eljárás megindításától kezdve az eljárás egész időtartama alatt 
vizsgálja a joghatóság meglétét és megállapítja az alkalmazandó jogot. Ha azt állapítja meg, 
hogy az adott ügyben nincs joghatósága, akkor az eljárás iránti kérelmet nyolc napon belül 
érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja.  A joghatóság hiányában hozott döntés a törvény 
alapján semmis. 
A Ket. előírja, hogy az ügyfél hatósági ügyében a magyar külképviseleti hatóság vagy a 
konzuli szolgálat jogszabály felhatalmazása, illetve nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján járhat el. Az ilyen ügyeket a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 
szabályozza. Ilyen például: elveszett úti okmányok pótlása, halotti anyakönyv beszerzése, 
képviselet ellátása, uniós polgárok egyes ügyei az ügyfél kérelmére. 
 
Hatáskör  
 
A hatáskör általános értelemben munkamegosztási szabály. Meghatározza, hogy a szervezet 
hol helyezkedik el a társadalmi munkamegosztás rendszerében, milyen döntéseket, 
intézkedéseket hozhat, és ezt melyik (milyen típusú) szervezet hozhatja meg. A hatóság 
hatáskörét - a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával - jogszabály állapítja 
meg. 
 
A hatóság eljárási kötelezettsége: 
A közigazgatási szerv a hatáskörébe tartozó ügyekben illetékességi terén köteles eljárni. 
Abban az esetben, ha a hatóság meghatározott időben nem hoz döntést, akkor mulasztást 
követ el, ezt a felettes szerv kivizsgálja és az eljárást lefolytatására utasítja a szervet új 
határidő megadásával. (Ha az utasítás ellenére sem intézkedik, elveszik tőle az ügyet és egy 
azonos hatáskörű másik közigazgatási szervnek adják át.)  
Ha megállapítják, hogy nincs hatáskörük és illetékességük az ügyben eljárni, 5 napon belül 
átteszik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. Mindig értesíteni kell erről az 
ügyfelet. 
 
Jogszabályban kell megjelölni az első fokon eljáró, továbbá a fellebbezést elbíráló hatóságot 
is. A hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását - törvényben meghatározott kivétellel - 
más hatóságra nem ruházhatja át.  
 
A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - a hatóság mulasztása esetének kivételével - nem 
vonható el. 
A hatóság mulasztása esetén a felügyeleti szerv újabb - az ügyfajtára irányadó ügyintézési 
határidő és a döntés-előkészítés fokának figyelembevételével megállapított - határidő 
kitűzésével a mulasztó hatóságot három napon belül az eljárás lefolytatására utasítja. Ha a 
felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv 
az eljárásra haladéktalanul a mulasztóval azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki, 
egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez.  
Hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal (adatigazolással), hatósági 
nyilvántartás-vezetéssel, illetve hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos hatósági ügyben az 
ismételten mulasztó hatóságtól sem vonható el az ügy, és az eljárásra más hatóság nem 
jelölhető ki (ez ugyanis követhetetlenné tenné a nyilvántartásokat). A hatóság legkésőbb 
tizenöt napon belül köteles eleget tenni elmulasztott kötelezettségének. 
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Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. Ezt a hatáskörét 
önkormányzati rendeletben a közgyűlés elnökére, a polgármesterre, a főpolgármesterre, a 
részönkormányzat testületére, a képviselő-testület bizottságára, illetve törvényben 
meghatározottak szerint létrehozott társulásra ruházhatja át. 

 
Ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy 
érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező. 
Illetékesség 
 
A törvény meghatározza, hogy az azonos hatáskörrel rendelkező szervek közül melyiknek 
kell eljárnia (illetékesség). Az illetékességi ok azt a tényt, állapotot, eseményt jelenti, amely 
alapján meghatározható, hogy azonos hatáskörű szervek közül melyik jogosult és köteles az 
adott ügyben eljárni. 
 
Az illetékességi okok alapján dönthető el, hogy az azonos hatáskörrel rendelkező szervek 
közül melyik jogosult eljárni.  
Az illetékességi okok sokszínűségére tekintettel csak az általános okokat nevesíti a törvény. 
Lehetőséget biztosít arra, hogy jogszabály egyéb illetékességi okokat is meghatározzon. Az 
olyan ügyfél jogainak védelme érdekében, aki külföldön tartózkodik, vagy tartózkodási helye 
nem ismert, speciális szabályokat fogalmaz meg (utolsó ismert lakóhely szerint illetékes 
közigazgatási szerv, ismert lakóhely hiányában a fővárosban eljárásra jogosult hatóság).  
 
A törvény fenntartja a megelőzés intézményét is.  
A megelőzés szabályai alapján az ügyben (például több, különböző lakcímű ügyfél esetén) az 
a szerv jár el, amelynél az eljárás előbb indult. Ha a közigazgatási hatóság azt állapítja meg, 
hogy az ügyben megelőzés alapján másik közigazgatási hatóság már eljárt, akkor meg kell 
szüntetnie a már megkezdett eljárást, vissza kell vonnia határozatát, és intézkedéséről 
értesítenie kell az ügyfelet, valamint a korábban eljárt közigazgatási hatóságot. 
 
Általános illetékesség 
 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az 
a hatóság az illetékes, amelynek területén: 
a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (lakcíme), illetve 
székhelye (telephelye, fióktelepe) van, 
b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, 
c) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni 
kívánják, 
d) a jogellenes magatartást elkövették (pl. vecsési valaki, de Monoron teszi le illegálisan a 
szemetet, akkor Monor indít eljárást). 
 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagy különleges szakértelmet igénylő 
ügyekben törvény vagy kormányrendelet kijelölheti azt a hatóságot, amely meghatározott 
ügyekben az ország egész területére kiterjedő illetékességgel eljár. A szakhatóságok 
közreműködésével folyó eljárásokban a kijelölésnek a szakhatóságokra is ki kell terjednie. 
Ezzel elérhető, hogy bizonyos ügyfajtákban benyújtott kérelmek egységes szempontok 
alapján, ésszerű határidőn belül kerüljenek elbírálásra, illetve a különleges szakértelem a 
kijelölt hatósághoz koncentrálható. Annak érdekében, hogy a jogszabállyal kijelölt hatóság az 
ügy eldöntése szempontjából jelentőséggel bíró helyi körülményeket a döntéshozatal előtt 
megismerje, a törvény előírja, hogy ki kell kérni annak a hatáskörrel bíró hatóságnak az 
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üggyel kapcsolatos véleményét, amelyik a kijelölés hiányában illetékes lenne. A vélemény 
azonban nem köti a döntési jogkörrel rendelkező hatóságot. Nem hagyhatók figyelmen kívül 
azonban a helyi szabályozási kompetenciába tartozó jogi normák rendelkezései (pl. 
településrendezési terv). 
Az általános és a Ket.-ben meghatározott illetékességi okokon túlmenően jogszabályok is 
megállapítanak illetékességi szabályokat (például útépítésnél, ha az több megye, vagy megye 
és főváros területét érinti az a hatóság az illetékes, amelynek területén a hosszabb útszakasz 
van, ha pedig azok egyenlő hosszúságnak az a hatóság jár el, amelyhez a kérelmet 
benyújtották. 
 
Előfordulhat, hogy egy közigazgatási ügyben több szerv illetékes, és több szerv előtt indulhat 
az általános, illetőleg különös szabályok szerint az eljárás. A jogbiztonság megköveteli, hogy 
ugyanabban az ügyben ne járjon el több szerv, mert megengedhetetlen, hogy több szerv 
esetleg külön-külön eltérő tartalmú döntést hozzon. Ilyen esetben a törvénynek a megelőzésre 
vonatkozó szabályát kell alkalmazni. Ha az illetékes hatóság azt állapítja meg, hogy a 
megelőzés alapján már egy másik illetékes szerv eljárt, vagy az eljárás az előtt van 
folyamatban, a saját eljárását végzéssel megszünteti vagy döntését visszavonja, erről a 
korábban eljárt, illetve a folyamatban lévő ügyben eljáró hatóságot és az ügyfelet értesíti. A 
megelőzés intézményének alkalmazása szempontjából az eljárás megindítását kell figyelembe 
venni. Ez azt jelenti, hogy több illetékes szerv közül annak kell eljárnia, amely hatóság előtt 
az ügyfél (az ügyfelek közül az egyik) megindította az eljárást. Hivatalból indult eljárás 
esetén annak a hatóságnak kell eljárnia, amely az ügyben először végzett eljárási 
cselekményt. 
A hatóság az illetékességi területén kívül akkor végezhet eljárási cselekményt, ha ezt törvény 
vagy kormányrendelet lehetővé teszi. A fővárosi kerületi illetékességű hatóság a főváros 
egész területén végezhet eljárási cselekményt. 
 
Vannak olyan szervek, amelyek esetében az illetékességi terület és az illetékesség már nem is 
értelmezhető. Ha például az ügyfél az okmányirodák hatáskörébe tartozó ügyben az ország 
területén működő - immár több mint 280 - okmányiroda bármelyikéhez fordulhat. Ezt azt 
teszi lehetővé, hogy az okmányirodák a központi adatbázisra támaszkodva dolgoznak, az 
pedig bármely okmányiroda számára elérhető. Egyébként egy nagy bevásárlóközpontban 
működő okmányirodának vagy a Központi Okmányirodának elve nincs is kijelölt 
illetékességi területe, illetékessége az ország egész területére kiterjed. 
 
 
Hatásköri, illetékességi vita: 
- Pozitív hatásköri vagy illetékességi összeütközés: azt jelenti, hogy a hatáskört és 

illetékességet egy időpontban több közigazgatási szerv állapítja meg. 
- Negatív hatásköri vagy illetékességi összeütközés, amikor több közigazgatási szerv 

mondja azt, hogy nincs hatásköre, illetékessége, nem jár el az ügyben. Ebben az esetben 
a közös felettes szerv dönt. 

 
Belföldi jogsegély 
 
Jogsegélyre a hatósági eljárásban akkor kerül sor, ha a hatáskörrel rendelkező illetékes 
szervnek az adott ügy intézése során olyan adatra, tényre, iratra vagy bizonyítékra van 
szüksége, amely más hatóságnál van, vagy onnan szerezhető be, illetőleg ha olyan eljárási 
cselekményt kell végeznie, amely más hatóság illetékességi területén foganatosítható. Ezen 
túlmenően sor kerülhet jogsegély kérésére, ha az ügyfél jogos érdeke vagy a 
költségtakarékosság azt indokolttá teszi. A jogsegély az az eljárási cselekmény, amellyel a 



 20

megkeresett hatóság a megkereső hatóságnak a felsorolt körülményekre, illetőleg 
cselekményekre irányuló kérelmét teljesíti. 
 
Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha 

a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási 
cselekményt elvégezni (pl. tanú meghallgatása), 

b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy 
c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, 

önkormányzati szerv vagy egyéb szerv vagy személy rendelkezik. 
 
A megkeresett szerv vagy személy csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak 
teljesítését, ha az jogszabályba ütközik. Ha a jogsegély nyújtására más szerv jogosult, a 
megkeresett szerv vagy személy a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés 
megérkezésétől számított öt napon belül e szervhez továbbítja, és erről egyidejűleg 
tájékoztatja a megkereső hatóságot. 
Ha a megkereső hatóság közvetlen elektronikus hozzáféréssel is rendelkezik az eljárásához 
szükséges adatot nyilvántartó szerv nyilvántartásához (például ingatlan-nyilvántartás esetén 
az ún. TakarNet rendszerhez), az adatot a nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel szerzi 
meg. Ez esetben a megkeresett hatóság számára plusz időráfordítást és adminisztratív kiadást 
jelent az adatszolgáltatás iránti megkeresések papír alapú teljesítése. 

Nemzetközi jogsegély 

Ha Magyarországnak valamely állammal közigazgatási jogsegélyegyezménye van, vagy 
annak hiányában az államok között viszonossági gyakorlat áll fenn, vagy többoldalú 
nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, a hatóság a jogsegély érdekében külföldi hatósághoz 
fordulhat, illetve köteles teljesíteni a külföldről érkező jogsegélykérelmet. 
 

5) A hatóságok és az ügyfelek közötti, illetőleg a hatóságok egymásközti 
kapcsolattartásának általános szabályai 

A hatóság 
a) írásban 
aa) postai úton, 
ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, 
ac) személyesen átadott irat útján, 
ad) kézbesítési meghatalmazott útján, 
ae) a hatóság kézbesítője útján, 
af) kézbesítési ügygondnok útján, 
ag) hirdetményi úton, vagy 
 
b) szóban 
ba) személyesen 
bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy 
 
c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton 

 
tart kapcsolatot az ügyféllel. 
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Ezeket a formákat alkalmazni kell az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymással 
történő kapcsolattartására. Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a 
költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az 
elektronikus utat. 
Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás 
lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint 
a hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése 
alapján bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás 
időpontját és módját az iratra feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését 
biztosító módon rögzíteni kell. 
Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is 
alkalmazni kell. 

Kapcsolattartás és ügyintézés elektronikus úton 

Ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet 
eltérően nem rendelkezik, az ügyfél – jogszabályban meghatározott feltételekkel - jogosult 
elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal. 
Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az 
adott ügyben vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja. 
A hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásra formakényszer van. 
A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá 
ha az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási 
formáról másként nem rendelkezett. 
A hatóság - ahol technikai felkészültsége lehetővé teszi - jogszabályban meghatározott 
feltételekkel a szóbeli és az írásbelinek nem minősülő elektronikus nyilatkozaton alapuló 
kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél által alkalmazott ilyen kapcsolattartást is 
elfogadja, így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az elektronikus levél 
formát. Ilyen esetben az írásban történő kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hatóság a szóbeli és az írásbelinek nem minősülő 
elektronikus nyilatkozatról szükség esetén jegyzőkönyvet, egyszerűsített jegyzőkönyvet vagy 
hivatalos feljegyzést készít. 
 
A korábbi törvényben gyakorlatilag egyáltalán nem szerepelt az elektronikus ügyintézés 
szabályozása, nincsenek kialakult hagyományai, így a szabályozás minden részletében új, 
ennek minden előnyével és hátrányával együtt.  
 
Az elektronikus ügyintézés két területen alakította át a közigazgatást:  

 a belső ügymenet szervezésében, ezt leginkább az igazolások, dokumentumok 
hozzáférésére, az ügyintézés helyére vonatkozó szabályokban lehet tetten érni,  

 a távolról, személyes megjelenés nélkül történő ügyintézés lehetőségének kialakulása 
révén. 

 
A hálózatok, az Internet létrejöttével technikailag lehetővé vált a távolról történő ügyintézés. 
Létre kellett hozni azokat a megoldásokat, amelyek e lehetőségeket tényleges ügyintézési 
kínálattá változtatják. Az alapvető kérdés itt az azonosítás megoldása, hiszen a 
személyazonosítás hagyományos eszközei egy távol levő személynél nem alkalmazhatók.  
Az elektronikus ügyintézés kezdetei hazánkban az önköltségre, hatékonyságra érzékeny 
pénzügyi ügyintézés területén alakultak ki (nagy adózók elektronikus bevallása, a 
nyugdíjpénztári bevallások kezelése, EU-n kívüli székhelyű elektronikus szolgáltatók 
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bejelentkezése stb.), mára azonban már számos hatóság, sőt önkormányzat is végez ilyen célú 
szolgáltatásokat.  
A hatóságokat - saját döntésükön kívül - elektronikus szolgáltatások nyújtására, illetve 
felhasználására jogszabály is kötelezheti. Ha a hatóság vagy az ügyfél az elektronikus 
közigazgatási szolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét határozza el, e törvény a 
jogaikra, kötelezettségeikre már számos olyan elemet ír elő, mely a rendszer biztonságos 
működését és igénybevételét, a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok 
nyilvánosságát kívánja biztosítani. Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások egy jelentős 
része nem kívánja meg az ügyfél azonosítását: ezeket bárki igénybe veheti, illetve a 
szabályozás garanciát is ad arra, hogy az egyes kapcsolatok technikai azonosítóit a kapcsolat 
lebontása után törölni kell, tehát ezen az úton nem állítható elő valakinek a szokásait, 
érdeklődését valószínűsítő személyiségprofil. 
Törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság 
a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi. 
 
Az ügyfél alanyi joga tehát, hogy ügyeit elektronikusan is intézheti. Ezt a jogát csak törvény 
vagy kormányrendelet korlátozhatja.  
Önkormányzati rendelet a saját önkormányzati ügyekre vonatkozóan az önkormányzatok 
autonómiájából (a felszereltség, felkészültség hiányából) következően korlátozhatja az 
elektronikus ügyintézést.  
Ebbe - a realitások miatt - bele kell érteni a helyi jegyzői, körjegyzői hatáskörbe tartozó 
államigazgatási ügyeket is, de nem vonatkozik az okmányirodákra, ahol az infrastruktúrát 
központilag biztosítják, illetve a körzetközponti jegyző feladatkörébe tartozó feladatokra, 
amelyekre vonatkozóan törvény vagy kormányrendelet rendelkezik hatáskörrel.  
 
Ha az ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, a kérelem az 
ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz benyújtható. Az elektronikus hatósági ügyintézés 
során álnévre kiállított elektronikus aláírás nem alkalmazható. A hatóság az azonosításhoz az 
aláírás érvényességét, valamint az érintett hitelesítés szolgáltatónál viszontazonosítás 
jelleggel az aláíró természetes azonosítóit ellenőrizheti, ez azonban nem érinti az eljárás 
lefolytatásához szükséges jogszabályban meghatározott adatok átadásának kötelezettségét. A 
hitelesítés szolgáltató elektronikus aláírás közigazgatási felhasználása esetén az ügyintéző 
hatóság megkeresésére elvégzi a viszontazonosítást, és az adatok egyezését, vagy az eltérés 
tényét a megkereső hatósággal közli. 
 
A természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az 
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer 
biztosítja. A központi rendszer működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv a 
felelős. 
 
A természetes személyek jelentős része még hosszabb távon sem látja indokoltnak (akár 
pénzügyileg, akár ügyintézési időbeli megtérülés alapján) az elektronikus aláírás beszerzését, 
és jelentős az újtól való idegenkedés. A szabályozás azt a megoldást választotta, hogy először 
megkedvelteti az elektronikus ügyintézést egyszerűbb módszerekkel, és azokat használva 
majd az ügyfelek ösztönzöttséget éreznek a fokozottabb biztonságot nyújtó megoldások 
igénybevételére. 
Az alkalmazott megoldás egy egyszerűbb, nem minden célra alkalmas, gondosabb naplózást 
igénylő jelszavas azonosítási forma. Csak annyi biztosított, hogy a kommunikációs csatorna 
másik végén egy megfelelően azonosított személy indítja az üzenetet. 
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A központi rendszer igénybevételéhez az ügyfél ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Egy 
ügyfél több ügyfélkapuval is rendelkezhet. 
 
A központi rendszerbe való bekapcsolódást az ügyfélnek kell kezdeményeznie. Csak az ügyfél 
kezdeményezésére jön létre ügyfélkapu, azaz a hatóság nem kezdeményezheti az ügyfél 
számára kapu kialakítását. Mivel az adatvédelmi elvek alapján nem kívánatos, hogy egy 
személyhez egyetlen, élethosszig tartó azonosító kötelezően hozzá legyen kötve, ezért az 
ügyfélnek lehetősége van több ügyfélkapu (egyidejű, vagy a különböző hatóságok felé külön-
külön) megnyitására is. Ez azonban már olyan plusz-szolgáltatás, amelynek a költségéhez az 
ügyfélnek is hozzá kell járulni. 
 
Az ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél vagy a körzetközponti feladatokat ellátó 
jegyző által működtetett okmányirodában vagy kormányrendeletben meghatározott más 
szervnél kezdeményezhető. Az ügyfélkapu létesítésére jogosult szervek az előttük 
személyesen eljáró ügyfeleknek felajánlják az ügyfélkapu létesítését, amelyet a hatóság az 
ügyfél kérelme esetén azonnal létrehoz. 
 
Az ügyfélkapu létesítéséhez szükséges ügyfél-azonosításhoz az ügyfélnek 
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal - külföldi esetében személyazonosító 
igazolvánnyal vagy útlevéllel - kell személyazonosságát igazolnia és a természetes 
személyazonosító adatait megadnia. Az ügyfélnek egyidejűleg közölnie kell az elektronikus 
ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét is. 
 
Az ügyfélkaput nyitó ügyfél a regisztráció alapján egy egyszer használható kódot kap. 
Biztonsági okokból ezt az általa megadott elektronikus levélcímre küldi közvetlenül a 
rendszer, mert így elkerülhető a jelszó okmányirodában történő illetéktelen megismerése 
(kompromittálódása). Ez a - másképp hatékonyan meg nem valósítható - eljáráselem is 
aláhúzza annak szükségességét, hogy az e-mail címnek biztonságosnak, kizárólag az ügyfél 
által hozzáférhetőnek kell lennie. Ezzel a részére létesített ügyfélkaput egy alkalommal 
megnyithatja, de ott azonnal új jelszót kell képeznie. Az ügyfélkapura, annak megnyitására 
vonatkozó információkat a http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu címen lehet megtalálni. 
Az ügyfél tartozik felelősséggel, ha az egyedi azonosító harmadik személy által, az ügyfél 
hibájából válik megismerhetővé. 
 
Az ügyfél a neve, az elektronikus levélcíme és az egyedi azonosítója megadásával az 
ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, amelyek 
elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi rendszer útján végeznek. Az 
ügyfélkapun keresztül a hatósággal kapcsolatba lépő ügyféltől az elektronikus ügyintézés 
vagy hatósági szolgáltatás nyújtásához más azonosító nem kérhető, ez azonban nem érinti az 
eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott adatok átadásának 
kötelezettségét. 
 
Az elektronikus dokumentum megérkezéséről a hatóság a külön jogszabályban meghatározott 
módon elektronikus érkeztető számot tartalmazó automatikus értesítést küld a dokumentum 
feladójának. A hatóság a dokumentum megérkezését követő három napon belül megvizsgálja, 
hogy az megfelel-e a jogszabályban előírt követelményeknek. 
 
Az ügyfél beadványának megérkezéséhez fűződő jogkövetkezmények elektronikus beküldés 
esetén az érkeztetésről szóló automatikus visszaigazolásnak az ügyfél részére való 
elküldésével állnak be. 
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A törvény négy fontos ügyféloldali garanciát rögzít:  
 
Törvény eltérő rendelkezése hiányában 

a) az ügyfél és az eljárásban részt vevő más személy nem kötelezhető arra, hogy eljárási 
cselekményeit elektronikus úton végezze, 

b) az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az 
ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között, 

c) az ügyfél abban az esetben is kérheti, hogy a hatóság a döntését hagyományos úton 
kézbesítse, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, 

d) az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a döntés tényéről csak elektronikus értesítést küldjön, 
és a hatóság a döntését a központi rendszerben biztosított biztonságos, csak az ügyfél számára 
hozzáférhető, ideiglenes tárolóhelyre továbbítsa. 
 
Garanciális szabály, hogy a hatóság csak azzal az ügyféllel tarthat fenn elektronikus levelezés 
útján kapcsolatot, aki erre a célra megadta elektronikus levélcímét. Tehát az elektronikus 
levélcím más, nyilvános forrásból történő megszerzése esetén sem áll fenn az említett módon 
való kapcsolattartás lehetősége (mint például a telefonnál). 
A hatóság az eljárás során keletkezett elektronikus dokumentumról a másolat készítésére 
jogosult személy kérésére, a jogosult választása szerint, hitelesített elektronikus, illetve 
hagyományos, papír alapú másolatot ad ki. 
 
A hatóság döntését, a hatósági bizonyítványt, a hatósági igazolványt, a szakhatóság 
állásfoglalását - ha azt elektronikus úton kézbesítik - minősített elektronikus aláírással ellátott 
elektronikus dokumentumba kell foglalni. Az elektronikus dokumentum esetében jogszabály 
időbélyegző alkalmazását írhatja elő. 
Az elektronikus ügyiratba történő betekintés az általános betekintési szabályok megtartásával 
és a betekintés dokumentálásával történhet. 
A hatóság az eljárás során keletkezett elektronikus dokumentumról a másolat készítésére 
jogosult személy kérésére, a jogosult választása szerint, hitelesített elektronikus, illetve 
hagyományos, papír alapú másolatot ad ki. 
Jogszabály egyes eljárási cselekmények elektronikus úton való elvégzéséhez elektronikus 
űrlapot rendszeresíthet. 

Tájékoztatás 

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e fejezetben meghatározott valamennyi 
kapcsolattartási formát használhatja tájékoztatáskérés céljából. Szemben a joghatást kiváltó 
eljárási cselekményekkel az ügyfelek (az eljárás egyéb résztvevőinek) tájékoztatásánál a 
törvény nem támaszt szigorú feltételeket a tájékoztatás céljából alkalmazható kapcsolattartási 
formákat illetően. E körben általában az ügyfél azonosítása és az elhangzott tájékoztatás 
utólagos rekonstruálhatósága szempontjából bizonytalan kommunikációs eszközök is igénybe 
vehetők (pl. telefon). Adott hatósági ügyfajtában azonban különös eljárási norma (bármely 
jogszabály) az ügyfelek tájékoztatása területén is előírhat szigorúbb szabályokat. 
Az ügyfél - miként minden ügyféli jogállásából fakadó jogosultságát - a tájékoztatási 
jogosultságát is rendeltetésszerűen köteles gyakorolni, a jogosultság gyakorlása nem lehet 
visszaélésszerű.  

Kapcsolattartás hirdetményi úton 

Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú ügyfelet 
érint, akkor - az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás során a 
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személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton 
tarthat kapcsolatot. 
Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának alkalmazásával 
közli az ügyféllel a döntését. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven 
ügyfél érintett az eljárás megindításakor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél 
érintettségéhez is kötheti a hirdetményi kapcsolattartás előírását. 
 

6) A közigazgatási eljárás szakaszai, az alapeljárás 

A közigazgatási eljárás lényegében három lehetséges szakaszra különíthető el, ezek: 
 

a) Az első fokú eljárás (alapeljárás), 
b) A jogorvoslati eljárás, 
c) A végrehajtási eljárás 

 
 
Az első fokú eljárás (alapeljárás) 
 
Az elsőfokú eljárást a közigazgatási eljárásjogi szaknyelv gyakran alapeljárás néven is említi. 
Ez a találó elnevezés azt juttatja kifejezésre, hogy a tipikus jellegű - tehát határozat 
kibocsátására irányuló - eljárás az elsőfokú eljáráson alapul, s a szükséghez képest erre az 
alapra épül rá azután a jogorvoslati eljárás, illetőleg a végrehajtási eljárás. (Vannak azonban 
olyan eljárásfajták, amelyekben az elsőfokú eljárást a hatósági ellenőrzés helyettesíti, amely 
azután vagy határozat kibocsátásával zárul, vagy nem. Ha ugyanis az ellenőrzést végző 
hatóság minden rendben talál, fölösleges lenne határozatot hoznia.) 
 
Az elsőfokú eljárás azért is nagyon fontos szakasza a közigazgatási eljárásnak, mert az utóbbi 
gyakran összesen ebből az eljárásszakaszból áll, s az elsőfokú határozat meghozatalával véget 
is ér. (Ez a helyzet például akkor, ha az ügyfél kér valamit a hatóságtól, a kérelmet a hatóság 
teljesíti, s az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél). 
 

 Az eljárás kérelemre:  
 

a) az ügyfél kérelmére, 
b) az ügyfél bejelentésére, 
c) az ügyfél nyilatkozatára, 
d) más hatóság kezdeményezésére, 
e) külön jogszabályban meghatározott panaszra, vagy 

 
 hivatalból indulhat: 

 
Az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály határozza meg, hogy a konkrét ügyben ki 
kezdeményezheti az eljárást.  
Ha az ügyfél kezdeményezi az eljárást, ezt legtöbbször kérelem benyújtásával teszi, de 
megindítható az eljárás bejelentéssel, nyilatkozattal, ha az ügyfél jogszabályban előírt 
kötelezettségét teljesíti.  
 
Az eljárás kérelemre:  
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Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet 
előterjeszteni. Törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes 
megjelenés hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem 
szerezhető meg. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő 
ügyben a kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni. 
Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített 
formanyomtatványon vagy elektronikus kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy 
valamely szoftver használatával elektronikus űrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus 
kapcsolattartást kötelezővé teszi, és a kérelmet on-line felületen vagy valamely szoftver 
használatával elektronikus űrlapon kell benyújtani, az elektronikus űrlap kitölthető és 
letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás 
szabályai szerint közzéteszi. Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat 
vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
 
Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza  

 az ügyfélnek és képviselőjének a nevét;  
 lakcímét vagy székhelyét;  
 az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét;   
 meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos 

elérhetőséget; 
 ha jogszabály előírja az ügyfél azonosíthatósága érdekében az ügy jellege szerinti és 

az eljáró hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját; 
 csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  

 
Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági 
hozzájárulás csatolását kérni.  
Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével - az egyablakos ügyintézés 
megvalósítása érdekében - az ügyféltől nem kérhető olyan adat vagy tény igazolása, irat vagy 
döntés csatolása, amely valamely hatóságnál, bíróságnál vagy a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamaránál megvan, vagy azoktól megszerezhető. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc 
nap alatt kell teljesíteni. Az ügyfél az adatszolgáltatásért fizetendő díjat az eljáró hatóságnál 
köteles megfizetni. Az eljáró hatóság, a bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
adatközlésével felmerülő illetékéről vagy díjáról és a befizetés módjáról az ügyfelet 
tájékoztatja. 
 
Az eljáró hatóság a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy 
 

 a hatóságnak van-e joghatósága, hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására, 
 ideiglenes intézkedés vagy ideiglenes biztosítási intézkedés alkalmazásának van-e 

helye, 
 a kérelem tartalmazza-e az előírt követelményeket. 

Ennek függvényében történhet:  
 

 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, 
    Amennyiben a kérelem vizsgálata során a hatóság azt állapítja meg hogy  

 az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
 a hatóságnak nincs hatásköre és illetékessége, és áttételnek sincs helye, 
 a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
 a kérelmét az ügyfél késedelmesen terjesztette elő, 
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 az ügyet a hatóság egyszer már érdemben elbírálta, 
 az ügy nem hatósági ügy. 

 A kérelem esetleges hiányosságainak vizsgálata és szükség esetén az ügyfél 
hiánypótlásra való felhívása vagy hivatalbóli intézkedés a hiányzó adat beszerzésére,  

 Az áttétel a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz és erről az ügyfél értesítése, 
 Az ügyfél értesítése az eljárás megindításáról,  
 Annak vizsgálata, hogy az adott ügyben nem kell-e soron kívül eljárni. 

A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt 
elnevezéssel. 
Ha a kérelem nem felel meg a követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.  
 
A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárásra 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben meghatározott 
ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, 
lakcíme vagy munkahelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában 
pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt 
továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 
 
A törvény ugyanakkor részletesen szabályozza, hogy - összhangban a hivatalbóli eljárás 
elvével - a közigazgatási hatóság mikor köteles hivatalból megindítani az eljárást. 
 
A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani 
az eljárást, ha 

a) ezt jogszabály előírja, 
b) erre felügyeleti szerve utasította, a bíróság kötelezte, 
c) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást. 

 
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról 

a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az eljárás megindításától, 
b) a kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem 

beérkezésétől számított öt napon belül értesíteni kell. 
Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 
a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 
b) az egyszerű megítélésű, a tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az eljárás 

megindítása után azonnal sor kerül az érdemi határozat meghozatalára, 
c) az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el az érintettnél 

ellenőrzési feladatot, 
d) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 

 

Az eljárás megszüntetése 

A hatóság az eljárást megszünteti, ha 
a) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok 

azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 
b) az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, 

hogy az eljárás okafogyottá vált, 
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c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljárás 
hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban 
több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét, 

d) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem 
következett be, 

e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, 
f) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság 

felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy 
meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is 
megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több 
kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem 
utasította vissza, 

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

h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és az ügyfél a 
fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő 
alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül, 

i) hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem 
volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény, 

j) a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. 

Az eljárás felfüggesztése 

Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más 
szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan 
összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az 
eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, 
erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz 
eleget, a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 
Ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a hatóság a folyamatban levő eljárást a kérelmező 
ügyfél kiesése esetén felfüggeszti, egyéb esetekben felfüggesztheti. 
Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének 
megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik.  
 
 
Ügyintézési határidő 
 
Az érdemi határozatot harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely 
jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 
Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény nem zárja ki - az ügyintézési határidőt indokolt 
esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc - kiskorú ügyében legfeljebb tizenöt - nappal 
meghosszabbíthatja.  
Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek. 
 
Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához 
szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 
 
 
Az ügyet soron kívül kell elintézni: 
 kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében,  
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 ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja,  
 ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy  
 ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges.  

Tényállás tisztázása 
 
Az eljárás érdemi része a tényállás tisztázása. A tényállás a döntéshez szükséges jogi tények 
összessége. Ahhoz, hogy a hatóság megalapozott és valós tényeken alapuló döntést 
hozhasson, meg kell győződnie az ügyfél által a kérelmében leírt tények valódiságáról. Az 
esetek jelentős részében a tényállás tisztázásához bizonyításra nincs szükség, mert a tényállás 
az ügyfél kérelmében foglaltak, valamint a hatóságnál vezetett nyilvántartások adatai alapján 
egyszerűen tisztázható. Ha azonban az így rendelkezésre álló adatok a tényállás tisztázásához 
nem elegendőek, a hatóságnak bizonyítási eljárást kell lefolytatnia. A bizonyítási eljárás 
kérelemre és hivatalból is lefolytatható. 
 
Jogszabály elrendelheti, hogy a határozat meghozatala előtt más hatóság (szakhatóság) 
állásfoglalását kell beszerezni. A szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság 
keresi meg, amely döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóságnak - a hatásköre 
keretei között kialakított - jogszabályon alapuló állásfoglalásához. 
A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem 
elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat 
le. 
 
Bizonyítási eszközök különösen:  

 az ügyfél nyilatkozata,  
 az irat,  
 a tanú, a hatósági tanú, 
 a szemle, 
 a szakértői vélemény, 
 tárgyi bizonyíték. 

 
az ügyfél nyilatkozata 
 
Az egyik legfontosabb bizonyíték az ügyfél nyilatkozata. Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy 
az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 
megtagadja. Ha az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadja, és a nyilatkozat elmaradása miatt a 
tényállást nem lehet teljes körűen tisztázni, a hatóság jogosult az ügyfél kérelmére indult 
eljárást megszüntetni, illetve mind a hivatalból, mind a kérelemre indult eljárásban a 
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönteni.  
Ha az ügyfél nyilatkozik, köteles igazat állítani. Ha ugyanis az ügyfél vagy képviselője, 
tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, vagy az ügy 
szempontjából jelentős tényt elhallgat, eljárási bírsággal sújtható 

az irat 
 
A közigazgatási eljárásban a leggyakrabban használt bizonyítási eszköz az irat. A hatóság a 
tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására.  Az 
okirat olyan irat, amelyet abból a célból készítettek, hogy általa valamely állítást, tényt, 
körülményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget a jövőben bizonyítani lehessen. Az 
okirat valódiságának kelléke a kiállító vagy kiállítók aláírása.  
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Ha az okiratot bíróság, közjegyző, közigazgatási vagy más hatóság ügykörén belül, a 
jogszabályban megszabott alakban állította ki, közokiratról beszélünk (pl. anyakönyvi 
kivonat, személyazonosító igazolvány). A közokirat a benne foglaltakat – az ellenkező 
bizonyításáig – teljes bizonyító erővel bizonyítja. 
Magánokirat minden olyan okirat, amely az előbbiek szerint nem minősül közokiratnak (pl. 
adásvételi szerződés, végrendelet). A magánokirat is teljes bizonyító erővel bír, ha a kiállító 
aláírásának eredetiségét két tanú aláírásával igazolja, vagy bíróság, közjegyző hitelesítette, 
vagy ügyvéd, jogtanácsos ellenjegyezte, vagy cégszerűen írták alá. Az olyan magánokirat, 
amely nem rendelkezik a fent felsorolt kellékekkel, egyszerű magánokirat. Ennek bizonyító 
erejét a hatóság szabadon mérlegelheti. 
 
a tanú olyan személy, aki az ügy szempontjából jelentős tényt, körülményt ismer - többnyire 
azért, mert látott, hallott vagy érzett valamit -, s ennek ismertetésével hozzájárulhat a 
tényállás megállapításához. A hatósági ügyek jelentős részében egyáltalán nem, vagy csak 
nagyon ritkán kerül sor tanú meghallgatására. Vannak azonban olyan ügytípusok, ahol a 
tanúval történő bizonyításra gyakran sor kerül (pl. gyámügyi eljárások).  
A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és néhány 
kivétellel tanúvallomást tenni. 
 
Tanúként nem hallgatható meg: 
a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, (Így például attól, aki fiatal 

kora miatt nem képes felfogni a hamis tanúzás következményeit vagy nem tudja 
elmondani észleléseit, idős kora folytán annyira feledékeny, hogy tanúvallomása emiatt 
nem használható fel bizonyítékként, a tanúsítani kívánt esemény időpontjában súlyosan 
ittas vagy bódult állapotban volt, testi vagy szellemi fogyatékossága akadályozza az 
értékelhető tanúvallomás tételében). 

 
b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra 

jogosított szervtől vagy személytől. 
 

A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. A tanúnak 
nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. A tanú 
esetleges elfogultságát megalapozó tényt a nyilatkozat alapján a jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell. A tanút figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás 
jogkövetkezményeire. A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és 
a szakértő meghallgatásakor. 
 
A tanúvallomás megtagadható, ha 

a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, 
b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével 

vádolná, vagy 
c) a tanú médiatartalom-szolgáltató, vagy vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, és a tanúvallomásával a számára a 
médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy kilétét 
felfedné. 
A törvény e rendelkezése az újságíró és az információforrás közötti bizalmi viszonyt védi.  A 
fenti szabály csak a büntetőeljárás keretében törhető át. Ebben az esetben is csak a bíróság, és 
csak a törvényben meghatározott súlyosabb bűncselekmény elkövetésének felderítése 
érdekében kötelezheti a tanúvallomás megtagadására jogosultat az információforrás 
felfedésére, és kizárólag abban az esetben, ha a bűncselekmény felderítése érdekében az 
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információforrás ismerete nélkülözhetetlen, és az ettől várható bizonyíték mással nem 
pótolható.  
Cselekvőképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható 
bizonyíték mással nem pótolható.  
A tanú lehet védett tanú vagy hatósági tanú is. Esetenként számolni kell annak lehetőségével, 
hogy megfélemlítik a tanút, aki emiatt nem mer vallomást tenni, vagy mindenre kiterjedően 
nyilatkozni, ezért a Ket. – új szabályként – lehetőséget ad a tanú adatainak zárt kezelésére 
(védett tanú). A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője, ha a tanú védett adatról tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú 
természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt kezelését. 
 
Írásbeli tanúvallomás 
Az írásbeli tanúvallomás kivételes jellegű, a hatóságnak mérlegelnie kell azt, hogy az eset 
konkrét körülményeire is tekintettel a személyes meghallgatás nélkül is elérheti-e a 
tanúmeghallgatás a célját. A tanúvallomás írásban való megtételének lehetősége a tanúnak 
tehát nem alanyi joga, a hatóság diszkrecionális jogkörében esetről esetre dönti el, hogy az 
adott eljárásban ez a megoldás alkalmazható-e. 
A hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követően vagy helyette írásban 
tegyen tanúvallomást.  
Ebben az esetben a tanú  

 a vallomását saját kezűleg leírja és aláírja,  
 az elektronikus okirat formájában elkészített vallomását minősített elektronikus 

aláírással látja el, vagy  
 a tanúnak a más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti.  

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanú esetén a törvényes képviselő, 
érdekellentét esetén a gyámhatóság képviselője is aláírja az írásbeli tanúvallomást. Az írásbeli 
tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy a tanút meghallgatása céljából a hatóság idézze. 
 
(hatósági tanú) az a személy, aki a hatóság felkérésére vesz részt egy szemlén vagy hatósági 
ellenőrzésen annak érdekében, hogy az ott tapasztaltakat az eljárás további menetében 
tanúként bizonyítsa. A hatósági tanú alkalmazására sor kerülhet úgy, hogy az eljáró hatóság 
már eleve gondoskodik ilyen tanúról, de megtörténhet az is, hogy a szemle vagy a hatósági 
ellenőrzés megkezdése után, a tapasztalatok miatt válik szükségessé hatósági tanú bevonása 
az eljárásba. 
Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, illetve 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és az eljárási képességgel nem 
rendelkező személy (pl. aki cselekvőképtelen). 
Hatósági tanúként való közreműködésre senki nem kötelezhető. 
 
Hatósági tanúra általában akkor van szükség, ha attól kell tartani, hogy az ügyfél utólag a 
helyszín manipulálásával (például bizonyos tárgyak oda csempészésével) gyanúsítja meg a 
hatóság munkatársait vagy vitatja a lefoglalt tárgyak vagy bizonyítékok számát, netán a lezárt 
helyiség felnyitásakor okozott kár nagyságát. Hatósági tanú bárki lehet, aki nem esik a 
törvényben felsorolt kizáró okok valamelyike alá (tehát lehet például szomszéd vagy 
szomszédos árus is). 
A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket (pl. az ellenőrzés alá vont 
személy esetleges ellenállását) és az általa tapasztalt tényeket (mit látott a helyszínen, hogyan 
folyt le az ellenőrzés, mit foglaltak le stb.) tanúsítja.  
Megfelelő garanciának minősül az eljárás lefolytatásának hangfelvétel vagy kép- és 
hangfelvétel útján történő dokumentálása, ilyenkor nem szükséges, hogy hatósági tanú is 
igazolja az általa észlelt események pontos jegyzőkönyvbe foglalását. 
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a szemle 
 
Sok eljárásfajtában a szemle vagy nélkülözhetetlen, vagy legalábbis az ügyek túlnyomó 
részében a tényállás tisztázásának legfontosabb eszköze.  
A szemle bizonyítási tevékenység, melynek során a hatóság, illetőleg a szakértő valamely 
lényeges körülmény felderítése érdekében tárgyi bizonyítékot, helyszínt, tényt, cselekvést (pl. 
tevékenységet, munkafolyamatot), közvetlenül megvizsgál, megfigyel. Jogszabály a szemle 
megtartását kötelezővé teheti (az építésügyi eljárásban például – a használatbavételi engedély 
iránti kérelem elbírálása során – az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani).  
A szemletartásnak két esete lehetséges.  
 

a) a szemletárgy birtokosát a hatóság arra kötelezi, hogy a szemletárgy megvizsgálását 
tegye lehetővé a hatóság által megjelölt helyen (pl. hozza el a nála lévő iratot a 
hatóság hivatali helyiségébe). Szemletárgynak minősül különösen az ügy tárgyával 
összefüggő irat (pl. üzleti könyv, szerződés, nyilvántartás, bizonylat, műszaki 
dokumentáció) és a tényállás tisztázásához szükséges bármely dolog (gép, berendezés, 
jármű, használati tárgy).  

b) A szemle másik esete a helyszíni szemle, amikor a megvizsgálandó helyszín vagy ott 
lévő tárgy megtekintésére kerül sor. A szemléről jegyzőkönyv készül. 

a szakértői vélemény 
 
A jogalkalmazás gyakorlatában előfordulhatnak olyan ügyek, amelyek eldöntéséhez speciális 
szaktudásra van szükség, amely adott esetben meghaladja a hatóságoknál dolgozó 
köztisztviselők szakértelmét. Ilyenkor a hatóságnak lehetősége van szakértő kirendelésére. A 
szakértőnek az ügy minden lényeges körülményére kiterjedően, tudományos eljárások és 
módszerek alkalmazásával kell szakértői véleményét elkészítenie. A szakértői vélemény 
tárgya lehet bármilyen szakmai, tudományos, orvosi, építészeti, könyvviteli, értékbecslési 
kérdés, fizikai mérés, vegyvizsgálat stb. (pl. a kisajátítási eljárásban a kártalanítás összegének 
megállapítása végett kötelező szakértőt igénybe venni). A szakértő az ügy iratait 
megtekintheti, jelen lehet az ügyfél és a tanú meghallgatásánál, és kérdéseket intézhet 
hozzájuk. 

a tárgyi bizonyíték 
 
Bármely dolog lehet tárgyi bizonyíték, amennyiben létezésénél, minőségénél, mennyiségénél 
fogva az adott ügyben jelentős tényre enged következtetni (pl. az illegálisan lerakott szemét, 
vegyi anyagokkal szennyezett folyóból vett vízminta, hamis személyi igazolvány stb.) A 
tárgyi bizonyíték az adott tárgy jelenbeli helyzetét, állapotát, annak változását mutatja. A 
tárgyi bizonyíték megvizsgálása szemle útján történik. 
 

Jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 

Kötelező a jegyzőkönyv készítése: 
 

a) a lefoglalásról, 
b) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz, 
c) a tárgyalásról, 
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d) a közmeghallgatásról, 
e) a biztosítási intézkedés elvégzéséről, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz, 
f) a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményről. 

A jegyzőkönyv készítés lehetséges esetei: 
 
Ha az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri vagy a hatóság az eljárás 
érdekében egyébként szükségesnek tartja, a hatóság jegyzőkönyvet készít 

a) a szóbeli kérelemről, 
b) az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, 
c) a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság nem alkalmaz hatósági tanút, 
d) minden más bizonyítási cselekményről. 
 

A jegyzőkönyv tartalmazza 
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, 
b) az eljárási cselekményben érintett személy nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha 

azt a hatóság tudomására hozta - egyéb elérési lehetőségét, 
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét, 
d) az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés 

megtörténtét, 
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az eljárási 

cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és 
megállapításokat, ideértve a hatósági tanú észrevételeit is, 

f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, valamint 
g) az eljárási cselekményben érintett személy, az eljárási képességgel nem rendelkező 

személy képviselője, a hatósági tanú, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti 
aláírását. 
 
Az eljárási cselekményben érintett személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, 
szakértői véleményét vagy azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. 
A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, 
vagy arról az eljárás befejezéséig a megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
A hatóság egyszerűsített jegyzőkönyvet készít, ha jegyzőkönyv - az ügyfél vagy az eljárási 
cselekményben érintett személy erre irányuló kérelme vagy a jegyzőkönyvkészítést indokolttá 
tévő körülmények hiányában - nem készül. Az egyszerűsített jegyzőkönyv tartalmazza 
felvételének helyét és időpontját, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, az eljárási 
cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét, a jogokra és kötelezettségekre való 
figyelmeztetés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását, az 
eljáró ügyintéző nevét és aláírását, valamint az eljárási cselekményben érintett személy 
aláírását. A szóbeli kérelemről készült egyszerűsített jegyzőkönyv ezenkívül tartalmazza az 
ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, valamint a kérelem tartalmát. 
Minden olyan eljárási cselekményről, amelyről nem készül jegyzőkönyv vagy hang-, illetve 
kép- vagy filmfelvétel, hivatalos feljegyzést kell készíteni. A jegyzőkönyv és a hivatalos 
feljegyzés kötelező tartalmi elemeit a Ket. részletesen meghatározza.  
A hatóság az ügy megítélése szempontjából fontos vagy egyébként az ügy természetére 
tekintettel lényeges minden egyéb eljárási cselekményről hivatalos feljegyzést vehet fel, 
vagy az eljárási cselekményt az iratra történő rávezetéssel rögzítheti.  
 
A hivatalos feljegyzés  
 az eljárási cselekmény rövid összefoglalását,  
 a készítés dátumát, valamint  
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 a feljegyzést készítő nevét és  
 aláírását tartalmazza. 

Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minősülő elektronikus 
kapcsolattartás során közölt információk írásba foglalására. Az ilyen feljegyzés számítógépes 
programmal, automatikusan is elkészíthető, ebben az esetben a feljegyzést készítő aláírása 
helyett a hatóság gépi aláírása is alkalmazható. 
 

A bizonyítékok értékelése és ismertetése 
 
A hatóság a tényállás tisztázása során a bizonyítási eljárásban megvizsgált bizonyítékokat 
egyenként és összességükben értékeli, és a tényállást ezen alapuló meggyőződése szerint 
állapítja meg. Ez különösen akkor fontos, amikor az egyes bizonyítékok eltérnek egymástól, 
vagy éppen ellent mondanak egymásnak (pl. két eltérő tartalmú tanúvallomás.)  
A Ket. új jogintézményként vezeti be a hatóság részére a bizonyítási eljárás befejezése előtt a 
bizonyítékok ügyféllel történő ismertetésének a kötelezettségét. Ennek lényege, hogy 
amennyiben az eljárás megindításáról nem értesült, az ügyfelet értesíteni kell a bizonyítási 
eljárás befejezéséről, elé kell tárni az összes bizonyítékot, hogy azokat megismerhesse, és 
azokra észrevételt tehessen. Az értesítés mellőzhető, ha az ügyfél már a bizonyítási eljárás 
során megismert minden bizonyítékot és élni tudott nyilatkozattételi jogával, vagy ha a 
hatóság teljesíti az ügyfél kérelmét olyan ügyben, ahol nem volt ellenérdekű ügyfél. 
Amennyiben a hatóságnak a bizonyítási eljárás során a bizonyítási eszközök segítségével 
sikerült az ügyben jelentős tények valódiságáról meggyőződnie, vagyis a tényállást tisztáznia, 
sor kerülhet a hatóság döntésének meghozatalára.  
 
Képviselet 
 
Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy 
meghatalmazottja, továbbá minden esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az 
ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 
Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk 
alkalmazása nem szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó 
külön jogszabályok irányadók. 
A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell 
foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni. 
 
Hatósági közvetítő 
 
A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a 
hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe. A hatósági közvetítő új jogintézmény a 
közigazgatási eljárásjogban. Világjelenség ugyanis, hogy növekszik a sok ügyfél 
részvételével folyó eljárások száma. Ennek egyik oka a technikai fejlődés: az utak, 
autópályák, repülőterek építése. A másik ok, hogy egy demokratikus államban megnövekszik 
az állampolgárok közéleti aktivitása: egyre többen kívánnak beleszólni valamilyen módon a 
lakóhelyük vagy tágabb környezetük helyzetét formáló döntésekbe. 

Az eljárás irataiba való betekintés 
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Főszabályként az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott 
képviselője útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, arról másolatot, kivonatot 
készíthet, vagy másolatot kérhet.  
 
 
Nem tekinthet be az ügyfél a: 

 Határozat tervezetébe, 
 Zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe, 
 Ha a tanú adatait zártan kezelik, 
 A minősített adatot (korábbi elnevezéssel államtitkot, szolgálati titkot) tartalmazó 

iratba. 
 
Az iratokba való betekintés kapcsán felmerülnek titokvédelmi szempontok is. Az egyes 
ügyekben gyakran két ellentétes jog ütközik egymással: az (egyik) ügyfélnek a 
jogorvoslathoz való alapvető joga, amely indokolttá teszi a tényállás és a bizonyítékok minél 
teljesebb körű megismerését, továbbá az ellenérdekű ügyfélnek vagy az eljárás egyéb 
résztvevőjének az a joga, hogy a törvény által védettnek nyilvánított titka (például magán-, 
üzleti vagy banktitka) ne juthasson mások tudomására. E kétféle jogot nem lehet absztrakt 
módon rangsorolni, hanem mindig a konkrét ügyben kell eldöntenie a közigazgatási 
hatóságnak: kinek a számára és mely iratokba (iratrészekbe) enged betekintést. Tekintettel 
arra, hogy az iratbetekintési jog korlátozása az ügyfél alapvető eljárási jogait érinti, azzal 
szemben jogorvoslatnak van helye. 

Adatok zárt kezelése 

Erre irányuló indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli a tanú, a tolmács, a szemletárgy 
birtokosa és a hivatalbóli eljárást kezdeményező személy természetes személyazonosító 
adatainak és lakcímének zárt kezelését, ha az adatok zárt kezelése iránti kérelmet előterjesztő 
valószínűsíti, hogy őt az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos 
következmény érheti. A végzést kizárólag a kérelmet előterjesztővel kell közölni. 
A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a hatóság az ügy iratai között 
elkülönítve, zártan kezeli. A hatóság biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási 
cselekmények során ne váljanak megismerhetővé. 
A zártan kezelt adatok megismerésére csak  

 az ügyintéző,  
 a jegyzőkönyvvezető és  
 a leíró,  
 a hatóság vezetője,  
 a felügyeleti szerv, valamint  
 a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság erre felhatalmazott ügyintézője és vezetője,  
 az illetékes ügyész és  
 a bírósági felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult. 

Az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a hatóság - a jogszabályban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek egyebekben megfelelő - kivonatot készít az eljárás 
során keletkezett iratról akként, hogy abból az érintett személy kilétére vonatkozóan 
következtetés ne legyen levonható. 
 

Tárgyalás és közmeghallgatás 
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A tényállás tisztázása során, ha ezt jogszabály előírja (pl. kisajátítási eljárásban), vagy ha az 
ellenérdekű ügyfelek közötti egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban 
részt vevő személyek együttes meghallgatására (pl. birtoksértési ügyek), a hatóság tárgyalást 
tart.  
A tárgyalás az a fórum, ahol az ügyben érintett valamennyi személy egyidejűleg jelen van, és 
lehetőségük nyílik a nyilatkozattételre. A tárgyaláson a hatóság meghallgatja az ügyfelet 
(ügyfeleket), a tanút, a szakértőt, és megszemlélheti a szemletárgyat.  
 
A közmeghallgatás célja, hogy olyan ügyekben, amelyekben pl. adott létesítmény építésének 
vagy tevékenység végzésének az engedélyezése jelentős számú személyt érint, az érintettek 
erről, illetve a várható hatásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak, s egyben véleményt 
mondjanak, és javaslatot tegyenek a szükségesnek ítélt intézkedésekre. 
 
A közigazgatási szervek tevékenységének középpontjában a döntéshozatal és a döntések 
érvényesítése áll. A feladatok ellátása és a hatáskörök gyakorlása az esetek döntő 
többségében a döntések, más elnevezéssel az aktusok, kibocsátása és érvényesítése nyomán 
éri el a célját. 
A hatósági tevékenység körében a döntéseknek két csoportját különböztethetjük meg. A 
közigazgatási aktus a közigazgatási szerveknek jogi jelentőségű (joghatás kiváltására 
irányuló) cselekménye, amely vagy kötelező erejű magatartási szabályok előírásából áll, 
(normatív aktusok), vagy konkrét közigazgatási jogviszony keletkezését, módosulását, illetve 
megszűnését eredményezi (egyedi aktusok). 
 
idézés 
 
Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy 
határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. 
Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság 

a) a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, 
b) tárgyalást, közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart. 

Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az 
idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább 
nyolc nappal megkapja. Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt 
milyen ügyben és milyen minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni 
kell a megjelenés elmulasztásának következményeire. 
Ha az idézett személy korlátozottan cselekvőképes, a hatóság a törvényes képviselőjét azzal a 
felhívással értesíti, hogy a megjelenéséről gondoskodjék. Ha az idézett személy 
cselekvőképtelen, a hatóság törvényes képviselője útján idézi. Az idézésről szóló végzés 
szóban is közölhető. 
Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
Ha nem arra van szükség, hogy a megidézett személy - pl. tárgyaláson vagy helyszíni 
szemlén való részvétel céljából - a hatóság által megszabott időben és helyen jelenjék meg, a 
lehetőséghez képest arra kell törekedni, hogy az idézés minél kevésbé zavarja a megidézett 
személy munkabeosztását vagy magánéletét. Ennek érdekében módot kell adni számára 
ahhoz, hogy az ügyfélfogadásra megállapított időszakokban meghatározott időn belül, de az 
önmaga által kiválasztott időpontban jelenjék meg. (Ilyenkor az idézésben vagy annak 
hátoldalán fel kell tüntetni az ügyfélfogadási időpontokat. Elektronikus ügyintézés esetén arra 
is lehetőség van, hogy az ügyfél előzetesen időpontot foglaljon le a maga számára.) Fix 
időpontra szólhat az idézés, ha ezt valamilyen eljárási vagy munkaszervezési ok indokolttá 
teszi. 
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 A hatóság a székhelyén lakcímmel nem rendelkező személyt csak akkor idézheti a 
székhelyére, ha ezt jogszabály írja elő, vagy  

 azt az érintett személy kéri, valamint  
 ha az eljáró hatóság székhelyét előnyösebben érheti el a meghallgatni kívánt személy, 

mint azt a legalsóbb fokú hatóságot, amelynek székhelyén lakik vagy tartózkodik;  

egyébként a hatóságnak a legalsóbb fokú hatóságot kell megkeresnie a személy 
meghallgatása végett. 
A fővárosban működő hatóság a főváros, a körjegyző a körjegyzőség, a hatósági igazgatási 
társulás kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetője a társulás egész területéről idézhet. 
Ha az idézett személy kora, egészségügyi állapota, mozgásszervi fogyatékossága vagy más ok 
miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén kell 
meghallgatni. 
Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. Ha az idézett személy az idézésnek nem 
tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és 
távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően 
nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és 
ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett 
személy, ha az idézés nem volt szabályszerű. 
Ha az idézett személy igazolja a távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát, 
vissza kell vonni az eljárási bírságot megállapító és az elővezetést elrendelő végzést. 
Ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője nem jelent 
meg az idézésre, és a képviselő nevét a vezető tisztségviselő a hatóság felhívására nem közli, 
a vezető tisztségviselő eljárási bírsággal sújtható. Az elővezetést a vezető tisztségviselővel 
szemben lehet alkalmazni. 

Értesítés 

Ha a hatóság nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését, köteles az ügyfelet a tanú és a 
szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíteni azzal a tájékoztatással, 
hogy a meghallgatáson részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy 
körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal 
korábban megkapja. 
Nincs helye az ügyfél értesítésének és zárt meghallgatást vagy szemlét kell tartani, ha a 
meghallgatandó tanú, szakértő vagy a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító 
adatainak és lakcímének zárt kezelését rendelték el, és a meghallgatás vagy szemle során a 
zártan kezelt adatok védelme nem biztosítható. 
A szakhatóságot - ha az a feladat- és hatáskörét érinti - a tanú és a szakértő meghallgatásáról, 
a szemléről, a tárgyalásról és a közmeghallgatásról legalább öt nappal korábban értesíteni 
kell. 

A határidő számítása 

A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 
kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a 
kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. A hónapokban vagy 
években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a 
kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a 
legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje 
a postára adás napja. 
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Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési 
határidő a következő munkanapon kezdődik. 
A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

 

 

Igazolási kérelem 

Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 
kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a 
mulasztás történt.  
Az igazolási kérelem jogintézményét minden eljárásjog ismeri. Ennek az a lényege, hogy aki 
az eljárás során valamilyen határnapot vagy határidőt elmulasztott, az a törvényben 
meghatározott okból és határidőn belül kimentheti mulasztását.  
 
A Ket. az igazolási kérelem alapjául két kimentési okot határoz meg:  
 

 az érintett önhibáján kívüli akadályoztatását;  
(önhibáján kívül akadályoztatva van pl. az, aki baleset vagy súlyos betegség miatt nem tud 
eleget tenni valamely kötelezettségének) A jogalkalmazási gyakorlatban az önhibán kívüli 
akadályoztatás fogalmát kiterjesztően értelmezik. Kimentési okként el kell fogadni pl., ha az 
eljárás résztvevője az ajánlott feladóvevénnyel igazolja, hogy postára adott valamely 
küldeményt, amely a posta hibájából elveszett. Ugyanígy kimentési ok, ha valaki tőle 
elvárható mértékben mindent megtett az őt terhelő kötelezettség teljesítése érdekében, ám az 
mégsem történt meg határidőre. (Pl. egy vállalkozóval szerződést kötött vagy írásbeli 
megrendelést adott egy hatósági határozatban előírt munka elvégzésére, később azt írásban 
sürgette is, ám a vállalkozó túllépte a határidőt.)és 

 
 a hatóság közrehatását;  

A hatóság közrehatása folytán következett be a mulasztás, ha a hatóság tévesen jelölte meg a 
teljesítési határidőt, késedelmesen adta postára az idézést vagy más hivatalos iratot, illetőleg a 
hatóság feladatkörében eljáró munkatársa téves felvilágosítást adott az ügyfélnek a határidő-
módosítás módjára nézve. Kimentési ok az is, ha az ügyfél nem kapta meg a kötelezettséget 
megállapító határozatot.  
 
A fellebbezésre megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első 
fokú döntést hozó hatóság, a keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával 
kapcsolatos igazolási kérelmet a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el. 
Ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó 
szabályokat, a fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek arra 
való hivatkozással, hogy az értesítés, illetve a határozat közlése nem postai kézbesítés útján 
történt. E rendelkezés megfelelően irányadó a bírósági felülvizsgálatot kezdeményező 
keresetindítással kapcsolatos igazolásra is. 
 
Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését 
követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott 
határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 
A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az 
elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Ha a hatóság az igazolási 
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kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó személyt eljárásjogi szempontból olyan 
helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. A legtökéletesebb jogi szabályozással sem 
lehet elhárítani mindenfajta sérelmet. Az igazolás azt kívánja lehetővé tenni, hogy aki 
önhibáján kívül mulasztott, az emiatt ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Ezt azonban csak úgy 
lehet elérni, hogy a hatóság visszaforgatja az idő kerekét: a szükséghez képest továbbfolytat 
egyszer már lezárt ügyeket, s - a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogra való tekintet nélkül - 
hozzányúl olyan határozatokhoz, amelyeket korábban mindenki - így maga a hatóság is - 
jogerősnek vélt. 
A hatályos szabályozás a következő egyedi aktusokat intézményesítette: 
 

A) Döntés; 
a) határozat (beleértve az egyszerűsített határozatot) 
Jogszabály által meghatározott esetben egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a 
kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű fél, 
Jogszabály lehetővé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás 
pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. 
 
b) végzés. 
 

A szabályozásban alapvető rendelkezésnek az tekintendő, hogy a hatóság az ügy érdemében 
határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben pedig végzést bocsát 
ki. 

 
B) Nevesített döntés 

a) ideiglenes intézkedés; 
b) ideiglenes biztosítási intézkedés; 
c) szakhatósági állásfoglalás; 
d) jogszerű hallgatással létrehozott határozat és szakhatósági állásfoglalás; 

 
A jogszerű hallgatással meghozható döntés előfeltételei: 
 ha jogszabály kifejezetten lehetővé teszi, 
 az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, 
 nincs ellenérdekű ügyfél, 
 a hatóság határidőn belül nem hoz határozatot. 

A fenti feltételek együttes fennállása esetén az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog 
gyakorlása. 
A Ket. módosítása kibővítette a hallgatás következtében létrejövő döntések körét: ha a 
szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak 
kell tekinteni.  

e) egyezség jóváhagyása; 

A közigazgatási eljárásban sajátos döntés az egyezség jóváhagyása. Az eljárásban résztvevő 
ellenérdekű felek a megkövetelt feltételek fennállása esetén az ügy kimenetét illetően 
megállapodhatnak egymással (pl. a szülők a gyámügyi eljárásban megállapodnak a gyermek 
láthatásáról). A megállapodás azonban akkor lesz érvényes, ha azt a hatóság jóváhagyja, és 
határozatba foglalja. Az egyezséget jóváhagyó határozatból mellőzhető az indokolási rész. A 
határozatba foglalt egyezség ellen nincs helye fellebbezésnek. 
 

f) hatósági szerződés; 
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A Ket. kimondja, hogy az első fokon eljáró hatóság az ügynek a közérdek és az ügyfél 
szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett, hatósági szerződést is 
köthet. A szerződésben foglaltak megszegése esetén a szerződés jogerős és végrehajtható 
határozatnak minősül. A hatósági szerződésnek ott és akkor van létjogosultsága, ahol és 
amikor az kölcsönös előnyökkel jár az ügyfél és a hatóság számára. A külföldi példák azt 
mutatják, hogy az intézmény különösen az építésügyi igazgatásban, a településfejlesztés és 
településrendezés körében, valamint a környezetvédelemben bizonyul sikeresnek. Hatósági 
szerződés megkötésére kerülhet sor pl. akkor, ha a rendezési terv szerint egy adott telek nem 
építhető be a kívánt módon, mert hiányzik a megfelelő csatorna. Az ügyfél a hatósági 
szerződésben kötelezettséget vállalhat a csatorna megépítésére, és a hatóság ennek 
eredményeként kiadhatja az építési engedélyt. 

 
g) határozatnak minősülő okirat (hatósági bizonyítvány, igazolvány és 

nyilvántartásba való bejegyzés); 

A hatósági határozattal lezáruló eljárásokhoz képest eltérő sajátosságokat mutatnak a hatósági 
bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással kapcsolatos eljárások. A legfontosabb 
eltérés az, hogy az említett eljárások túlnyomó többségében nem kerül úgynevezett alakszerű 
határozat meghozatalára, hanem az eljáró hatóság hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány 
kiadásával, illetőleg a hatósági nyilvántartásba való felvétellel vagy a hatósági nyilvántartásba 
való bejegyzéssel, a bejegyzés módosításával, javításával vagy törlésével teljesíti az ügyfél 
kérelmét. A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított 
okiratot, valamint a hatósági nyilvántartásba való bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) 
határozatnak kell tekinteni. A határozat-jellegű okiratok nem tartalmaznak a klasszikus 
értelemben vett hatósági döntést, közigazgatási jogviszonyt nem hoznak létre. A határozat-
jellegű okiratok fennálló tényeket, állapotokat, változásokat tükröznek.  
Ilyen határozat jellegű okiratnak minősül pl. a vezetői engedély, az útlevél, a gépjármű 
törzskönyv. 
Alakszerű határozatot csak akkor kell készíteni, ha a hatóság megtagadja a kérelem 
teljesítését. A Ket. hatálya az ilyen eljárásokra is kiterjed, de a törvény egyéb fejezeteiben 
foglalt rendelkezéseket ezekben az eljárásokban a Ket. V. Fejezetében szabályozott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

h) biztosítási intézkedés. 

Lényeges, hogy a közigazgatás a jövőben tisztán elektronikusan is működhet, a döntés 
elektronikusan hozható meg (ez a levéltárazás miatt is fontos, az új szabályozás szerint az irat 
első példány is - papíralapú ügyfélkapcsolat esetében is - a jövőben elektronikus lehet, tehát 
papír alapon a közigazgatásnak nem kell saját döntéseit irattárazni, illetve levéltárazni). 
A fentieken túl a konkrét utasítás, mint egyedi aktus is szerephez juthat a hatósági eljárásban. 
A szerv vezetője bármely ügyben soron kívüli eljárásra utasíthatja az ügyintézőt, a 
kiadmányozásra jogosult vezető pedig meghatározott tartalmú döntés-tervezet elkészítésére is 
adhat utasítást. 
 
 
A határozat és végzés szerkezete 
 
A határozat és végzés négy, egymástól jól elhatárolódó részből állnak. 
 
A határozatnak tartalmaznia kell: 
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a) a bevezető részben (a fejlécben): 
 az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, ügyintézőjének nevét, 
 a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél 

által a kérelemben megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 
 az ügy tárgyának megjelölését. 

 
b) A rendelkező rész lényegében a döntést és az ahhoz kapcsolódó elemeket foglalja 
magában. 
 
 a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és 

határidejéről, valamint a jogorvoslati eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a 
tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatást. Ha a hatóság azonnali 
végrehajtást rendel el, ezt a határozat rendelkező részében, a fellebbezésre tekintet 
nélkül, külön ki kell mondani, és a hatóságot indokolási kötelezettség is terheli. 

 a szakhatóság megnevezését és állásfoglalása rendelkező részét, 
 az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél vagy központi 

költségvetés részére történő megfizetésre vonatkozó döntést, 
 az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
 az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
 a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés 

elmaradásának jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító 
döntésben a késedelmipótlék-fizetési kötelezettségről és annak mértékéről szóló 
tájékoztatást, 

 a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték vagy díj 
mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjairól szóló tájékoztatást, 

c) Az indokolás elsődleges rendeltetése a döntés megalapozása és elfogadtatása, a döntés 
ténybeli és jogi megalapozása. Ennek megfelelően az indokolás két fő részre osztható. Ezek.  
a tényállás megállapítása (ténybeli indokolás) és jogi indokolás (az alkalmazott jogszabályok 
megjelölése. Az indokolásnak tartalmaznia kell: 
 

 a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 
 az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, 
 a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a 

méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, 
 a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 
 az ügyintézési határidő túllépése esetén az ügyintézési határidő leteltének napját, 

valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidőt mely, az 
ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének felróható okból nem tartotta be,  

 azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, 
 a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást. 

 
d) A záró rész tartalmazza: 

 
 a döntéshozatal helyét és idejét,  
 a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását,  
 a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör 

gyakorlójával, 
 a döntés kiadmányozójának aláírását és  
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 a hatóság bélyegzőlenyomatát. 

 

 
 

 
A határozat 
 
A határozat rendelkező részének központi eleme a döntés. Az első fokú eljárásban a 
határozatot (a rendelkező részt) felesleges bevezetővel ellátni. A döntéshozatal szempontjából 
lényeges adatokat a fejléc tartalmazza. (A másodfokú eljárásban a rövid bevezető beiktatása - 
amely az ügy előzményeit tartalmazza - nem kifogásolható.) 

A rendelkezéssel szemben fennálló követelmények közül első helyre az egyértelműséget 
kell tenni. A lehetőséghez képest kerülendő az ügyfél számára nem, vagy nehezen 
értelmezhető szakkifejezések használata. A bonyolult és/vagy több döntést magába foglaló 
rendelkezés megfogalmazásakor erre a körülményre fokozott figyelmet indokolt fordítani. 
Amennyiben a határozat meghozatala szükségessé teszi, a rendelkező rész kikötéseket is 
tartalmazhat (pl. az engedélyezett tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása). 

Az elsőfokú eljárásban a rendelkező részben kell figyelmeztetni az ügyfelet a fellebbezés 
(keresetindítás) lehetőségére. A fellebbezési eljárás keretében hozott határozatba a 
keresetindítás lehetőségét kell belefoglalni. (Hasonlóképpen kell eljárni az elsőfokú határozat 
meghozatalakor, ha nincs fellebbezési lehetőség.) A rendelkező részbe azt is bele kell 
foglalni, hogy a jogosultak milyen határidőn belül, mely szervnél terjeszthetik elő 
fellebbezésüket, illetve keresetüket, s ennek kapcsán milyen összegű illetéket kell fizetniük. 

A fellebbezést, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntéstől 
számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni, annál a hatóságnál, amely a megtámadott 
döntést hozta [Ket. 99. § (1) bek.] 

Az ügyfél a jogerős határozat közlésétől számított harminc napon belül élhet 
keresetindítással [Ket. 109. § (1) bek.].  

Az érdemi döntésre jogosult hatóságnak a határozat rendelkező részében fel kell tüntetni: 
a) a szakhatóság megnevezését, 
b) a szakhatóság hozzájárulását és az egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt. 

Ez ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés 
keretében gyakorolhatja jogorvoslati jogát. 

Amennyiben sor kerül az ügyintézési határidő túllépése miatt az eljárás lefolytatásáért 
fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél részére történő visszafizetésére, az erről szóló 
döntést is a rendelkező részbe kell foglalni. 

Az eljárási költségeket a Ket. 15 pontban sorolja fel [Ket. 153. § (2) bek.]. A határozatban 
ezek viseléséről is rendelkezni kell, ha azokról a hatóság külön nem dönt. 

Szintén a rendelkező részbe kell foglalni a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy 
határidejét, illetve a mulasztás (a teljesítés) jogkövetkezményeit. 

Végül tájékoztatni kell az ügyfelet a fellebbezési illeték vagy díj, illetve a határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség mértékéről és megfizetésének, lerovásának módjáról. 

Ha a hatóság azonnali végrehajtást rendel el, ezt a határozat rendelkező részében, a 
fellebbezésre tekintet nélkül, külön ki kell mondani, és a hatóságot indokolási kötelezettség is 
terheli. 

A végzés 
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A végzés tartalmáról szóló szabályozás abból indul ki, hogy az eljárási kérdésekben hozott 
döntések általában jóval egyszerűbb szerkezetet igényelnek:  

a) A határozat és végzés „fejlécére” vonatkozó szabályok azonosak, tekintettel arra, hogy a 
szabályozás szempontjai is megegyeznek. 

b) A végzés rendelkező része tartalmazza: 
- a döntést, 
- a fellebbezés vagy a keresetindítás lehetőségére való figyelmeztetést, benyújtásának 

helyéről, határidejéről és a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást, 
- a fizetési és egyéb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos döntéseket. 

c) Az indokolásról a törvény átfogóan rendelkezik; a döntést részletesen kell indokolni.  
d) Az utolsó rész tartalmi elemei szintén megegyeznek a határozatéval. 
 
A végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Ez alól azonban maga a  

Ket. is tesz kivételt. Önálló fellebbezésnek van helye: 
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 
b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 
c) az eljárást megszüntető, 
d) az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, 
e) az ügyintézési határidő túllépése miatt a megfizetett illetéknek vagy díjnak a 

visszafizetéséről szóló, 
f) a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelésére vonatkozó kérelemnek 

helyt adó, 
g) az eljárási bírságot kiszabó, 
h) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 
i) az irat-betekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és 
j) a Ket.-ben meghatározott fizetési kedvezménnyel, eljárási költséggel és 

költségmentességgel kapcsolatos első fokú végzés ellen. [Ket. 98. § (3) bekezdés] 
A felsorolást a végrehajtási eljárás körében a Ket. tovább bővíti. 

 

Az egyszerűsített döntés 
 
Az eljárási alapelvek között szerepel az a rendelkezés, amely szerint a közigazgatási 

hatóság, többek között, a gyorsaságra és egyszerűségre törekedve jár el. 
Az elemi szabály szerint egyszerűsített határozatot akkor lehet hozni, ha: 

- a hatóság a kérelemnek helyt ad és 
- az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél [Ket. 72. § (4) bek.]. 

Egy további rendelkezés egyértelműen meghatározza, mit jelent az egyszerűsítés. Ha a 
hatóság az elsőfokú eljárásban a kérelemnek teljes egészében helyt ad és nincs ellenérdekű 
ügyfél, a döntésből mellőzhető; 

- a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, 
- és az indokolás. 

Ugyancsak elhagyható az indokolás az egyezséget jóváhagyó döntésből, valamint kizárólag 
valamely eljárási cselekmény időpontját meghatározó végzésből. 
 

A döntés közlése és nyilvános közzététele 

A döntést  
a) külön dokumentumban kell megfogalmazni, vagy 
b) jegyzőkönyvbe kell foglalni, vagy 
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c) az ügyiratra kell feljegyezni, vagy 
d) az e célból rendszeresített formátumban kell kiadni. 

 
Külön okiratban kell megszövegezni a döntést, ha azt kézbesítés útján vagy elektronikus úton 
közlik, vagy ha a szóban közölt döntés kézbesítését az ügyfél kéri. 
Jogszabály elrendelheti, hogy a hatóság a döntését az erre a célra rendszeresített 
formátumban, a jogszabályban meghatározott adattartalommal adja ki. 
A hatóság határozatát és végzését közölni kell 
 az ügyféllel, 
 mindazokkal, akikre nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg, 
 az eljáró szakhatósággal, 
 jogszabályban meghatározott más hatósággal vagy állami szervvel, továbbá azzal is, aki a 

rá vonatkozó végzést csak a határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg.   

 
A döntés csak olyan védett adatot tartalmazhat, amelyet az iratbetekintés szabályai szerint 
megismerhet az, akivel a döntést közlik. A döntést úgy kell megszövegezni, hogy a 
figyelembe vett védett adat tartalmára annak ismertetése nélkül utaljon. A döntést úgy kell 
megszövegezni, hogy abból ne legyen levonható következtetés annak a személynek a kilétére 
vonatkozóan, akinek a természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt kezelését 
rendelték el. 

A hatósági döntések jogereje 

 A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha 
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, 
c) a fellebbezésnek - ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést - nincs helye, vagy 
d) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta. 

 
 
Részletfizetés 
 
Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat. 
A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával 
kérheti az elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a 
részletekben történő teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, 
hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára 
aránytalan nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó szabályokat megfelelően 
kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására 
irányuló kötelezettség esetén is. 
 

Elektronikus ügyintézés 

Az elektronikus ügyintézés szabályozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem 
fogalmazhatnak meg olyan követelményt, amely valamely meghatározott műszaki 
megvalósítás (megoldás) alkalmazását teszi kötelezővé, ide nem értve a kormányzati célú 
hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési 
szolgáltatást, valamint az állam által ingyenesen biztosított szolgáltatások igénybevételét. 
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Ezen túlmenően a jogszabályok a műszaki megvalósítás módjától független követelményeket 
kell, hogy tartalmazzanak (technológiasemlegesség). 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hatóság nem elektronikus kapcsolattartás esetén 
is jogosult az eljárást vagy annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében 
lefolytatni, az ügyféllel való kapcsolattartás során ilyen esetben is az ügyfél ügyintézési 
rendelkezését figyelembe véve köteles eljárni. 
Ahol az ügyfelekkel vagy más szervezetekkel való elektronikus kapcsolattartás szükséges, a 
közigazgatási hatóság a kapcsolattartásra a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást veszi 
igénybe, ahol ez rendelkezésre áll. 

7) Jogorvoslatok 
 
A Magyar Köztársaság Alaptörvénye tartalmazza a jogorvoslathoz való jogot. Mindenki 
jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti (jogsérelmet okoz). 
A jogorvoslat lehet közvetlen (például az érdemi döntés ellen irányuló fellebbezés vagy 
bírósági kereset) és közvetett (az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzésben 
foglaltak sérelmezése az érdemi határozat ellen irányuló fellebbezés keretei között). Az 
viszont, hogy milyen jogorvoslatot lehet igénybe venni és jogorvoslat alapján hány hatásköri 
szinten kerülhet sor a sérelmezett döntés felülvizsgálatára, részben eljárásfajtánként, részben 
döntésfajtánként változó. 
 
Alkotmányos jog, hogy mindenki jogorvoslattal élhet, ha valamely hatósági döntése jogát 
vagy jogos érdekét sérti. 
A közigazgatási határozatok jogorvoslati rendszere a közvetkező:  
 a határozat módosítására vagy visszavonására irányuló eljárás,  
 a fellebbezési eljárás,  
 a felügyeleti intézkedés,  
 a határozat bírósági felülvizsgálata 
 az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás és  
 az ügyészi fellépés.  

 
A jogorvoslati eljárások (a bírósági felülvizsgálat kivételével) is a közigazgatási hatóság 
döntésével zárulnak. A közigazgatási döntésre előírt tartalmi és formai szabályok a 
jogorvoslat során is alkalmazandók. 
 
A közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatok:  

 a kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás és  
 a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás. 

Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások 
a) a fellebbezési eljárás, 
b) a bírósági felülvizsgálat, 
c) az újrafelvételi eljárás, 
 

a) A fellebbezés  
 
A fellebbezés úgynevezett rendes jogorvoslat, mert nem jogerős határozat ellen irányul. 
 
A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek 
a döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a döntés e törvény alapján 
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fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, vagy a hatóság nyilvánította a döntést a 
fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak. 
 
A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha 
a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés 
elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság 
részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a 
fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. 
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltétől számított 
nyolc - szakhatóság közreműködése esetén tizenöt - napon belül terjeszti fel a fellebbezés 
elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben 
foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően 
visszavonták. A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt 
terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik. 
 
A törvény nevesíti azokat a közigazgatási döntéseket, amelyek esetében a Ket. nem engedi 
meg a fellebbezést.  
Eszerint nincs helye fellebbezésnek 
 ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet a fellebbezést kizárja (például birtokvédelem 

kérdésében hozott közigazgatási döntések, kisajátítási ügyekben hozott döntések, az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság döntései, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
döntései, vagy a Közbeszerzési Döntőbizottság döntései vonatkozásában), ilyen esetekben 
azonban a hatóság döntése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye; 

 az ellenérdekű ügyfelek között létrejött egyezséget jóváhagyó határozat esetén (Ket. 75. §) 
ellen (például birtokvédelmi ügyben, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 
miatt indult eljárásban, vagy kiskorúval való szülői, nagyszülői kapcsolattartás ügyében 
született egyezségnél); 

 a valamely adatnak, ténynek vagy jogosultságnak a hatósági nyilvántartásba hivatalbóli és 
mérlegelés nélküli bejegyzésével (ilyen például a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerrel kapcsolatos hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés) szemben, feltéve, 
hogy bármilyen szintű jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik; 

 ha az első fokú döntést miniszter, autonóm államigazgatási szerv (pl. a Gazdasági 
Versenyhivatal), vagy kormányhivatal (pl. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) 
vezetője hozta; valamint 

 ha az első fokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, feltéve, hogy 
törvény vagy kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik;  

 Az iménti felsorolás az irányadó akkor is, ha a miniszter (központi államigazgatási szerv 
vezetője) bizonyos ügyekben a kiadmányozási jog gyakorlását valamelyik vezető 
munkatársára ruházta át, tehát az ilyen döntések ellen nem lehet a Kormányhoz 
fellebbezni. 

 
A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján 
Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését 
módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést 
akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a 
kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Ha a 
fellebbezés alapján a szakhatóság megállapítja, hogy a szakhatósági állásfoglalás jogszabályt 
sért, állásfoglalását módosítja. 
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A fellebbezés nyomán hozott döntést közölni kell a fellebbezővel, továbbá azokkal, akikkel a 
megtámadott döntést közölték. 
A visszavonó, illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak (fellebbezésnek) van 
helye, mint amilyen a visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt. 
 
A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést  

 helybenhagyja,  
 megváltoztatja vagy  
 megsemmisíti.  
b) A döntés bírósági felülvizsgálata 

 
Az önállóan nem fellebbezhető végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata 
kezdeményezhető: 

 ha nem volt helye fellebbezésnek vagy, ha  
 a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát 

kimerítette. 

Tehát a törvény előírja, hogy a fellebbezési jogot kihagyva nem lehet rögtön bírósághoz 
fordulni. 
 
Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb 
résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben 
eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A 
keresetindítás határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
A bírósági felülvizsgálat a fellebbezéshez képest szűkebben vonja meg a jogorvoslati kérelem 
(a kereset) hivatkozási alapját. Ugyanis amíg a rendes jogorvoslat körében a törvény az 
ügyféltől csupán annak állítását várja el, miszerint az elsőfokú határozat az ügyfél valamely 
jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét sérti, addig a bírósági felülvizsgálat a 
jogszabálysértésre hivatkozást követeli meg. A keresetlevélben az ügyfélnek kifejezetten - 
jogszabály, jogszabályhely megjelölésével - hivatkoznia kell a közigazgatási döntés teljes 
vagy részben jogellenességére, pontosabban fogalmazva arra, hogy megítélése szerint 
jogszabálysértés történt. Nem akadálya azonban a bírói gyakorlat szerint a felülvizsgálatnak, 
ha az ügyfél a keresetlevélben nem jelöli meg azt a konkrét jogszabályhelyet, amelyre a 
keresetet alapítja. A keresetlevélben megjelölt jogszabálynak nem feltétlenül kell magyar 
jogalkotó szervtől származnia, lehet az, az Európai Unió kötelező jogi aktusa is. 
 

c) Újrafelvételi eljárás 
 
Újrafelvételi eljárásnak kizárólag hatósági határozat esetében van helye (végzés ellen nincs). 
Az újrafelvételi kérelem benyújtása szempontjából - szemben a bírósági felülvizsgálattal - 
érdektelen, hogy az adott ügyben az ügyfél kimerítette-e a fellebbezési jogát. 
Az ügyfél akkor nyújthat be a jogerős határozattal lezárt közigazgatási ügyben újrafelvétel 
iránti kérelmet, ha: 
 a hozott hatósági döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre (azaz nincs a 

bíróságnak az ügyben érdemi határozata - ebben az esetben ugyanis nem a közigazgatási 
újrafelvételi eljárás, hanem a Pp.-ben szabályozott perújítás áll az ügyfél rendelkezésére), 
és 
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 az ügyfélnek csak a határozat jogerőre emelkedése után jutott tudomására valamely, a 
határozat meghozatala előtt már meglevő, de az eljárásban még el nem bírált és az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy bizonyíték; és 

 az újonnan felmerült lényeges tény, adat vagy bizonyíték elbírálása esetén ez az ügyfélre 
nézve kedvezőbb tartalmú határozatot eredményezett volna; 

 az újrafelvételi eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtására az ügyfél csak 
meghatározott időtartamon belül jogosult. Az eljárásban még el nem bírált és az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték esetén a 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legtovább a hat hónapos határidőn 
belül lehet újrafelvételi kérelmet benyújtani. A Ket. a hat hónapos határidőt főszabálynak 
szánja, elfogadva, hogy különös méltánylást érdemlő esetekben ettől az objektív 
határidőtől az ügyfél érdekében - azaz hat hónapnál hosszabb határidő kimondásával - el 
lehessen térni. A Ket. főszabályától eltérően megállapított, legfeljebb három éves objektív 
határidő értelemszerűen jogvesztőnek minősül. 

 
Az újrafelvételi kérelem elbírálására az a közigazgatási hatóság jogosult, amely az elsőfokú 
határozatot hozta, tehát abban az esetben is, ha az adott ügyben született másodfokú 
határozat.  
Az újrafelvételi eljárásban a hatóság a jogerős határozatot módosíthatja, visszavonhatja, vagy 
az utóbb ismertté vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. E döntést közölni kell azzal, 
akivel a jogerős döntést közölték, ellene jogorvoslatnak az általános szabályok szerint van 
helye. 
 
 
Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára 
a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 
 
b) a felügyeleti eljárás keretében, 
 
A felügyeleti szervek körének meghatározására nézve a Ket. utaló szabályt tartalmaz, 
kimondva, hogy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - felügyeleti 
szervként az a hatóság jár el, amely a fellebbezés elbírálására jogosult vagy jogosult volna. 
A felügyeleti szerv jogosult hivatalból bármikor megvizsgálni a közigazgatási hatósági 
ügyben eljáró és a felügyeleti körébe tartozó első- vagy másodfokú hatóság eljárását, illetve 
„el nem járását” (mulasztását), továbbá az eljárás folyamán, illetőleg annak lezárásaképpen 
hozott döntését (végzését, határozatát); a felügyeleti szerv erre irányuló eljárását nevezzük 
felügyeleti eljárásnak. 
 
c) az Alkotmánybíróság határozata alapján, 
d) ügyészi intézkedés nyomán. 
 
Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése. 
A közigazgatási jogorvoslati eljárás, különösen a fellebbezési eljárás többé-kevésbé hasonló 
folyamatot ír le, mint az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások.  
 
Semmisség 
 
A törvény szabályozza a semmisség jogintézményét, amelynek következtében a közigazgatási 
szerv döntését - feltéve, hogy annak jogerőre emelkedésétől számítva az egyes esetkörökben a 
törvény által megállapított idő nem telt el, illetőleg egyéb, a törvény által a megsemmisítés 
akadályának tekintett körülmény nem forog fenn - meg kell megsemmisíteni. 
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A közigazgatási szerv határozatát a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogra tekintet nélkül 
meg kell semmisíteni, ha: 

 az ügy nem közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik; 
 a közigazgatási szervnek az ügyben eljáró dolgozója a kötelességét a büntető 

törvénybe ütköző módon megszegte, és ez a közigazgatási szerv határozatát 
befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését  jogerős ítélet megállapította.  

 
A semmisségi ok által érintett hatósági döntést a jogerőssé válásától számított három éven 
belül minden - időbeli vagy egyéb - korlátozás nélkül meg kell semmisíteni. Ehhez képest a 
jogerőre emelkedéstől számított három éven túl már nem semmisíthető meg a döntés, ha a 
megsemmisítés az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené; 
 
 

8) Végrehajtás a közigazgatási eljárásban és a bírósági végrehajtás.  
 
 
Tágabb értelemben végrehajtás alatt a közigazgatási szerv határozatában foglaltaknak megva-
lósítását értjük. Ennek során él az ügyfél a határozatban biztosított jogaival, illetve teljesíti az 
abban foglalt kötelezettségeit. Az ügyfelek általában önként, hatósági kényszerítő eszközök 
nélkül eleget tesznek a közigazgatási szerv határozatának. 
Végrehajtani csak jogerős határozatot lehet. Az elsőfokú határozat is jogerőssé, s így 
végrehajthatóvá válik, ha ellene az előírt határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, vagy 
a fellebbezésről lemondtak. A másodfokú határozat minden esetben jogerős, és végrehajtható. 
Kereseti kérelemre vagy hivatalból a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti. 
Kivételes esetekben a fellebbezésnek, nincs halasztó hatálya, ilyenkor előzetes 
végrehajthatóságról van szó. 
  
A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak, ha 
 

a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető miatt szükséges, 
b) nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, 

illetve fontos közrendvédelmi okból szükséges, 
c) a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 
d) a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, 
e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá közegészségügyi, 

járványügyi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, 
kulturális örökségvédelmi, termőföld-, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a 
közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos 
biztosítása érdekében lehetővé teszi, vagy 

f) a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. 
 
A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és 
megindokolja, valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. 
A végrehajtást az elsőfokú hatóság rendeli el hivatalból vagy kérelemre. Hivatalból 
általában csak akkor kerül foganatosításra, ha az alapeljárás is hivatalból indult. A 
végrehajtást elrendelő intézkedés vagy határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Az, akinek 
a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított 
három nap alatt kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító szervnél. A végrehajtási 
kifogásról a végrehajtást foganatosító szerv azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül 
határozattal dönt. A határozat ellen fellebbezni lehet. 
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A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító közigazgatási szerv határoz. Így 
a) a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, vagy 

feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és 
veszélyé-re elvégezze, illetőleg mással elvégeztesse; mindezekben az esetekben a 
kötelezettet az előre-láthatólag felmerülő költség előlegezésére kötelezheti; 

b) a jogosult kívánságára a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére 
kötelezheti; 

c) a kötelezettel szemben bírságot szabhat ki; 
d) a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt; a rendőrség 

a reá vonatkozó jogszabályokban megállapított kényszerítő intézkedéseket (eszközöket) 
alkalmazhatja. 

Ha a kötelezett meghatározott ingóság kiadására köteles, az ingóság helye szerinti legalsóbb 
fokú közigazgatási szerv az ingóságot a helyszínen jelenlevő jogosultnak átadja, illetőleg az 
ingóságnak a jogosulthoz való szállítása iránt intézkedik. Ha a kötelezett a meghatározott 
ingóság kiadását megtagadja, a közigazgatási szerv a rendőrség közreműködését kéri, és a 
végrehajtást azonnal foganatosítja. Ha a meghatározott ingóság nincs meg, a jogosult kérheti 
az ingóság pénzegyenértékének megállapítását. A pénzegyenértéket a végrehajtást 
foganatosító szerv határozattal állapítja meg, amely ellen fellebbezni lehet. A további 
végrehajtás e pénzösszeg behajtása iránt folyik. 
 
A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha 

a) pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként 
rendelkezik, 

b) a hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatást vagy kedvezményt vissza kell 
térítenie, vagy 

c) azt a törvény elrendeli. 
A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési 
kötelezettséget teljesíteni kell. 
 
 
A végrehajtás általános feltételei 
 
A végrehajtható okiratot akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat kötelezést 
(marasztalást) tartalmaz, jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és a teljesítési határidő letelt. 
A bírósági végrehajtást végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható 
okiratok a következők: 
a) a bíróság által kiállított végrehajtási lap, 
b) az olyan okirat, amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal látott el, 
c) a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetőleg átutalási végzése, továbbá közvetlen 
bírósági felhívást tartalmazó határozata, 
d) a bíróság pénzbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, elkobzás alá 
eső érték és vagyoni előny megfizetésére kötelezésről, valamint bűnügyi költségről szóló 
értesítése, továbbá a bírósági gazdasági hivatalnak a nyomozó hatóság és az ügyészség által 
kiszabott rendbírságról szóló értesítése, 
e) a bűnügyi zárlatot elrendelő határozat. 
 
 
Összefoglalás 
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A közigazgatási eljárás alapjai (alapelvek, hatáskör, illetékesség) 
A közigazgatási szervek közvetlen hatást gyakorolnak az emberek és a szervezetek életére az-
által, hogy meghatározott magatartást írhatnak elő a részükre, jogokat vagy kötelezettségeket 
létesíthetnek, szüntethetnek vagy változtathatnak meg. A közigazgatási szervek a 
tevékenységükkel elősegítik a jogok érvényesülését és a kötelességek teljesítését, a társadalmi 
együttélés szabálya-inak megtartását és az állampolgári fegyelem megszilárdítását. A 
közigazgatási szervek és az állampolgárok kapcsolatában alá- és fölérendeltségi viszony 
érvényesül, a közigazgatási szervnek nemcsak joga, de lehetősége is van akaratának 
érvényesítésére, ennek a kényszerítő erőnek a jogszabályok betartására, közösségi érdekek 
érvényesülésére kell irányulnia. 
A közigazgatási szervek az eljárásukban kötelesek következetesen érvényre juttatni a 
törvényességet. Ez alapvetően kettős feladatot jelent a számukra: egyrészt maguk is kötelesek 
maradéktalanul megtartani a jogszabályok rendelkezőseit, másrészt a hatáskörük keretei 
között mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az említett rendelkezőseket mások is 
megtartsák. Ezt segíti elő egyrészt az, hogy a közigazgatási eljárás nemcsak az ügyfél 
kérelmére, de hivatalból (a közigazgatási szerv kezdeményezésére) is megindítható. 
A közigazgatási eljárásban a közigazgatási szerv mellett minden esetbe részt vesz az ügyfél és 
esetenként részt vesznek az egyéb közreműködők (tanú, szakértő, tolmács, szemletárgy 
birtokosa). 
A közigazgatási eljárásban ügyfél az a magánszemély, jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy 
érinti. Ügyfél nemcsak magyar állampolgár, hanem külföldi is lehet, a törvény előtti 
egyenlőség elve érvényesül, mindenki használhatja anyanyelvét, a magyar nyelv ismeretének 
hiánya miatt senkit hátrány nem érhet. 
Közigazgatási ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási szerv az ügyfelet érintő jogot 
vagy kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést 
végez. 
Hatáskör: A közigazgatási szervek hatáskörét mindig jogszabály állapítja meg. A 
közigazgatási szervek csak olyan ügyekben dönthetnek, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe 
utal. Minden közigazgatási szerv csak a részére jogszabályban megállapított ügyben és a 
részére megállapított fokon járhat el. A fokozatok megtartása kötelező. Ennek megszegése 
esetén hatáskör elvonásról beszélünk. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az 
ügyben első fokon a legalsóbb fokú szerv jár el. Ha a bíróság valamely ügyben a 
hatáskörét vagy ennek hiányát megállapítja, vagy az ügy érdemében határoz, ez a döntés a 
közigazgatási szervre kötelező. 
 
Illetékesség: Az eljárásra illetékes az a közigazgatási szerv, amelynek területén az ügyfél 
állandó vagy ideiglenes lakóhelye (székhelye, telephelye) van; ingatlanra (földre, házra, 
lakásra, más helyiségre stb.) vonatkozó ügyben az a közigazgatási szerv, amelynek területén 
az ingatlan van; engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységre vonatkozó ügyben az a 
közigazgatási szerv, amelynek területén a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni 
kívánják. 
 
A közigazgatási ügyek elbírálásának hatósági menete a közigazgatási eljárás, amely több sza-
kaszból áll.  
 

a) Az első szakasz a kérelem benyújtásától - hivatalból indult eljárás esetén a hatóság 
kezdeményezésétől - a hatóság határozatának (elsőfokú határozat) meghozataláig tart. 
Ezt a szakaszt nevezzük alapeljárásnak. Ha az ügyfél sérelmesnek tartja a 
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határozatot, vagy egyéb okból nem ér egyet azzal, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 
felettes szervhez.  
 

b) A második szakasz a jogorvoslati kérelem elbírálásáig és a másodfokú határozat 
meghozataláig tart. Ezt a szakaszt nevezzük jogorvoslati eljárásnak.  

 
c) A harmadik szakaszban kerül sor a jogerős határozat végrehajtására. Ezt nevezzük 

végrehajtási eljárásnak. 
 
 
 

a) Alapeljárás a közigazgatásban 

Alapeljárás az állampolgár kérelmére és a hatóság kezdeményezésére egyaránt indulhat. Az 
utóbbi esetben hivatalból indított eljárásról beszélünk.  
Az eljárás megindítására általában az jogosult, akinek ehhez érdeke fűződik. Az 
ügyfélnek rendszerint azért áll érdekében az eljárás kezdeményezése, mert valamilyen jogot, 
előnyt vagy kedvezményt akar megszerezni, illetve szabadulni akar valamilyen terhes 
kötelezettségtől. 
Hivatalból akkor lehet az eljárást megindítani, ha azt jogszabály kifejezetten megengedi, 
valamint, ha azt közérdekből, az ügyfél jogának, jogos érdekének megvédése céljából, vagy a 
jogszabályok megtartása végett indokolt. Hivatalból indulhat eljárás pl. amikor egy 
vendéglőben közegészségügyi ellenőrzést tart az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat), vagy pl. a vállalkozói jogosultság megszüntetése érdekében indul 
eljárás, ha a hatóság az ellenőrzései során olyan okot állapít meg, amely kötelezővé teszi a 
vállalkozói igazolvány visszavonását.  
Közigazgatási ügyben a kérelem, bejelentés, illetve nyilatkozat szóban vagy írásban 
egyaránt előterjeszthető. A szóbeli kérelemről, ha az ügyfél kéri vagy az eljárás érdekében 
szükséges, jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Az ügyfél érdeke, hogy az ügye a legrövidebb időn belül elbírálást nyerjen. Ehhez az szüksé-
ges, hogy a kérelem elbírálható legyen. Ennek érdekében az ügyfélnek a kérelemben le kell 
írni azt az ügyet vagy problémát, amelynek az elintézését igényli. A kérelemben fel kell 
tüntetni mind-azokat az adatokat, amelyek az elbírálásához szükségesek és csatolni kell 
azokat az okmányokat, amelyek a kérelemben írt tények, adatok és körülmények valódiságát 
bizonyítják (pl. a vállalkozói igazolvány kiváltása során a büntetlen előéletet igazoló 
hatósági-erkölcsi bizonyítványt). 
Ha a kérelemben foglaltak elbírálásához egyéb adatok vagy iratok is szükségesek, a hatóság 
hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél ennek nem tesz eleget, a hatóság a 
rendelkezésére álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti. 
Az ügyfelektől nem várható el, hogy ügyeikben ugyanazokkal a szakismeretekkel 
rendelkezzenek, mint az eljáró közigazgatási szerv munkatársai, a hatósági ügyek intézői. 
Ezért igen gyakran előfordul, hogy az ügyfél a beadványát nem megfelelően jelöli meg.  
Ez azonban nem képezheti gátját az eljárásnak, mert a közigazgatási szerv a kérelmet soha 
nem az ügyfél megjelölése, hanem annak tartalma alapján köteles elbírálni. Nem az a lényeg, 
tehát, hogy az ügyfél minek nevezi a kérelmét (pl. bejelentésnek, panasznak, fellebbezésnek 
stb.), hanem, hogy az mire irányul. A közigazgatási szerv tehát nem tagadhatja meg a kérelem 
elintézését pusztán amiatt, hogy az elnevezése nem egyezik meg a tartalmával (pl. az ügyfél 
panasznak nevezi a beadványát, de az tartalmilag jogorvoslatra irányul, ezért fellebbezésnek 
minősül). Az ügyfél a kérelmet a határozat jogerőre emelkedéséig bármikor visszavonhatja. 
Az ügyfél a kérelmet az eljárásra illetékes szerven kívül a lakóhelyén vagy munkahelyén mű-
ködő polgármesteri hivatalnál is előterjesztheti. Az eljárás során szóban és írásban egyaránt 
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mindenki anyanyelvét használhatja. Ha a hatóság eljáró ügyintézője az ügyfél, a tanú vagy a 
szakértő által használt idegen nyelvet nem beszéli, meghallgatásukhoz tolmácsot kell 
alkalmazni. Az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy meghatalmazottja is eljárhat, 
jogszabály azonban előírhatja az ügyfél személyes megjelenését. 
A közigazgatási szerv (a hatóság, jellemzően a polgármesteri hivatal jegyzője) az érdemi 
határozatot a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül köteles meghozni.  
 

b) Jogorvoslati eljárások a közigazgatásban 

Alkotmányos jog, hogy mindenki jogorvoslattal élhet, ha valamely hatósági döntése jogát 
vagy jogos érdekét sérti. 
A közigazgatási határozatok jogorvoslati rendszere a közvetkező:  
 a határozat módosítására vagy visszavonására irányuló eljárás,  
 a fellebbezési eljárás,  
 a felügyeleti intézkedés,  
 a határozat bírósági felülvizsgálata 
 az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás és  
 az ügyészi fellépés.  

A közigazgatási szerv a határozatát saját maga orvosolhatja. Ha megállapítja, hogy a 
határozata jogszabályt sért, úgy azt jogorvoslat keretében - hivatalból vagy kérelemre - 
módosíthatja vagy visszavonhatja. Erre a határozat közlésétől számított egy éven belül 
jogosult. 
 
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel élhet az ügyfél, vagy az, akinek a jogát a 
rendelkezés sérti (pl. a szakértő a díját, a tanú az utazási költségét illetően). A fellebbezést a 
határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Aki fellebbezését 
késve nyújtja be, elveszti azt a jogát, hogy az ügyét ismételten elbírálják és új határozatot 
hozzanak. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Ez azt jelenti, 
hogy a fellebbezéssel megtámadott döntést az ügy újabb érdemi elbírálásáig nem lehet 
végrehajtani. A határozat azonban azonnali végrehajtást is elrendelhet (pl. életveszély 
elhárítása vagy közbiztonsági okból, illetve, ha tartásról vagy gondozásról rendelkezik). 
Nincs helye fellebbezésnek, ha elsőfokon a Kormány vagy annak tagja járt el 
(minisztériumok vagy országos hatáskörű szervek egységvezetőinek, főosztályvezetőinek a 
határozatai tehát fellebbezhetők), továbbá, ha a határozat megváltoztatását vagy 
megsemmisítését a bíróságtól lehet csak várni, mert a határozat ellen nincs helye 
fellebbezésnek. 
A fellebbezést az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervnél kell benyújtani, amely 
azt a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül az ügy összes irataival a 
másodfokú szervhez továbbítja. A polgármesteri hivatalok jegyzője eljárása esetén a 
másodfokú szerv a kormányhivatal (megyénként és a Fővárosban van).  
A fellebbezés alakilag kötetlen, szóban, írásban vagy az erre rendszeresített nyomtatványon is 
előterjeszthető. A fellebbezésben új tények, adatok, új bizonyítékok is megjelölhetők. 
Lehetőség van arra is, hogy az ügyfél az általa indított eljárásban a fellebbezés során az 
eredeti kérelmét megváltoztassa. A fellebbezésről a másodfokú közigazgatási szerv határoz. 
A másodfokú szerv a fellebbezést, az ügyben szereplők cselekvéseit, az elsőfokú döntést és a 
ügyben keletkezett valamennyi iratot megvizsgálva hoz új döntést. A vizsgálat az elsőfokú 
határozat célszerűségére és méltányosságára egyaránt kiterjed. 
A fellebbezés eredményeként a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot:  

 helyben hagyhatja, 
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 megsemmisítheti és ezzel egyidejűleg az elsőfokú hatóságot eljárásra utasíthatja,  
 megváltoztathatja. 

A jogorvoslatok fajtája a felügyeleti intézkedés, amelynek alkalmazására csak hivatalból, az 
intézkedésre hatáskörrel rendelkező felettes szerv elhatározása alapján kerülhet sor. Szá-
mos elsőfokú határozat alapjául különböző szakhatósági döntések szolgálnak. Ha ezeket az 
elsőfokú hatóság figyelmen kívül hagyja vagy mellőzi azok beszerzését, a szakhatóság a 
sérelmezett döntést hozó közigazgatási szerv felettesénél kezdeményezheti az orvoslást. 
A határozat nem változtatható és nem semmisíthető meg, ha a határozatot a bíróság 
felülvizsgálta, a határozat megváltoztatása vagy megsemmisítése jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogot sértene, a határozat jogerőre emelkedésétől számítva egy év eltelt, azt 
jogszabály kizárja vagy feltételhez köti. 
Az ügyfél érdekei védelmének egyik leghatékonyabb eszköze a közigazgatási bíráskodás. 
Ezért igen széles körben lehetőség van a közigazgatási határozatok bírósági 
felülvizsgálatára. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára csak jogszabálysértés 
esetén kerülhet sor. A per keresetlevéllel indul, amelyet a felperessé vált ügyfél nyújt be a 
közigazgatási szervhez vagy bírósághoz a sérelmezett határozat közlésétől számított harminc 
napon belül. A kereset benyújtásával a közigazgatási ügy közigazgatási perré alakul át. A 
közigazgatási perek 2013. január 1-től a közigazgatási- és munkaügyi bíróság hatáskörébe 
tartoznak. 
 
Ha az ügyfél alkotmányjogi panasza alapján az Alkotmánybíróság a jogszabályt, illetve 
jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, az ügyfél az alkotmánybírósági határozat 
kézbesítésétől számított harminc napon belül kérelmet nyújthat be az egyezséget jóváhagyó 
hatósághoz a határozat módosítása, illetve visszavonása iránt. 

Ügyészi fellépés: ha az ügyész az e törvény hatálya alá tartozó ügyben lép fel a törvénysértés 
orvoslása érdekében, annak elbírálására az ügyészségről szóló törvénynek az ügyészség 
közérdekvédelmi feladatairól szóló fejezetében foglaltak az irányadók. 

c) Végrehajtás 
 
A hatósági eljárásban az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén állami 
kényszerrel is el kell érni, hogy a hatóság döntésével pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra 
kötelezett ügyfél e kötelezettségének eleget tegyen. Az állami kényszer e törvény keretei 
között elsősorban a kötelezett vagyoni jogait, kivételesen személyes szabadságát is 
korlátozhatja. 
A kötelezett személye elleni kényszercselekményt - a végrehajtást foganatosító szerv 
intézkedése alapján - a rendőrség hajtja végre. 
 
A döntés végrehajtását - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - az első 
fokon eljáró hatóság végzéssel rendeli el. Ha a hatóság a döntés fellebbezésre tekintet nélküli 
végrehajtását rendeli el, a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról a döntést tartalmazó 
határozatban vagy végzésben kell rendelkezni. 

A hatóság hivatalból indult vagy folytatott eljárás esetén a végrehajtást hivatalból, 
egyébként a jogosult kérelmére rendeli el. Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik, a végrehajtást öt napon belül el kell rendelni. A pénzfizetési kötelezettség 
végrehajtása esetén meg kell jelölni a végrehajtás elrendeléséig felmerült késedelmi pótlék 
összegét is. 
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A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága 
a közigazgatásban 
 
Az adat általános fogalma: Megőrzésre érdemes tény (információ). 
Nem feltétlenül számszerű (pl. ujjlenyomat, arckép) 
Az adat informatikai fogalma: Valamely tény, fogalom egyezményesen ábrázolt alakja, 
mely továbbításra vagy feldolgozásra alkalmas. Az adatok továbbítása valamilyen 
adathordozó segítségével történhet. 
 
Az adat fajtái az 1992. évi LXIII. törvény szerint: 
 

a) személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az 
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható; 

 
b) különleges (ún. szenzitív, érzékeny) adat 

a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, 
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett 
előéletre vonatkozó személyes adatok; 

 
c) közérdekű adat: az állami vagy a helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, illetve személy 
kezelésében lévő (ideértve a tevékenységére vonatkozó adatot is), a személyes adat 
fogalma alá nem eső adat. 

 
a) személyes adat 
 
A személyes adat az érintett személy egyediesítését teszi lehetővé. A személyes adatok esetén 
az alapvető szabály, hogy azok csak akkor általánosan hozzáférhetők, ha erről törvény 
rendelkezik, vagy az érdekelt az adatok nyilvánosságához hozzájárult. A közérdekű adatok 
nyilvánossága alapján nem lehet az egyes hatósági, bírósági eljárások adatait hozzáférhetővé 
tenni. Ezekre külön szabályok irányadók. Bíróság esetén pl. közérdekű adatként a 
működésére, tevékenységére vonatkozó általános tájékoztatást (statisztikai adatok, személyi, 
tárgyi feltételek stb.) lehet kérni. 
 
Két fő kategóriája: 
1.) az azonosító adat, ami lehet:  

 természetes azonosító adat (pl.: név, születési hely és időpont, anyja neve, lakcím). 
Ezekből általában többet kell egyszerre használni az azonosításhoz. 
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 mesterséges azonosító adat, mely valamilyen matematikai, illetve statisztikai 
eljárással generált kód; számok vagy betűk kombinációja (pl.: személyi azonosító kód, 
TAJ szám, személyi igazolványszám, vezetői engedélyszám stb.). Ezek jellemzője, 
hogy egy adat is elég a személy egyediesítéséhez, emiatt az adatkapcsolás veszélye 
különösen nagy. 

 
2.) Leíró adat: az azonosító adaton kívül minden egyéb adat. A leíró adatok az érintett 
különböző személyi viszonyait fejezik ki, az adatkezelés valójában ezek megismerésére 
irányul. 
Ha az érintettről felvett adatminta a leíró adatokon kívül azonosító adatokat is tartalmaz, 
akkor címzett, ha pedig nem tartalmaz, akkor anonim adatokról van szó. Az igazgatási célra 
szánt adatgyűjtések többnyire címzett, tehát személyekre visszavezethető adatállomány 
létrehozására irányulnak. Az anonimitás inkább a statisztikai adatfelvételek és a 
közvélemény-kutatások sajátja. 
 
Az információs alapjogok fogalma jelenti:  

 a személyes adatok védelméhez való jogot (a magánszféra védelme), 
 a közérdekű adatok nyilvánosságához és megismerhetőségéhez való jogot 

(információszabadság).  
 
Az adatvédelmi törvény az információs önrendelkezési jogot érvényesíti. 
 
Az információs önrendelkezési jog az érintett összes, adatkezeléssel kapcsolatos személyiségi 
jogának foglalatát adja.  
A személyiségi (személyhez fűződő jog) csak:  

 fontos közösségi érdekből (amit törvény fejez ki) vagy  
 az érintett érdekében (ha a helyzetből következően jogainak gyakorlására bármilyen 

okból képtelen) törvényes alapon korlátozható.  
A korlátozó okok megszűntével azonban az érintett alkalmat kap arra, hogy az adatkezeléshez 
utólag hozzájáruljon, vagy egyéb, a törvényben részletezett jogait érvényesítse. 
 
A személyhez fűződő jogok az Alaptörvényben külön fejezetben szereplő „abszolút 
szerkezetű” alanyi jogok. A törvények és mások jogainak korlátjai között, személyiségét 
mindenki szabadon érvényesítheti és igényelheti azt, hogy őt ebben senki se háborítsa. 
A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen: 
hátrányos megkülönböztetés nem, faj, nemzetiség vagy felekezet szerint; 
a lelkiismereti szabadság sérelme;  
a személyes szabadság jogellenes korlátozása;  
a testi épség és az emberi méltóság (becsület) megsértése; 
a jóhírnévhez, a magánlakás sértetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok 
védelméhez való jog megsértése.  
 
néhány „klasszikus” személyiségi jog  

 a névviselés joga 
 a jóhírnévhez fűződő jog 
 a képmás és hangfelvétel védelme 
 a személyes titok védelme 
 a magánlakás védelme 
 a kegyeleti jog 
 a személyes adatok védelméhez való jog 
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A személyhez fűződő jogok megsértésének büntetőjogi és polgári jogi következményei 
egyaránt lehetnek.  
 
A személyhez fűződő jogok viszonylag újabb területe a személyes adatok védelméhez való jog. 
A védelem fő indoka, hogy a személyes adatok az érintett beleegyezése nélküli gyűjtése, 
összekapcsolása, az érintett átvilágítását, személyiségprofil kialakítását tenné lehetővé. 
személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; 
A személyes adat tehát mindaz, ami az érintettel kapcsolatos bárminemű információt hordoz, 
függetlenül attól, hogy arra az érintett mennyire érzékeny, hiszen ez kizárólag tőle, 
egyéniségétől, körülményeitől, társadalmi helyzetétől, az adott tényállástól stb. függ.  
Személyes adat az érintettre vonatkozó:  

 vélemény,  
 minősítés, továbbá  
 az adatokból levonható következtetés is. 

 
Számos adatkezelésnek ugyanis éppen az a célja, hogy a felvett adatokból az érintettre 
vonatkozó következtetéseket vonjon le, amelyek az érintettel kapcsolatos döntések alapját 
képezik (hitelképesség, jogosultság szolgáltatásokra és kedvezményekre, munkahelyi 
előmenetel vagy alkalmasság adott munkakör betöltésére stb.). Azok az adatok is személyes 
adatnak tekintendők, amelyek önmagukban ugyan nem, de az adatkezelő birtokában lévő 
egyéb személyes adatokkal összevetve az érintettel kapcsolatba hozhatók. 
Az információs önrendelkezési jog szükségképpen az adattal érintett élő személyt illeti meg. 
A meghalt személy adatainak védelméről, illetőleg a velük való rendelkezésről - az adattal 
vagy az adatkezeléssel összefüggő - külön jogszabályok szólnak (pl. Ptk., levéltári, 
anyakönyvi jogszabályok). 
 
b) különleges (ún. szenzitív érzékeny) adat 
 
a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, 
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adatok. 
 
Az érzékeny, vagy szenzitív adatok a törvény fokozott védelme alatt állnak, vagyis ezen 
adatok kezelésére szigorúbb szabályok vonatkoznak. 
Ezek az adatok a nemzetközi gyakorlatban is fokozottabb törvényes védelemben részesülnek. 
Az esély- és jogegyenlőség, az egyenlő méltóság minden ember számára csak úgy 
biztosítható, ha a hátrányos vagy kivételes megkülönböztetésre lehetőséget nyújtó adatok 
kiszolgáltatásában a lehető legnagyobb mértékben meghagyjuk az egyén információs 
önrendelkezésének a jogát. Csak a különleges adatra vonatkozó korlátozással kezelhetők 
olyan, egyébként nem különleges adatok is, amelyekből az érintett különleges adatára 
vonatkozó következtetés vonható le. 
Bizonyos esetekben a társadalom érdeke szükségessé teheti különleges adatok kötelező 
kezelését is (pl. bűnüldözés, közegészségügy). 
 
c) A közérdekű adatok nyilvánossága 
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Az információszabadság a második információs alapjog. Célja az ember, mint „Homo 
Politicus”, mint közéleti ember lehetőségeinek garantálása, az állam társadalom általi 
ellenőrizhetőségének biztosítása. 
 A közérdekű adat kiadását főszabályként bárki kérheti, anélkül, hogy abban közvetlenül 
érintett lenne. A tájékoztatást egyszerűsíti, gyorsítja, ha az arra egyébként köteles szervek 
(minden állami, önkormányzati szerv) a tevékenységükre jellemző vagy a közérdeklődésre 
számottartó más adatokat „hivatalból” nyilvánosságra hozzák, vagy más módon 
hozzáférhetővé teszik (pl. Interneten).  
 
A minősített adat fogalma 

A magyar jogban korábban használatos államtitok és szolgálati titok fogalmak helyett a 
minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény a nemzeti és a külföldi minősített 
adatok védelmének fogalmát használja. 

Nem is pusztán a NATO és az EU követelmények átvételéről volt szó, hanem olyan nemzeti 
minősített adatvédelmi követelmények állítása, egységes adatvédelmi rendszer és hatósági 
felügyelet létrehozása történt meg, amely a nemzeti minősített adatok megbízható védelme 
mellett alkalmas a minősített adatok védelmével összefüggő nemzetközi 
kötelezettségvállalásaink teljesítésére is. 
Az új törvény elsődleges célja a magasan minősített adatok számának radikális csökkentése, 
ezáltal védelmük hatékonyságának növelése és hosszabb távon a védelmi igényüknek 
megfelelő magas költségvetési ráfordítások csökkentése. 
 
A törvény alkalmazásában minősített adat lehet: 

a) nemzeti minősített adat: 
b) külföldi minősített adat: 

 
a) nemzeti minősített adat: a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a 

minősítési jelölést az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 
tartalmazó olyan adat, amelyről - a megjelenési formájától függetlenül - a minősítő a 
minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli 
nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, 
illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket 
közvetlenül sérti vagy veszélyezteti, és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és 
megismerhetőségét a minősítés keretében korlátozza; 
 

b) külföldi minősített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá 
az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi 
szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy 
megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai 
Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más 
állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében 
korlátozza; 

 
5. § (1) Minősítéssel védhető közérdek az ország 
a) szuverenitása, területi integritása, 
b) alkotmányos rendje, 
c) honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenysége, 
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d) igazságszolgáltatási, központi pénzügyi, gazdasági tevékenysége, 
e) külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai, 
f) állami szerve illetéktelen külső befolyástól mentes, zavartalan működésének biztosítása. 

 
 
A minősített adattá minősítés alkotmányos alapjai 
 
 
Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai 
védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. 
(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 
érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 
 Az autonóm államigazgatási szervként működő hatóság neve - kettős feladatkörének 
megfelelően - a törvény szerint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezik. 
A törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak 
érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, 
valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 
 
A személyes adatok esetén az alapvető szabály, hogy azok csak akkor általánosan 
hozzáférhetők, ha erről törvény rendelkezik, vagy az érdekelt az adatok nyilvánosságához 
hozzájárult. 
A közérdekű adatoknál viszont a kiindulópont, hogy ezek az adatok nyilvánosak. 

 
Az információszabadság a második információs alapjog. Célja az ember, mint „Homo Politicus”, 
mint közéleti ember lehetőségeinek garantálása, az állam társadalom általi ellenőrizhetőségének 
biztosítása.   

 
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását végző szerveknek kötelességük, hogy a 
tájékozódást segítsék. Ennek érdekében az az általános szabály, hogy az általuk kezelt adatokat 
bárki számára hozzáférhetővé kell tenniük. Ez alól kivételt csak törvény tehet.  
 
Az információszabadság törvényi korlátai: 
 a személyes adatok, 
 a minősített adatok, 
 a belső használatra készült, illetőleg döntés-előkészítéssel összefüggő adatok,  
 a bűnüldözési és bűnmegelőzési okokból visszatartott közérdekű adatok, 
 az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 

 
A közérdekű adatok nyilvánossága alapján nem lehet az egyes hatósági, bírósági eljárások 

adatait hozzáférhetővé tenni. Ezekre külön szabályok irányadók. Bíróság esetén pl. 
közérdekű adatként a működésére, tevékenységére vonatkozó általános tájékoztatást 
(statisztikai adatok, személyi, tárgyi feltételek stb.) lehet kérni. 

 
A minősítésre jogosultak köre és a minősítési eljárás 
 

a) a köztársasági elnök, 
b) az Országgyűlés elnöke, 
c) az országgyűlési bizottság elnöke, 
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d) az Alkotmánybíróság elnöke, 
e) a Kúria elnöke, 
f) a bíróság elnöke, 
g) az Országos Bírósági Hivatal elnöke, 
h) a legfőbb ügyész, 
i) az ügyészség vezetője, 
j) az alapvető jogok biztosa, 
k) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
l) a Kormány tagja, 
m) a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a kormányhivatal vezetője, 
n) a Kormány ügyrendje szerint működő testület vezetője, 

 
A törvény tehát taxatíve meghatározza a minősítésre jogosultak körét. E közhatalmi 
jogosítványokkal felruházott személyeknek, illetve a közjogi és közigazgatási szervezetek 
vezetőinek írásban kell meghatározniuk - bizonyos korlátozással - azokat a beosztásokat, 
amelyek betöltői részére minősítői jogkört biztosítanak. 

 
A minősítésre csak a meghatározott védhető állami érdekek közvetlen sérelme, illetve 
veszélyeztetése esetén van mód. A korábbi államtitokköri jegyzék helyett a minősítéssel 
védhető érdekek körét határozza meg az új törvény. 
A minősítéssel védhető érdekek körébe való tartozás önmagában nem indok a minősítésre.  

 
A minősítés a kárközpontú minősítési rendszer alapul vételével történik. Ennek lényege, hogy 
minél nagyobb kárt okoz a minősített adat „illetéktelen kezekbe kerülése”, illetéktelen által 
történő megváltoztatása, annál magasabb szintű személyi, fizikai, adminisztratív és 
elektronikus biztonsági követelményeknek kell érvényesülniük a védelem során. A kármérték 
tehát a védelmi intézkedések szintjét határozza meg. Lényeges megjegyezni, hogy a 
kárközpontú rendszer az egyes védelmi (biztonsági) intézkedések szempontjából döntő, az 
állampolgárok oldaláról nézve nem jelent különbséget. 
 
Az egyes minősítők által korábban kiadott szolgálati titokköri jegyzékeket egységes 
rendszerbe kell integrálni.   
 
 
A minősített adatok kezelésével kapcsolatos szabályok 
 
 
A törvény főszabályként rögzíti, hogy minősített adatot csak az a személy használhat fel, 

a)  akinek ez állami vagy közfeladat ellátásához szükséges és 
b) rendelkezik személyi biztonsági tanúsítvánnyal,  
c) titoktartási nyilatkozattal és  
d) felhasználói engedéllyel. 

Az adat minősítéssel csak valamennyi törvényi feltétel fennállása esetén és csak a 
legszükségesebb ideig védhető. 
 
Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy 
felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele 

a) rendkívül súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Szigorúan 
titkos!”, 

b) súlyosan károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Titkos!”, 
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c) károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Bizalmas!”, 
d) hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Korlátozott terjesztésű!” 

 
A kármérték meghatározásához irányadó szempontokat a törvény 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

(6) Az érvényességi idő: 
a) „Szigorúan titkos!” és „Titkos!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 30 év, 
b) „Bizalmas!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 20 év, 
c) „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat esetén legfeljebb 10 év 

lehet. 
 
Az érvényességi idő meghosszabbítására csak egy, illetve a törvényben meghatározott szűk 
körben két alkalommal, megismételt új minősítési eljárás lefolytatása után van mód. 

Az eddigi gyakorlat szerinti minősítési javaslat intézménye megmarad. A 
kezdeményezőnek minden esetben indokolással ellátott minősítési javaslatot kell készítenie. 

Amennyiben a felhasználó az általa készített, nemzeti minősített adatba külföldi minősített 
adatot is belefoglal, a nemzeti adat minősítése a nemzeti adatokra vonatkozó szabályok 
szerint történik, a külföldi minősített adat megismétlését a minősített adat megismétlésére 
vonatkozó szabályok alapján kell végrehajtani. A keletkező adat esetében mindkét minősítési 
szintet fel kell tüntetni, és meg kell jelölni a külföldi és a nemzeti minősítési szintű adatok 
pontos helyét. 

 
A külföldi minősített adat érvényességi ideje a minősítő rendelkezése szerinti ideig tart, ennek 
hiányában a minősítőnek az adat felülvizsgálata tárgyában hozott döntéséig minősített 
adatként kell kezelni. 
 

A törvény meghatározza a védelem négy alrendszerét:  
a) személyi,  
b) fizikai,  
c) adminisztratív és  
d) elektronikus biztonság (a rejtjeltevékenység az elektronikus biztonság részét 

képezi). 
 
Az érintett saját személyes adatát tartalmazó nemzeti minősített adat megismerésére a 
minősítő kérelemre adhat engedélyt. A megismerési engedély kiadásához személyi biztonsági 
tanúsítvány nem szükséges. A kérelem teljesítésével kapcsolatos eljárásra az Avtv.-ben 
foglaltak az irányadók. 
 
A törvény főszabályként rögzíti, hogy minősített adatot csak az a személy használhat fel, 
akinek ez állami vagy közfeladat ellátásához szükséges és rendelkezik személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal, titoktartási nyilatkozattal és felhasználói engedéllyel. 
 
A törvény meghatározza, hogy  
 a „Bizalmas!” minősítési szintű adat megismerése esetén az „A” típusú,  
 a „Titkos!” minősítési szintű adatok megismerése esetén a „B” típusú és 
 a „Szigorúan titkos!” minősítési szintű adatok megismerése esetén a „C” típusú 

kérdőívhez kötött nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása szükséges.  
 
 „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok megismerése esetén 

nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása - a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan - nem 
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előírás. Ez esetben is szükség van azonban titoktartási nyilatkozatra és felhasználói 
engedélyre. 

 
A fentiek alóli kivételként a törvény konkrétan meghatározza, hogy mely esetekben nincs 
szükség nemzetbiztonsági ellenőrzésre, titoktartási nyilatkozatra, illetve felhasználói 
engedélyre. 
A törvény rendezi azt az esetet is, ha minősített adat felhasználására a közigazgatási, bírósági, 
szabálysértési vagy egyéb hatósági eljárásban van szükség. 
A minősítő - ha törvény rövidebb határidőt nem állapít meg - köteles legkésőbb 5 évenként 
felülvizsgálni az általa vagy a jogelődje által készített és a feladat- és hatáskörébe tartozó 
nemzeti minősített adatot. A minősítő a felülvizsgálatba szakértőt vonhat be. 
A minősítésre jogosult személy az általa minősítői jogkörrel felruházott személyek 
minősítését a minősítés felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint felülbírálhatja, ennek 
eredményeként megszüntetheti a minősítést, módosíthatja a minősítési szintet, illetve a 
minősítés érvényességi idejét. 
 
Minősített adatot kezelni csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott engedély alapján 
lehet, akkor, ha az állami vagy közfeladat ellátásához nélkülözhetetlen. 
A minősített adathoz - az e törvényben meghatározott kivételekkel - kizárólag személyi 
biztonsági tanúsítvánnyal és titoktartási nyilatkozattal rendelkező jogosult felhasználó a 
felhasználói engedélyben meghatározott rendelkezési jogosultságokkal férhet hozzá. 
A személyi biztonsági tanúsítvány kiadásához az érintett az adat minősítési szintjének 
megfelelő szintű, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott 
nemzetbiztonsági ellenőrzésének (a továbbiakban: nemzetbiztonsági ellenőrzés) lefolytatása 
szükséges. A minősített adat felhasználásához szükséges személyi biztonsági tanúsítvány nem 
adható ki, illetve a már kiadott tanúsítványt vissza kell vonni, ha a nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alapján készített szakvélemény kockázati tényezőt tartalmaz. A személyi 
biztonsági tanúsítvány a szakvélemény kiállításától számított 5 évig érvényes. 
Minden olyan helyiséget, épületet, építményt, ahol minősített adatot kezelnek, fizikai 
biztonsági intézkedésekkel kell védeni az arra nem jogosult személyeknek a minősített 
adathoz történő hozzáférése ellen. 
Minősített adatnak az állami vagy közfeladat ellátásához szükséges felhasználása esetén a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője határozza meg a szerven belül azokat a vezetői 
beosztásokat, amelyet betöltő személyek felhasználói engedély kiadására jogosultak. 
Részükre a felhasználói engedélyt a minősített adatot kezelő szerv vezetője adja ki. 
Ha a minősített adatot kezelő szerv közreműködő segítségét veszi igénybe, és ehhez a 
közreműködőnek minősített adatot kell felhasználnia, - a minősítő eltérő rendelkezésének 
hiányában - a közreműködő részére a minősített adatot kezelő szerv vezetője adja ki a 
felhasználói engedélyt. 
18. § (1) A felhasználói engedélyben meg kell határozni, hogy a rendelkezési jogosultságok 
közül melyek illetik meg a felhasználót (pl. csak birtokban tartás, feldolgozás, sokszorosítás, 
szerven kívülre továbbítás, megismerési engedély kiadása stb.). A felhasználót az általa 
minősített adat esetén a rendelkezési jogosultságok teljes körűen illetik meg, 
 
A titkos ügyiratok, bizalmas dokumentumok kezelésének szabályai a 
közigazgatási ügyvitelben 
 
Az állami vagy helyi önkormányzati feladatok ellátását végző szerveknek kötelességük, hogy 
a tájékozódást segítsék. Ennek érdekében az az általános szabály, hogy az általuk kezelt 
adatokat bárki számára hozzáférhetővé kell tenniük. Ez alól kivételt csak törvény tehet.  
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A hatóság az eljárás során a birtokába került védett adatot, hivatásbeli titkot, továbbá 
személyes adatot - az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben szabályozott eljárások 
kivételével - csak akkor továbbíthat más szervhez, ha ezt törvény megengedi, vagy ha az 
érintett ehhez hozzájárult. 
 
A demokratikus jogállamban növekedett a különböző törvények által védett titokfajták száma, 
másrészt az információs önrendelkezési jogból kiindulva felértékelődött a titokvédelem. 
Ennek különös jelentősége van a közigazgatási eljárásban, mivel a közigazgatási hatóságok 
tevékenységük során a magántitoktól a banktitokig terjedő skálán a legkülönbözőbb 
titokfajtákkal szembesülnek. Ezek közül egyesek - például a gyónási titok - abszolút 
mértékben védettek a közigazgatási hatóságokkal szemben, más titokfajták relatív vagy 
szelektív védelem alá esnek: az arra jogosult szervtől vagy személytől kapott felmentés 
alapján, illetőleg bizonyos eljárásokban (például annak kivizsgálása során, hogy az orvos nem 
követett-e el szakmai hibát) megismerhetők, végül vannak olyan titokfajták is, amelyeket - 
hatáskörük korlátai között - a közigazgatási hatóságoknak feltétlenül meg kell ismerniük, 
mert e nélkül nem tudják ellátni feladataikat. 
 
Titokvédelem a közigazgatási eljárásban 
 
A titokvédelmi szabályok a Ket. keretei között összefüggő rendszert alkotnak, amelyen belül 
három alapelv érvényesül: 
 az állam titkait, továbbá a természetes és jogi személyek törvény által védett titkait - 
titokfajták szerinti differenciálás mellett - védeni kell attól, hogy azok az eljárás jellege által 
feltétlenül szükségessé tett körön túl mások tudomására jussanak, ugyanakkor 
 a titokvédelem nem béníthatja meg a közigazgatás tevékenységét, azaz a titokfajták 
egyre növekvő száma - egy-két, fokozott védelem alatt álló titokfajtát leszámítva - nem 
vezethet oda, hogy a közigazgatási hatóságok hatáskörük keretei között nem ismerhetik meg a 
feladataik ellátásához nélkülözhetetlen adatokat és tényeket, továbbá 
 a titokvédelem az ügyféllel szemben is csak korlátozott mértékben érvényesülhet: nem 
terjedhet odáig, hogy kiüresítse az ügyfél eljárási jogait, így különösen jogorvoslathoz való 
jogát. 

 
A meghallgatás előtt az ügyek többségében maga a közigazgatási hatóság sem tudja 
pontosan: a tanú mely titkok ismerője, a vallomásában feltárt titkok mennyiben relevánsak az 
adott eljárás szempontjából, ismertté válásuk milyen mértékben sérti a titokgazda jogait és 
jogos érdekeit, s melyek azok a titokelemek, amelyek ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy 
az ügyfél ténylegesen gyakorolni tudja az őt megillető eljárási jogokat. Ezt csak utólag, a 
megtett tanúvallomás ismeretében lehet - és kell - elemezni, s ez az elemzés szolgál alapul a 
tanú által feltárt titkok szelektálásához. Ez más megfogalmazásban annyit jelent: a törvény a 
titokvédelem szabályozásánál is csupán általános szabályokat állapíthat meg, amelyek alapján 
a közigazgatási hatóságra hárul az a felelősség, hogy a konkrét ügyekben eldöntse, ki mely 
titkok megismerésére jogosult. 
 
Egyfelől tehát a törvény titokvédelmi okból megfosztja az ügyfelet attól a lehetőségtől, hogy 
jelen lehessen a tanú meghallgatásának ama részén, amikor a tanú valamely, törvény által 
védett titokról tesz vallomást. Másfelől viszont éppen az ügyfél jogainak érvényre juttatása 
érdekében bevezet egy garanciális jelentőségű új jogintézményt, a bizonyítékoknak az ügyfél 
elé tárását. A bizonyítékoknak az ügyfél elé tárása azonban már szelektív: egyfelől kizárólag 
az adott ügyfél szempontjából releváns bizonyítékokra szorítkozik, másfelől nem tartalmaz 
olyan titkokat (például államtitkot), amelyeket az ügyfél nem jogosult megismerni, illetőleg 
amelyek megismerése nem elengedhetetlenül szükséges jogainak érvényre juttatásához. 
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A közigazgatási eljárásban az adatvédelem messze nem szűkíthető le a minősített adatok 
védelmére. A törvény által védett titok olyan gyűjtőfogalom, amely számos titokfajtát foglal 
magában (például üzleti-, magán-, bank-, biztosítási titok). 
A hivatásbeli titok ugyancsak gyűjtőfogalom, amelybe például az orvosi-, ügyvédi-, gyónási 
titok egyaránt beletartozik. Az adatvédelem a titokvédelem mellett a személyes adatok 
védelmére is kiterjed. Az adatvédelem nem abszolút mértékű, hanem differenciált. Az egyik 
differenciálási szempont, hogy ki kívánja megismerni az adatot vagy titkot: a hatóság, az 
ügyfél vagy más. Nyilvánvalóan szó sem lehet arról, hogy egy pénzintézet a banktitokra való 
hivatkozással megakadályozza a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét abban, hogy 
üzleti könyveit átvizsgálja. 
Az ügyfélnek is jogában áll megtudni, hogy lakóhelye közelében ki létesít ipari telephelyet, 
ott milyen tevékenység folyik majd, s annak várhatóan milyen hatása lesz a környezetre. De a 
titokvédelem ügykategóriák szerint is differenciált. Vannak például olyan hatósági 
nyilvántartások, amelyek kizárólag az adott hatóság használatára szolgálnak, más 
nyilvántartások adataihoz bizonyos - jogszabályban meghatározott - előfeltételek fennállása 
esetén az érintett hozzáférhet (például a károsult a kárt előidéző gépjármű üzembentartójának 
adataihoz), végül az ingatlan-nyilvántartás adataiba bárki betekinthet. 

 
Alkotmányjogi szempontból az a kiindulópont, hogy a jogorvoslathoz való jog alapvető jog. 
Ez okból az adatvédelemre való hivatkozással nem lehet az ügyfelet megfosztani ama védett 
adatok ismeretétől, amelyek nélkül a jogorvoslathoz való joga gyakorlatilag kiüresedik. Az 
ügyfélnek ugyanis - annak érdekében, hogy jogait és a jogos érdekeit meg tudja védeni - nem 
feltétlenül kell ismernie egy katonai létesítmény konkrét rendeltetését és olyan szakmai 
paramétereit, mint a hatótávolság. Joga lehet azonban megismerni a létesítmény magasságát 
és a környezetre gyakorolt hatását - például a kibocsátott elektromágneses hullámok 
erősségét, azt, hogy a létesítményhez vezető tervezett út milyen anyagból készül stb. Arról, 
hogy ki és milyen védett adatokat ismerhet meg, csak esetileg lehet - és kell - dönteni 
méghozzá akként, hogy az ügyféli jogok korlátozásáért - akár az iratbetekintés, akár a 
határozatszerkesztés során kerül rá sor - az eljáró hatóságnak kell viselnie a felelősséget. 
Az adatvédelem körében külön kell szólni az adattovábbításról, amelynek megvannak az 
adatvédelmi törvényben meghatározott korlátai. Nem ütközik azonban e korlátokba az ügyre 
vonatkozó teljes iratanyagnak a felettes (felügyeleti) szervhez való felterjesztése, továbbá az 
illetékes ügyészségnek vagy bíróságnak történő megküldése. Ugyancsak jogszerű az érdemi 
állásfoglaláshoz szükséges védett adatoknak a szakhatóságok rendelkezésére bocsátása. 
 
Önellenőrző kérdések: 
 

1) Melyek az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás közös vonásai? 
2) Melyek az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás különbségei? 
3) Ki minősül ügyfélnek a közigazgatási eljárásban? 
4) Melyek a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek? 
5) Melyek az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek?  
6) Hogyan érvényesül az anyagi jogerő fogalma a közigazgatási döntéseknél? 
7) Mit jelent a hivatalból való eljárás elve? 
8) Milyen „közigazgatási jelegű” ügyekre nem terjed ki a Ket. Hatálya? 
9) Nevezzen meg három olyan ügyfajtát, melyeknél csak akkor kell alkalmazni a Ket. - 

et, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg? 
10) Mi a közigazgatási hatósági ügy? 
11) Mit jelent a joghatóság fogalma? 
12) Milyen különös joghatósági formák lehetnek a közigazgatási eljárásban? 
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13) Mit értünk a közigazgatási szerv hatósági hatásköre alatt? 
14) Mit jelent a Ket.-ben az általános illetékesség? 
15) Mikor kérhet a hatóság belföldön jogsegélyt? 
16) Milyen formában tarthat kapcsolatot a hatóság az ügyféllel? 
17) Mit jelent a hirdetményi úton történő kapcsolattartás a közigazgatási eljárásban? 
18) Melyek a közigazgatási eljárás lehetséges szakaszai? 
19) Hogyan indulhat meg az elsőfokú hatósági eljárás? 
20) Mit kell tartalmaznia az ügyfél eljárás megindítására irányuló kérelmének? 
21) Mikor köteles a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén 

hivatalból megindítani az eljárást? 
22) Soroljon fel öt olyan esetet, amikor a hatóság megszünteti az eljárást? 
23) Mennyi az ügyintézési határidő a közigazgatási eljárásban? 
24) Mikor kerül sor soron kívüli ügyintézésre a közigazgatási eljárásban? 
25) Milyen bizonyítási eszközöket ismer a közigazgatási eljárásban? 
26) Ki tagadhatja meg a tanúvallomást a közigazgatási eljárásban? 
27) Mi a hatósági tanú szerepe? 
28) Mi a szemle? 
29) Mikor kötelező jegyzőkönyv készítése a közigazgatási eljárásban? 
30) Mi a hivatalos feljegyzés? 
31) Mit kell érteni a bizonyítékok ügyféllel történő ismertetése alatt? 
32) Milyen - az eljárás során keletkezett - iratokba nem tekinthet bele az ügyfél? 
33) Mit értünk az adatok zárt kezelésén a közigazgatási eljárásban? 
34) Mikor kötelezhető megjelenésre az ügyfél a kérelmére indult eljárásban? 
35) Honnan idézhet a hatóság a hatósági eljárásban? 
36) Mit jelent a közigazgatási eljárásban a határidő? 
37) Mit jelent a közigazgatási eljárásban a határnap? 
38) Hogyan történik a határidő számítása a közigazgatási eljárásban? 
39) Mi az igazolási kérelem és hogyan lehet előterjeszteni a közigazgatási eljárásban? 
40) Milyen formában hozható egyedi aktus (döntés) a közigazgatási eljárásban? 
41) Sorolja fel a közigazgatásban hozható „nevesített” döntések fajtáit? 
42) Mikor hozható „jogszerű hallgatással” egy döntés?  
43) Mit tartalmaz a határozat bevezető része? 
44) Mit tartalmaz a határozat rendelkező része? 
45) Mit tartalmaz a határozat indokolása? 
46) Mit tartalmaz a határozat záró része? 
47) Soroljon fel öt olyan végzést, mely ellen önálló fellebbezésnek van helye!  
48) Mikor válik jogerőssé a hatóság első fokú döntése? 
49) Melyek az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások? 
50) Mikor dönt végzéssel a közigazgatási hatóság? 
51) Hogyan támadható meg jogorvoslattal a hatóság végzése? 
52) Mikor nincs helye fellebbezésnek a hatóság döntése ellen? 
53) Mikor kerülhet sor a hatósági határozat kijavítására? 
54) Mikor kerülhet sor a hatósági határozat kiegészítésére? 
55) Soroljon fel három olyan közig. döntést, amely ellen nincs helye fellebbezésnek! 
56) Mikor és hogyan lehet kérni a közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát? 
57) Mikor kezdeményezhet az ügyfél újrafelvételi eljárást? 
58) Milyen formában kerülhet sor a közigazgatási döntés hivatalbóli felülvizsgálatára? 
59) Mikor nyilvánítható a fellebbezésre tekintet nélkül (előzetesen) végrehajthatónak egy 

döntés? 
60) Melyek a szenzitív adatok? 
61) Mi a közérdekű adat? 
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62) Melyek az információszabadság törvényi korlátjai? 
63) Mit jelent a kárközpontú minőségi rendszer? 
64) Ki használhat fel minősített adatot? 
65) Mennyi a minősítés érvényességi ideje az egyes minősített adatfajtáknál? 
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Függelék: 1603-06 Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi 
asszisztensi feladatok ellátása modul írásbeli részéhez 
 
 
 
Ügyfél értesítése eljárás hivatalból történő megindításáról (ez csak 
a cím nem kell leírni) 
 
Eljáró hatóság 
Szám: 
............................................. részére (ügyfél) 

Tárgy: Értesítés eljárás 
megindításáról 

(város) 
(cím) 
(irányítószám) 
Tisztelt ....................................................! 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján értesítem, hogy 
.......................................... tárgyban .................................... okból 20.... év .................hó ...... 
napján hivatalból eljárást indítottam. Az eljárás megindításának napja: ............ Az ügy 
iktatószáma: ..................., az eljáró ügyintéző .................................. (tel.: .............................). 
Tájékoztatom, hogy az ügyre irányadó ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 
30 nap/.............................. törvény/kormányrendelet alapján ............. nap. 
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az alábbi időtartamok [33. § (3) bek.]: 
..............................  
Tájékoztatom, hogy a Ket. 51. §-a szerint az ügyfélnek joga van az eljárás során szóban vagy 
írásban nyilatkozattételt tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. A Ket. 68. §-a 
értelmében az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője 
útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy 
másolatot kérhet. 
Tájékoztatom továbbá, hogy jelen ügyben az elektronikus ügyintézés lehetőségével az 
alábbiak szerint élhet: ............................................................................................................... 
 
 
Kelt, ........ év ............................... hó ............ nap 

 
 

Tisztelettel: 
.............................................. 

eljáró hatóság vezetője 
Megjegyzés: 
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról a 
hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől 
számított öt munkanapon belül értesíteni kell. 
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Ügyfél értesítése eljárás kérelemre történő megindításáról (ez 
csak a cím nem kell leírni) 
 
Eljáró hatóság 
Szám: 
............................................................ részére (érintett ügyfél) 

 
Tárgy: Értesítés eljárás 

megindításáról 
(város) 
(cím) 
(irányítószám) 
 
 
Tisztelt .............................................................................! 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján értesítem, hogy ............................ tárgyban 
......................... okból 20.... év .............. hó .......... napján ................................. kérelme 
alapján eljárást indult.  
Az eljárás megindításának napja: ............ Az ügy iktatószáma: ................., az eljáró ügyintéző 
..................... (tel.: ........................). 
Tájékoztatom, hogy az ügyre irányadó ügyintézési határidő a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 
30 nap /.................. törvény/kormányrendelet alapján ................. nap. Az ügyintézési 
határidőbe nem számít bele [33. § (3) bek.] ..............................  
Tájékoztatom, hogy a Ket. 51. §-a szerint az ügyfélnek joga van az eljárás során szóban vagy 
írásban nyilatkozattételt tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. A Ket. 68. §-a 
értelmében az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője 
útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy 
másolatot kérhet. 
Tájékoztatom továbbá, hogy jelen ügyben az elektronikus ügyintézés lehetőségével az 
alábbiak szerint élhet: 
................................................................................................................... 
 
 
Kelt, ........ év ............................... hó ............ nap 

Tisztelettel: 
.............................................. 

eljáró hatóság vezetője 
Megjegyzés: 
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról  a 
hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől 
számított öt munkanapon belül értesíteni kell. 
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ÁTTÉTEL HATÁSKÖR/ILLETÉKESSÉG (ez csak a cím ezt 
nem kell leírni) 
 
 
 
Eljáró hatóság 
Szám: 
Ügyintéző: 
Tel.,  
E-mail: 

Tárgy: .................... (név)  
............................... (lakcím) 
......................................... ügye 

 
 

VÉGZÉS 
 

................. (név) ............................. (születési név) ügyfél (lakcím/székhely: 

..................................) ................................. tárgyú ............... ügyiratszámú ügyében a 
kérelmet hatásköröm hiánya miatt átteszem a ....................................................... hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 
I N D O K O L Á S  

 
.................... ügyfél ....................... tárgyban írt kérelmét 200.. év ......... hónap ......... napján 
nyújtotta be hatóságomhoz. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az ügyben 
hatóságom nem rendelkezik hatáskörrel. Ezért a kérelmet a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 22. § (2) bekezdése alapján 
érdemi vizsgálat nélkül – annak összes iratával együtt – áttettem a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ............................................................... hatósághoz. 
Hatóságom hatáskörének és illetékességének hiányát a ................. alapján állapítottam meg. 
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. §-ának (2) bekezdése alapján zártam ki. 
 
 
Kelt, ....... év ...................... hó ........ nap 

.................................................... 
eljáró hatóság vezetője 

Kapják: 
1. ............................................ 
2. ............................................ 
3. ............................................. 
 
Megjegyzés: 
A kérelmet nyolc napon belül kell áttenni. 
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Felhívás hiánypótlásra (ez csak a cím ezt nem kell leírni) 
 
Eljáró hatóság: 
Szám: 
Tárgy: 
Ügyintéző: 
Tel: 
E-mail: 
............................................ részére (ügyfél) 
  
  
(város) Tárgy: Hiánypótlásra való felhívás 
(cím)  
(irányítószám)  
Tisztelt .......................................! 
Tájékoztatom, hogy a Hatósághoz 201......... év .................................... hónap ............ napján 
benyújtott ..................................... tárgyú kérelme hiányos, s ezért azt érdemben elbírálni nem 
lehet. 
Kérelme elbírálásához kérem, hogy a ............................................... mellékletet (engedélyt), 
igazolást stb. a Hatósághoz mielőbb, legkésőbb 201..... év ............................... hónap ....... 
napjáig nyújtsa be.  
Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a fenti időpontig nem pótolná a hiányzó 
dokumentumot (adatot), iratot stb. úgy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdése, valamint 31. § (2) 
bekezdése értelmében a hatóság az eljárást megszüntetheti. 
 
 
Kelt, ............. év ................................. hó .......... nap 
 
 
Tisztelettel: 

..................................................  
eljáró hatóság vezetője 

Megjegyzés: 
Az ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell felszólítani hiánypótlásra, 

ha annak beszerzése nem a hatóság kötelezettsége. Törvény vagy kormányrendelet a 
hiánypótlási felhívás kibocsátására nyolc napnál hosszabb határidőt is megállapíthat. 

Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására vagy melléklet csatolására, 
amelyet a 36. § (2) bekezdése alapján a hatóságnak kell beszereznie, továbbá akkor sem, ha 
az ügyfél a kérelmet azért nem formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány 
kitölthető és letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem 
tette közzé. 
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Ügyfél értesítése ideiglenes intézkedésről (ez csak a cím ezt nem kell leírni) 
 
Hatáskörrel/illetékességgel nem rendelkező hatóság 
Szám: 
Tárgy: 
Ügyintéző: 
Tel: 
E-mail: 

Tárgy: Ideiglenes intézkedés. 
 
 

VÉGZÉS 
 

........................ (név) ............................. (születési név) ügyfél (lakcím/székhely: 

..................................) ................................. tárgyú ............... ügyiratszámú ügyében az alábbi 
ideiglenes intézkedést hozom: 
......................................................................................................................................................
. 
......................................................................................................................................................
. 
Egyben az ügyet átteszem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ....................................... 
.................................................................. (hatóság megnevezése) 
Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs 

 
I N D O K O L Á S  

.................... ügyfél ....................... tárgyban írt kérelmét 201.. év ......... hónap ......... napján 
nyújtotta be hatóságomhoz. A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az ügyben 
sem hatáskörrel, sem illetékességgel nem rendelkezem ugyanakkor, ha a rendelkező részben 
meghatározott intézkedést nem hozom meg, az elháríthatatlan veszéllyel járna. 
Intézkedésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 22. §-a alapján hoztam, a veszély elhárítása érdekében.  
Az ideiglenes intézkedésről hozott végzést megküldöm a ......................................................... 
hatóságnak, s egyben tájékoztatom, hogy a továbbiakban az eljárás lefolytatása és a végleges 
döntés meghozatala a megnevezett hatóság hatáskörébe tartozik , amely jogosult az 
intézkedést felülvizsgálni. 
A fellebbezést a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján zártam ki. 
 
 
Kelt, ........ év ............................... hó ............ nap 

 
Tisztelettel: 

............................................................... 
hatáskörrel/illetékességgel  

nem rendelkező szerv vezetője 
 
Kapják: 
Ügyfél 
Hatáskörrel rendelkező hatóság 
 
Megjegyzés: Az ideiglenes intézkedés felülvizsgálatánál nem érvényesül a jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogok védelme. 
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Eljáró szerv kijelölése (ez csak a cím ezt nem kell leírni) 
 
 
Felügyeleti (felettes) szerv vezetője 
Szám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 
E-mail: 

Tárgy: Eljáró szerv kijelölése. 
.............................................................................. 
azonos hatáskörű elsőfokú hatóság vezetője részére 
(város) 
(cím) 
(irányítószám) 
 
Tisztelt Hatóság! 
 
Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 20. § (2) bekezdése alapján az eljárás 
lefolytatására utasított ...................... elsőfokú illetékes hatóság a ................ 
kérelmére/hivatalból ................ tárgyban ..................... számon indított eljárásban a kitűzött 
határidőre a határozathozatalt elmulasztotta.  
Mint felügyeleti szerv a Ket. 20. § (3) bekezdése alapján a fent megjelölt ügyben kijelölöm 
eljáró hatóságnak, s felhívom, hogy az ügyben irányadó ügyintézési határidőn belül hozzon 
érdemi határozatot. 
Kérem, hogy a határozat meghozataláról egyidejűleg értesíteni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 
Kelt, .......... év ....................... hó .......... nap 

Tisztelettel: 
.............................................. 

Felügyeleti szerv vezetője 
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Idézés tanúként (ez csak a cím ezt nem kell leírni) 
 
 
Eljáró hatóság 
Iktatószám: 
Ügyintéző: 
Tel/Fax.: 
E-elérhetőség: 

Tárgy: Idézés 
VÉGZÉS 

Kötelezem (név) ........................., (szül. név: .........................) ............................. (település) 
........... u. ........ sz.  alatti lakost, hogy .................................................... ügyében 200..... év 
.................. hó ... napján ........ órára jelenjen meg a ...................... közigazgatási hatóság 
...................... város, .................. u. ...... szám ....... emelet ....... számú hivatali helyiségében, 
mint tanú (idézetti minőség) jelenjen meg. 
Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs. 

INDOKOLÁS 
Idézett személy személyes meghallgatása az ........................................ ügyben 
elengedhetetlen, ezért a rendelkező részben foglaltak serin meghallgatásra beidéztem. 
Felhívom a figyelmét, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 48. §-a értelmében az idézésnek köteles eleget 
tenni. Ha az idézésnek nem tesz eleget vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély 
nélkül eltávozik és távolmaradását vagy eltávozását megfelelően nem igazolja, továbbá ha az 
idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, eljárási bírsággal 
sújtható. A 2004. évi CXL. törvény 61. §-a az eljárási bírság legkisebb összegét esetenként 
5000 Ft-ban állapítja meg. 
Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 53. § (2) bekezdésén alapul. 
A Ket. 72. § (1) bek. eg) pontja értelmében hatóságom hatáskörét és illetékességét 
................... (jogszabály megnevezése) állapítja meg. 
A fellebbezési lehetőséget a Ket. 46. § (6) bekezdése alapján tagadtam meg. Végzésem ellen 
az érdemi határozatban lehet fellebbezéssel élni. 
................, 200..... év ....... hó ... nap 

P. H. 
.................................... 

jegyző 
Erről értesül: 
Tanú. 
Irattár. 
Megjegyzés: Az idézést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, 
hogy azt az idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően 
legalább nyolc nappal megkapja. 
Az idézésről szóló végzés szóban is közölhető. 
Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
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.......................................... Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
Szám: 

JEGYZŐKÖNYV 
Készült 20.......... év .................................... hónap ............. napján a ........................................ 
Polgármesteri Hivatal (cím) ................................. hivatali helyiségében. 
Tárgy: ...................................... lakos ............................................. ügyében. 
Jelen vannak  
Az eljáró ügyintéző megállapítja, hogy: 
Az idézettek megjelentek: 
Az idézettek közül nem jelent meg: 
Értesítés alapján jelent meg: 
Tájékoztatja az ügyfeleket és az eljárás egyéb résztvevőit jogaikra és kötelességeikre, így 
különösen az igazmondás kötelezettségre, a büntetőjogi következményekre.  
Az ügy lényegének, illetve a tárgyaláson tisztázandó kérdések összefoglalása: 
......................................................................................................................................................
. 
......................................................................................................................................................
. 
Az eljárásban résztvevők adatai: 
Ügyfél  
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
Ügyfél képviselője: 
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: ............................................................. 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ..................................... 
Ellenérdekű ügyfél  
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
Oldalankénti aláírások:  ........................ ............................ 

..................... ....................... ........................ 
Ügyszám: 
Tanú(k) 
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
 
Szemletárgy birtokosa: 
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
Szakértő: 
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
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Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
Tolmács: 
Neve: .................... (születési neve: ..................) 
Lakcíme: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
Egyéb adatok: ............................ 
A hatóság részéről eljárók: 
Ügyintéző: ................................................................... (neve, beosztása) 
Jegyzőkönyvvezető: ...................................................... (neve, beosztása) 
Az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások, kérdésre adott válaszok: 
Az ügyfél a következőket adja elő: 
..................................................................................................................................... 
Tanú a következőket adja elő: 
..................................................................................................................................... 
Oldalankénti aláírások:  ........................ ............................ 

..................... ....................... ........................ 
Ügyszám: 
Egyéb megállapítások, észrevételek:  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
A jegyzőkönyvet elolvasás után, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírtam. 

k.m.f. 
        
 ....................... 

ügyfél 
 

........................ 
képviselője 

 Szemletárgybirtokosa: 
............................... 
 
Tanú(k) 

Szakértő: Tolmács: 
................................................. 
 

 
 ………………………….  
  

………………………………… 
 
  
 
 
ügyintéző 

 
 
 
 
 
 
jegyzőkönyvvezető 
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Közigazgatási ügyvitel szabályai (jogszabály) 
 

 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 35/A. §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről a Kormány a 
következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § (1) E rendelet hatálya a közfeladatot ellátó szervekre és - a (2) bekezdésben foglalt 
korlátozással - azok irattári anyagára terjed ki. E rendelet határozza meg a közfeladatot ellátó 
szervekhez beérkező és az ott keletkezett papír alapú és elektronikus köziratok (a 
továbbiakban: irat) kezelésének egységes követelményeit, továbbá a központi államigazgatási 
szervek, az önkormányzati hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzatai 
végrehajtásának ellenőrzési rendjét. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a minősített iratokra és azok kezelési rendjére külön 
jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(3) A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) e feladatkörét a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet (a továbbiakban: KIF) útján 
látja el. 

Értelmező rendelkezések 

2. § E rendelet alkalmazásában 
1. átmeneti irattár: a közfeladatot ellátó szerv által az iktatóhelyhez kapcsolódóan 

kialakított olyan irattár, amelyben az irattári anyag meghatározott időtartamú átmeneti, 
selejtezés vagy központi irattárba adás előtti őrzése történik; 

2. átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása; 
3. 
4. csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása; 
5. 
6. elektronikus tájékoztatás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus dokumentum, 

amely az iktatási számról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az 
ügy ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről értesíti az ügyfelet; 

7. elektronikus visszaigazolás: olyan kiadmánynak nem minősülő elektronikus 
dokumentum, amely az elektronikus úton érkezett irat átvételéről és az érkeztetés sorszámáról 
értesíti annak küldőjét; 

8. előadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az 
iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képező, 
illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz; 
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9. expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének 
(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának 
meghatározása; 

10. érkeztetés: az érkezett küldemény azonosítóval történő ellátása és adatainak 
nyilvántartásba vétele; 

11. 
12. iktatás: az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az érkeztetést vagy a 

keletkezést követően; 
13. iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az 

iratok iktatása történik; 
14. iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az 

iktatandó iratot; 
15. iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból; 
16. irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének 

megfelelően kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, 
amelybe több egyedi ügy iratai tartozhatnak; 

17. irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 
iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód; 

18. irattárba helyezés: az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő 
dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés 
befejezését követő időre; 

19. kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, 
ügykezelőnek szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; 

20. kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján 
történő eljuttatása a címzetthez; 

21. központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 
selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár; 

22. küldemény: az irat vagy tárgy - kivéve a reklámanyag, sajtótermék, elektronikus szemét 
-, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó listán címzéssel láttak el; 

23. küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, 
olvashatóvá tétele; 

24. levéltárba adás: a lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 
évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 

25. másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos 
módon hitelesítettek; 

26. másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű 
(nem hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; 

27. megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ 
helyreállításának lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése; 

28. mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - 
elválasztható; 

29. melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely 
elválaszthatatlan attól; 

30. naplózás: az iratkezelési szoftverben és az általa kezelt adatállományokban 
bekövetkezett események meghatározott körének regisztrálása; 

31. selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 
megsemmisítésre történő előkészítése; 

32. szerelés: ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása; 
33. szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy 

kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása; 
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34. továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a 
másikhoz, amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés 
lehetőségének biztosításával is; 

35. ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 
előkészíti; 

36. ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 
37. ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott 

csoportja; 
38. kezdőirat: az ügyben keletkezett első irat, az ügy indító irata; 
39. savmentes doboz: lignint, savas adalékanyagot és színezéket nem tartalmazó, papírból 

készített tárolóeszköz; 
40. archiválás: elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus 

dokumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón; 
41. ügykezelő: iratkezelési feladatokat végző személy. 

Az iratkezelés szabályozása 

3. § (1) 
(2) Az irattári terv az iratkezelési szabályzat -kötelező mellékletét képezi, melyet évente 

felül kell vizsgálni, és az irattári tervet alkalmazó szerv (szervek) feladat- és hatáskörében 
bekövetkezett változás vagy az őrzési idő megváltozása esetén módosítani kell. 

(3) A szerv vezetője a szerv szervezeti és működési szabályzatában határozza meg az 
iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre 
vonatkozó feladat- és hatásköröket, továbbá kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt. 

4. § A központi elektronikus szolgáltató rendszer (a továbbiakban: központi rendszer) 
igénybevételére kötelezett, valamint az azt igénybe vevő közfeladatot ellátó szerv iratkezelési 
vagy - a g) és h) pont kivételével - más belső szabályzatában a hivatali kapu igénybevételével 
megvalósuló iratforgalom szabályozásával kapcsolatban rendezendő kérdések különösen az 
alábbiak: 

a) a központi rendszeren keresztüli hiteles elektronikus dokumentumforgalomban részt 
vevő felhasználók kijelölése, 

b) a hivatali kapuval kapcsolatos informatikai feladatok ellátására feljogosítottak kijelölése, 
c) a hivatali célra használandó ügyfélkapu biztosításához (a díjmentesség érdekében) 

munkáltatói igazolás kiadása, 
d) a hivatali kapu működtetésében részt vevők személyi adatai kezelésének, megőrzésének 

rendje, 
e) a hivatali célú ügyfélkapu hozzáférési jogosultságának megszüntetésével (a hivatali célú 

ügyfélkapuval rendelkező munkatárs jogviszonyának megszűnéséből eredő feladatok ellátását 
is beleértve) kapcsolatos feladatok végrehajtásának rendje, 

f) a hivatali kapu nyilvántartásának kezelésére való jogosultság megszűnésével járó 
feladatok, a kezelt adatok átadásának rendje, 

g) a hiteles elektronikus dokumentumforgalomban kézbesíteni rendelt elektronikus irat 
hivatali kapuba történő feltöltésének eljárásrendje, 

h) a hiteles elektronikus dokumentumforgalomban érkező küldemény érkeztetésének 
rendje. 

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül 

5. § Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és 
ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári 
tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos 
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megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez 
szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért a 
közfeladatot ellátó szerv vezetője felelős. 

6. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelését úgy kell megszervezni, hogy a szervhez 
érkezett, ott keletkező, illetve onnan továbbított irat: 

a) azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen; 
b) tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető; 
c) kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen; 
d) szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítva legyenek; 
e) a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen; 
f) a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen; 
g) az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű működéséhez 

megfelelő támogatást biztosítson. 
7. § Az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 
a) az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását; 
b) az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és 

továbbképzéséről; 
c) az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, 

iratminták és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) 
biztosításáról; 

d) az elektronikus iratkezelési szoftver hozzáférési jogosultságainak, az egyedi 
azonosítóknak, a helyettesítési jogoknak, a külső és a belső név- és címtáraknak naprakészen 
tartásáról, az üzemeltetési és adatbiztonsági követelményekről, és azok betartásáról; 

e) a hivatalos és személyes elektronikus postafiókok szabályozott működéséről; 
f) egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 
8. § (1) A közfeladatot ellátó szerv vezetője, illetőleg tevékenységi körében iratkezelési 

feladatokat ellátó vezető, ügyintéző, ügykezelő köteles gondoskodni az iratkezelési szoftver 
által kezelt adatok biztonságáról, s megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek. 

(2) Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a 
megsemmisülés és sérülés ellen. A szerv vezetője köteles az üzemeltetés és az adatbiztonság 
olyan szabályozására, amely alapján a feladatok, hatáskörök pontosan meghatározásra 
kerülnek és végrehajthatók. 

II. Fejezet 

Az irattári terv 

9. § 

Az irattári tételek kialakítása 

10. § (1) Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket - a szerv 
ügyköreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék 
segítségével - tárgyi alapon kell tételekbe sorolni. Az irattári tétel egy vagy több tárgykör 
(ügykör) irataiból is kialakítható, annak figyelembevételével, hogy: 
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a) egy irattári tételbe csak azonos értékű, levéltári megőrzést igénylő vagy meghatározott 
időtartam eltelte után selejtezhető iratok sorolhatók be; 

b) az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és hatósági 
statisztikai adatszolgáltatáshoz; 

c) a szerv hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az ügykörök milyen mélységű 
áttekintését igényli. 

(2) Külön irattári tételeket lehet kialakítani iratfajta alapján 
a) a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, különböző célú és adattartalmú 

nyilvántartásokból; 
b) az a) pont szerinti nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön irattári egységként kell 

kezelni; 
c) a választott testületek, bizottságok, valamint a szerv működése szempontjából 

meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból (ideértve az 
előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a határozatokat is), továbbá a 
belső utasításokból. 

11. § (1) Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy melyek azok 
az irattári tételek, amelyek iratai nem selejtezhetők, és melyek azok, amelyek iratait 
meghatározott idő eltelte után ki lehet selejtezni. A nem selejtezhető irattári tételek esetében 
meg kell jelölni azt is, hogy melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után 
levéltárba kell adni, és melyek azok, amelyek megőrzéséről az iratképző - határidő 
megjelölése nélkül - helyben köteles gondoskodni. A nem selejtezhető és levéltárba adandó 
irattári tételek, továbbá a selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni az irattári őrzés 
időtartamát. A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött 
adatkezelés követelményére tekintettel kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok 
levéltárba adásának határidejét az Ltv. 12. §-ában foglaltak figyelembevételével kell 
meghatározni. 

(2) 

Az irattári terv szerkezete és rendszere 

12. § (1) Az irattári terv szerkezetét és rendszerét a címmel ellátott irattári tételek 
csoportosításával, továbbá a szerv ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján 
elvégzett rendszerezéssel kell kialakítani. 

(2) Az irattári tervet általános és különös részre kell osztani, és az irattári tételeket ennek 
megfelelően kell csoportosítani. Az általános részbe a szerv működtetésével kapcsolatos, több 
szervezeti egységet is érintő irattári tételek, a különös részbe pedig a szerv alapfeladataihoz 
kapcsolódó irattári tételek tartoznak. 

(3) A szerv ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett rendszerezés 
eredményeként az irattári tételeket különböző főcsoportokba, azon belül pedig csoportokba és 
alcsoportokba kell besorolni. Az irattári terv különös részén belül a főcsoportok szervezeti 
egységenként is kialakíthatók. 

(4) A (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint csoportosított, címmel ellátott és 
rendszerezett irattári tételeket az irattári tervben elfoglalt helyüknek megfelelő azonosítóval 
(irattári tételszámmal) kell ellátni. 

III. Fejezet 

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az iratok rendszerezése 
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13. § (1) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 
áttekinthetősége érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy 
irategységként, ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban 
keletkezett iratok ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak minősülnek. 

(2) Az ügyiratokat, valamint a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó egyéb más 
iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, a 
tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell besorolni. 

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 

14. § (1) Az iratot a 39. §-ban felsorolt adatok rögzítésével, az e célra rendszeresített 
iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni). 

(2) Az iktatást olyan módon kell végezni, hogy az iktatókönyvet az ügyintézés hiteles 
dokumentumaként lehessen használni. 

(3) Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell dokumentálni, 
hogy egyértelműen bizonyítható legyen, ki, mikor, kinek továbbította vagy adta át az iratot. 

(4) Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy az 
ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és ellenőrizhető, 
az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

15. § Az iratkezelési folyamat szereplőit (szervezeti egység, szignáló, kiadmányozó, 
ügyintéző, ügykezelő) megszűnés, átszervezés és személyi változás esetén a kezelésükben 
lévő iratokkal, a nyilvántartások alapján tételesen el kell számoltatni, az elszámoltatásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni. 

15/A. § (1) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti egységének megszűnése esetén a 
kezelésébe tartozó valamennyi küldeményt, az el nem intézett, folyamatban lévő ügyek iratait 
átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében át kell adni a megszűnő szervezeti egység 
feladatkörét átvevő szervezeti egységnek (a továbbiakban: átvevő szervezeti egység). 

(2) Amennyiben a megszűnő szervezeti egység különálló iktatókönyvvel rendelkezett, 
akkor az iktatókönyvében a végleges átadást jelölni kell, az iktatókönyvet le kell zárni és az 
átadott folyamatban lévő ügyek iratait az átvevő szervezeti egység iktatókönyvébe - az irat 
korábbi iktatószámának és iktatókönyve azonosítójának feltüntetésével - be kell iktatni. 

(3) Amennyiben a megszűnő és az átvevő szervezeti egység közös iktatókönyvet használt, 
az iktatókönyvben az átvevő szervezeti egységet, mint felelőst, rögzíteni kell. 

(4) Ha a megszűnő szervezeti egység feladatköre több szervezeti egység között oszlik meg, 
az irattári anyagot - a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzatában meghatározottak 
szerint - a feladathoz kapcsolódóan lehet megosztani, vagy a központi irattárban elhelyezni. 
Az egyes ügyiratokra vonatkozó igényt másolat készítésével vagy kölcsönzéssel kell 
teljesíteni. A folyamatban lévő és a befejezett ügyek iratait az (1) bekezdésben 
meghatározottak szerint kell kezelni. 

(5) A megszűnő szervezeti egység papír alapú lezárt iktatókönyvét a központi irattárban 
kell elhelyezni és a továbbiakban kezelni. Elektronikus iktatókönyv esetében az átvevő 
szervezeti egység számára a hozzáférést biztosítani kell. 

(6) Ha a megszűnt szervezeti egység feladatkörét nem veszi át más szervezeti egység, 
iratanyagát a központi irattárban kell elhelyezni. 

15/B. § A 15/A. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezéseit a közfeladatot ellátó szerv szervezeti 
egységét érintő feladatkör átadása esetén is alkalmazni kell. 

Az iratkezelés megszervezése 

16. § (1) A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és igényeinek megfelelően az 
iratkezelést 
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a) központilag, egyetlen szervezeti egység vagy személy feladataként, 
b) osztottan, az ügyeket intéző szervezeti egységnél, vagy 
c) vegyes rendszerben, az a) és b) pontban foglaltak együttes alkalmazásával 

szervezheti meg. 
(2) A szerv az elintézett ügyek iratait irattárában helyezi el. 
17. § (1) Az iratkezelési szabályzatban az iratkezelés minden fázisára meg kell határozni 

azokat az előírásokat, amelyek biztosítják a papíralapú és az elektronikus iratot egyaránt 
tartalmazó ügyiratok egységének megőrzését, kezelhetőségét és használhatóságát. 

(2) Az iktatott elektronikus iratnak az irat megnyitása nélkül is azonosíthatónak kell lennie. 

IV. Fejezet 

Az iratkezelés folyamata 

A küldemények átvétele 

18. § Az Iratkezelési Szabályzatban meg kell határozni az adott szervhez érkezett 
küldemény átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. Az átvétellel 
kapcsolatos teendők a küldemény érkezésének módja - postai vagy hivatali kézbesítés, 
futárszolgálat, informatikai-telekommunikációs eszköz, illetve a magánfél személyes 
benyújtása stb. - szerinti bontásban is meghatározhatók. 

19. § A küldemény átvételére jogosult: 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy; 
b) a szerv vezetője vagy az általa megbízott személy; 
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy; 
e) az ügyfélszolgálati iroda munkatársa; 
f) hivatali munkaidőn túl az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy; 
g) az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer. 
20. § (1) A küldeményt átvevő köteles ellenőrizni: 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát; 
b) a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét; 
c) az iratot tartalmazó zárt boríték, vagy zárt csomagolás sértetlenségét. 
(2) Az átvevő köteles gondoskodni az egyéb jogszabályban vagy a szerv belső 

szabályzatában előírt biztonsági követelmények szerinti feladatok elvégzéséről. 
21. § (1) Az átvevő a papír alapú iratok esetében a kézbesítőokmányon olvasható 

aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és 
„sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni, amit a 
kézbesítőokmányon kívül az átvett küldeményen is rögzíteni kell. 

(2) Elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében 
az átvevő a feladónak - amennyiben azt kéri, és elektronikus válaszcímét megadja - 
haladéktalanul elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés egyedi azonosítóját is 
tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát). 

(3) A központi rendszeren keresztül érkezett küldemények esetében az átvétel 
visszaigazolása az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint történik. 

(4) Amennyiben iratkezelésre nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át a 
küldeményt, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az érkezést követő első munkanap 
kezdetén az illetékes iratkezelési egységnek az iratkezelési szabályzat szerinti kezelése 
céljából átadni. 

22. § 
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23. § Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét papír alapú iratok esetében az 
átvételi okmányon jelölni kell, és a küldemény tartalmát külön jegyzékben fel kell tüntetni. A 
megállapíthatóan hiányzó iratokról vagy mellékletekről a feladót értesíteni kell. 

24. § A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal 
továbbítani kell a címzetthez, illetőleg azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell 
mutatni. 

25. § (1) Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett küldemény 
átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot jelent a fogadó szerv 
számítástechnikai rendszerére. 

(2) A küldemény a fogadó szerv rendszerére biztonsági kockázatot jelent, ha 
a) a hatóság informatikai rendszeréhez vagy azon keresztül más informatikai rendszerhez 

való jogosulatlan hozzáférés célját szolgálja, vagy 
b) az a) pontban meghatározott informatikai rendszer üzemelésének vagy más személyek 

hozzáférésének jogosulatlan akadályozására irányul, 
c) az a) pontban meghatározott informatikai rendszerben lévő adatok jogosulatlan 

megváltoztatására, hozzáférhetetlenné tételére vagy törlésére irányul. 
(3) A fogadó szerv a feldolgozás elmaradásának tényéről és annak okáról értesíti a küldőt. 
(4) Nem köteles a fogadó szerv a (3) bekezdés szerint értesíteni a feladót, ha korábban már 

érkezett azonos jellegű biztonsági kockázatot tartalmazó küldemény az adott küldőtől. Az 
ismétlődés értelmezésére vonatkozó szabályokat a belső szabályzat tartalmazza. 

26. § Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell 
a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a 
feladó nem állapítható meg, a küldeményt, a 25. §-ban jelzett kivétellel, irattárazni és az 
irattári tervben meghatározott idő után selejtezni kell. 

A küldemény felbontása és érkeztetése 

27. § A szervhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével 
a) a címzett, vagy 
b) a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója, vagy 
d) automatikusan az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer 

bonthatja fel. 
28. § (1) Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani azokat a 

küldeményeket, 
a) amelyek „s. k.” felbontásra szólnak, 
b) amelyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte, 
c) 
(2) A küldemények címzettje köteles gondoskodni az általa átvett hivatalos küldemény 

iratkezelési szabályzat szerinti iktatásáról. 
(3) A névre szóló küldemények kezeléséről a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési 

szabályzata rendelkezik. 
29. § A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

megjelölésével, dokumentáltan köteles rögzíteni, majd gondoskodnia kell a küldemény 
címzetthez való eljuttatásáról. 

30. § A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell a jelzett mellékletek meglétét és 
olvashatóságát. Az esetlegesen felmerülő problémák tényét rögzíteni kell, és erről tájékoztatni 
kell a küldőt is. 

31. § (1) Az elektronikusan érkezett küldeményt - kivéve a központi rendszeren érkezett 
küldeményeket - iktatás előtt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából ellenőrizni kell. 
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(2) Amennyiben a küldemény az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és 
tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal nem nyitható meg, úgy a küldőt - 
amennyiben elektronikus válaszcímét megadta - az érkezéstől számított legkésőbb három 
munkanapon belül elektronikus úton értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről és a 
közfeladatot ellátó szerv által használt formátumokról. 

(3) Amennyiben a küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg az egységes 
közigazgatási informatikai követelmény- és tudástárban közzétett formátumokat kezelő 
programokkal, úgy a küldőt a (2) bekezdés szerint kell értesíteni az értelmezhetetlen 
elemekről és a hiánypótlás szükségességéről, lehetőségeiről. 

(4) A (2) bekezdés szerinti küldeményeket nem kell iktatni. 
32. § (1) Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt, illetékbélyeget vagy 

egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, az illetékbélyeg értékét, illetőleg a küldemény 
egyéb értékét köteles a küldeményen vagy feljegyzés formájában a küldeményhez csatoltan 
feltüntetni. 

(2) A pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel 
megbízott dolgozónak kell átadni és az elismervényt a küldeményhez kell csatolni. 

(3) Amennyiben megállapításra kerül, hogy az illetékbélyeget illetékköteles küldeményhez 
csatolták és az illetéket illetékbélyeggel kell leróni, a közfeladatot ellátó szerv az iratkezelési 
szabályzatában - a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - rendelkezhet annak a küldeményre 
történő felragasztásáról és értéktelenítéséről. 

33. § (1) Amennyiben a küldemény benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
vagy fűződhet, gondoskodni kell arról, hogy annak időpontja megállapítható legyen. 

(2) Papír alapú küldemény esetében, amennyiben csak a borítékról állapítható meg az ügy 
szempontjából valamely fontos adat vagy tény, amely jogkövetkezménnyel bírhat, a borítékot 
a küldeményhez kell csatolni. 

(3) Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét a küldeményből nem lehet 
megállapítani, a hiányos adatmegadásra vonatkozó bizonyítékokat a küldeményhez kell 
csatolni. 

34. § (1) Minden beérkezett küldeményt a beérkezés időpontjában - a 21. § (4) 
bekezdésében meghatározott esetben az érkezést követő első munkanap kezdetén - érkeztetni 
kell. A visszaérkezett tértivevények és elektronikus visszaigazolások érkeztetési eljárását és 
az érkeztetés dokumentálásának módját a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata 
határozza meg. 

(2) Az érkeztetési nyilvántartás tartalmazza minimálisan az alábbi adatokat: 
a) a küldő neve, 
b) a beérkezés időpontja, 
c) könyvelt postai küldeménynél a küldemény postai azonosítója (különösen kód, ragszám), 
d) központi rendszeren keresztül érkező elektronikus küldemény esetén a központi rendszer 

által a küldeményhez rendelt érkeztető szám, továbbá 
e) a közfeladatot ellátó szerv által képzett, folyamatos sorszámot és az évszámot tartalmazó 

érkeztetési azonosító vagy nyilvántartott zárt számmezőből kiosztott érkeztetési azonosító. 
(3) Papír alapú vagy elektronikus adathordozón érkező küldemény esetén az érkeztetés 

dátumát és az érkeztetési azonosítót a küldeményen vagy az elektronikus adathordozó kísérő 
lapján, annak elválaszthatatlan részeként fel kell tüntetni. Az érkeztetési azonosító 
küldeményen való feltüntetése mellőzhető, ha az iktatás az érkeztetéssel egyidejűleg 
megtörténik. 

(4) Nem kell érkeztetni abban az esetben, ha a közfeladatot ellátó szerv papír alapú iktatást 
vezet, és valamennyi beérkező küldeményt az érkezés időpontjában a papír alapú 
iktatókönyvben iktat. 

(5) Az (1) bekezdéstől eltérően, azon beadványt, amelyet a szerv foglalkoztatottjának 
elektronikus levélcímére küldtek, akkor kell érkeztetni, ha a beadvány tartalmából 
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egyértelműen megállapítható, hogy az a szerv hatáskörébe tartozó eljárás kezdeményezésére 
irányul. 

(6) Az (5) bekezdés alapján érkeztetett beadványt nem kell iktatni, ha azt nem a 
jogszabályban meghatározott formában nyújtották be, azzal, hogy a küldőt ebben az esetben 
egy munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatni kell a beadvány előterjesztésére 
irányadó formáról. 

35. § (1) Az elektronikus úton, nem a központi rendszeren keresztül érkezett iraton szereplő 
elektronikus aláírás érvényességét az iratkezelési szabályzatban meghatározott esetekben 
ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét az iratkezelési szoftverben rögzíteni kell. 

(2) Amennyiben az elektronikus aláírás nem érvényes, abban az esetben az elektronikus 
iratot nem lehet az aláíróként megnevezett személyhez rendeltnek tekinteni, az iktatást ennek 
megfelelően módosítani kell. 

36. § Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón átvenni vagy elküldeni csak 
papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot mint iratot és mellékelt iratot 
kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes 
adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus 
aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett 
azonosítók valóságtartalmát. 

37. § A küldemény munkahelyről történő kiviteléről, munkahelyen kívüli 
tanulmányozásáról, feldolgozásáról, tárolásáról belső szabályzatban kell rendelkezni. 

38. § A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást tartalmazó, illetve a közérdekű 
adatok megismerésére irányuló kérelmek kezeléséről belső szabályzatban kell rendelkezni. 

Iktatás 

39. § (1) Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. 
(2) Az iktatókönyv tartalmazza minimálisan az alábbi, az iktatókönyvben nyilvántartott 

iratokra vonatkozó adatokat, azok rendelkezésre állása esetén: 
a) iktatószám, 
b) iktatás időpontja, 
c) beérkezés időpontja, módja, érkeztetési azonosítója, 
d) adathordozó típusa (papír alapú, elektronikus), adathordozó fajtája, 
e) expediálás időpontja, módja, 
f) küldő adatai (név, cím), 
g) címzett adatai (név, cím), 
h) hivatkozási szám (idegen szám), 
i) mellékletek száma, típusa (papír alapú, elektronikus), 
j) ügyintéző megnevezése, 
k) irat tárgya, 
l) elő- és utóiratok iktatószáma, 
m) kezelési feljegyzések, 
n) intézés határideje, módja és elintézés időpontja, 
o) irattári tételszám, 
p) irattárba helyezés. 
(3) Az iraton és az előadói íven fel kell tüntetni az irat egyértelmű azonosítást lehetővé tevő 

egyedi azonosító adatát. 
40. § (1) Az iktatószám kötelezően tartalmazza a főszám-alszám/évszám/ - egy 

adategyüttesként kezelendő - adatokat, amelyben az évszám az aktuális év négy számjegye. 
(2) Amennyiben az ügyintézés szakmai követelménye szükségessé teszi, az iktatószám 

tetszőlegesen bővíthető - az (1) bekezdésben meghatározottak szerint képzett adategyüttest 
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megelőzően - a szervezeti egységre, iktatóhelyre vagy iktatókönyvre utaló, számot, betűt 
vagy ezek kombinációját tartalmazó azonosítóval. 

(3) Amennyiben az ügyintézés szakmai követelménye szükségessé teszi, az iktatószám 
tetszőlegesen bővíthető - az (1) bekezdésben meghatározottak szerint képzett adategyüttest 
követően - számot, betűt vagy ezek kombinációját tartalmazó további azonosítóval. 

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint képzett azonosítókat az iratkezelési 
feladatok felügyeletét ellátó felelős vezető adja ki és tartja nyilván. Az azonosítók képzésére 
vonatkozó részletes szabályokat a közfeladatot ellátó szerv iratkezelési szabályzata határozza 
meg. 

41. § (1) Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon 
kell nyilvántartani. 

(2) Egy iktatókönyvön belül az iktatószámokat folyamatos, zárt, emelkedő sorszámos 
rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. 

(3) Az ügyirathoz tartozó iratokat a főszám alatt kiadott alszámokon, folyamatos, zárt, 
emelkedő sorszámos rendszerben kell kiadni és nyilvántartani. 

(4)-(5) 
(6) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a különböző években, de ugyanazon ügyben 

keletkezett iratokat is egy főszámon lehet nyilvántartani: 
a) papír alapú iktatás esetén a rendvédelmi szerveknél, a bírósági és ügyészi szerveknél, 

pártfogó felügyelői szolgálatnál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a közjegyzőknél, a 
bírósági végrehajtóknál, valamint ezek kamaráinál, továbbá az igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe bejegyzett természetes személyeknél és gazdasági társaságoknál, igazságügyi 
szakértői intézményeknél, hatósági tolmácsoknál, hiteles szakfordítóknál és büntető ügyekben 
közvetítői tevékenységet végző ügyvédeknél azzal a feltétellel, hogy a különböző években, de 
ugyanazon ügyben keletkezett, egy főszámon nyilvántartható ügyek körét az iratkezelési 
szabályzatban kell meghatározni, 

b) iratkezelési szoftver alkalmazása esetén valamennyi közfeladatot ellátó szervnél. 
42. § (1) Az ügyirat tárgyát - illetőleg annak megállapítására alkalmas rövidített változatot - 

az iktatókönyv „tárgy” rovatába be kell írni. A tárgyat csak egyszer, az ügyirathoz tartozó 
első irat nyilvántartásba vétele alkalmával kell beírni, kivéve, ha az - az irat tartalmát nem 
érintően - lényegesen megváltozott, ebben az esetben az új tárgyat úgy kell bevezetni, hogy 
az eredeti tárgy is felismerhető maradjon. 

(2) Az ügyirat tárgya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név- és 
tárgymutató könyvet kell vezetni, illetőleg az elektronikus iktatókönyvben biztosítani kell az 
e szempontok szerinti visszakeresés lehetőségét (név- és tárgymutatózás). A gyorsabb keresés 
érdekében az iratokhoz a tárgy jellemzői alapján tárgyszavakat kell rendelni, és biztosítani 
kell a tárgyszavak és azok kombinációja szerinti keresés, valamint a találatok szűkítésének 
lehetőségét. 

43. § (1) Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell 
zárni. 

(2) Papír alapú iktatókönyv zárása esetén az iktatásra felhasznált utolsó számot követő 
aláhúzással kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a 
közfeladatot ellátó szerv hivatalos bélyegzőlenyomatával kell hitelesíteni. Ezt követően a 
lezárt iktatókönyvben nem lehet iktatást végezni. 

(3) Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén valamennyi közfeladatot ellátó szervnek az 
iktatókönyv zárásának részeként el kell készítenie az elektronikus érkeztető nyilvántartásnak, 
elektronikus iktatókönyvnek, azok adatállományainak (címlista, tételszám, megőrzés, 
naplózás információi) és az elektronikus dokumentumoknak az év utolsó munkanapi iktatási 
állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, elektronikus adathordozóra elmentett változatát. Az 
elektronikus dokumentumokat külön adathordozóra kell elmenteni. 
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(4) A 41. § (6) bekezdésében meghatározott szerveknél az (1) és (3) bekezdés szerint 
végrehajtott zárás után a lezárt iktatókönyvben új irat új főszámra történő iktatása nem 
megengedett, az érkezett újabb iratot az ugyanazon ügy főszámának soron következő 
alszámára kell iktatni. 

(5) Az időbélyegzővel ellátott, lezárt érkeztető nyilvántartást, iktatókönyvet, 
adatállományait és az elektronikus dokumentumokat archiválni kell, és a biztonsági másolatot 
elektronikus adathordozón tűzbiztos helyen kell tárolni. Az elektronikus érkeztető 
nyilvántartás elektronikus adathordozóra elmentett példányát az archiválást követő második 
évben meg kell semmisíteni. 

44. § Az ügykezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 
munkanapon be kell iktatni. Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, táviratokat, 
elsőbbségi küldeményeket, a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű 
iratokat. 

45. § 
46. § (1) Az elektronikus úton érkezett iratok automatikus iktatását az iratkezelési 

szabályzat lehetővé teheti. 
(2) Az automatikus iktatás akkor alkalmazható, ha 
a) az automatikus iktatásra kijelölt ügytípusok iratai elkülönített elektronikus fogadási 

címre érkeznek; 
b) a benyújtás szabályairól az ügyfelek részletes tájékoztatást érhetnek el a közfeladatot 

ellátó szerv és/vagy a központi rendszer honlapján; 
c) a közfeladatot ellátó szerv által előzetesen közzétett formátumban és alakban történik a 

dokumentum benyújtása; 
d) az iratkezelési szabályzat rendelkezik a tévesen az automatikus iktatási rendszerbe került 

iratok kezeléséről. 
(3) Automatikus iktatási rendszer alkalmazása esetén az elektronikus irat beérkezésekor 

elküldött automatikus visszaigazolás egyben az iktatásról (a 45. § szerinti adattartalommal), 
valamint a fizetési kötelezettségről szóló tájékoztatást is tartalmazhatja. 

47. § Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 
a) könyveket, tananyagokat; 
b) reklámanyagokat, tájékoztatókat; 
c) meghívókat; 
d) nem szigorú számadású bizonylatokat; 
e) bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 
f) nyugtákat, pénzügyi kimutatásokat, fizetésiszámla-kivonatokat, számlákat; 
g) munkaügyi nyilvántartásokat; 
h) anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 
i) közlönyöket, sajtótermékeket; 
j) visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 
48. § (1) Téves iktatás esetén a papír alapú iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell 

érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés 
olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. 

(2) Elektronikus iktatókönyv használata esetén a változásokat (módosítás, az adatok fizikai 
törlése nélküli törlésre jelölése), tartalmuk megőrzésével, naplózással dokumentálni kell. 

(3) A tévesen kiadott iktatószám nem használható fel újra. 
49. § (1) A papír alapú iktatókönyvbe ceruzával beírni, sorszámot üresen hagyni, a 

felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más 
módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy 
számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A 
javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 
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(2) Iratkezelési szoftver alkalmazása esetén az utólagos módosítás tényét a jogosultsággal 
rendelkező felhasználó azonosítójával és a javítás idejének megjelölésével naplózni kell. A 
naplóban követhetően rögzíteni kell az eredeti és a módosított adatokat. 

50. § (1) Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye. 
(2) Amennyiben a küldeménynek a tárgyévben van előzménye, akkor azt az előzmény 

következő alszámára kell iktatni. 
(3) Amennyiben a küldeménynek a korábbi évben (években) van előzménye, akkor az 

előzményt a tárgyévi ügyirathoz kell szerelni és rögzíteni kell az iktatókönyvben az előirat 
iktatószámát, az előzménynél pedig az utóirat iktatószámát. A szerelést papír alapú irat 
esetében az iraton is jelölni kell. 

(4) A 41. § (6) bekezdésében meghatározottak szerinti iktatást végző szerveknél a 
különböző években, de ugyanazon ügyben keletkezett, egy főszámon nyilvántartható ügyek 
esetében a küldeményt az előzmény következő alszámára kell iktatni. 

Szignálás 

51. § (1) Az ügykezelő az érkezett iratot köteles a jogosult szervezeti egység vezetőjének 
vagy a vezető megbízottjának átadni, aki kijelöli az ügyintézést végző személyt (szignálás). 
Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezhet úgy, hogy bizonyos, jól meghatározott iratcsoport 
esetén szignálás nélkül ahhoz az ügyintézőhöz kell továbbítani az iratot, aki jogosult az 
ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni. 

(2) Azt az iratot, amelynek iktatott előzménye van, vagy ha az ügy, ügycsoport 
feldolgozására illetékes szervezeti egység már korábban ki volt jelölve, közvetlenül a 
szervezeti egységhez lehet továbbítani. 

(3) Az irat szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön 
utasításait (feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének 
megjelölésével írásban teszi meg. 

(4) A szervezeti egység vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 

Kiadmányozás 

52. § (1) Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti 
és működési szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező 
személy írhat alá. 

(2) Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 
(3) Nem minősül kiadmánynak az elektronikus visszaigazolás, a fizetési azonosítóról és az 

iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás, valamint az Iratkezelési Szabályzatban 
meghatározott egyéb dokumentumok. 

53. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az irat akkor hiteles kiadmány, ha 
a) azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, és aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel, 
b) a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítésre felhatalmazott 

személy azt aláírásával igazolja, továbbá a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv 
hivatalos bélyegzőlenyomata szerepel, 

c) a közigazgatási hatóság a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek 
megfelelő elektronikus aláírással látta el, 

d) a bíró, az igazságügyi alkalmazott, a bírósági végrehajtó, a közjegyző a külön 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással látta el, 
vagy 
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e) a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 
törvényben meghatározottak szerint elektronikus közokiratnak minősül és az elküldését 
igazoló visszaigazolás rendelkezésre áll. 

(2) Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 
a) a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata, 

vagy 
b) a kiadmányozó alakhű aláírásmintája és a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 
(3) A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról a külön jogszabályban 

foglaltak szerint lehet hiteles másolatot készíteni. 
(4) A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy 

ügyintézője hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 
54. § A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a 

hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. A 
közfeladatot ellátó szerv által használt valamennyi bélyegző és elektronikus aláírás 
kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról az iratkezelési szabályzat vagy más belső 
szabályzat rendelkezik. 

Expediálás 

55. § A szervezeti egység ügykezelőjének ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon 
végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése 
után dokumentálni kell a nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat. 

56. § A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön 
kézbesítő, futárszolgálat stb.). 

57. § Az elektronikus iratok kézbesítésének rendjét a közfeladatot ellátó szerv az 
iratkezelési szabályzatában - az adott közfeladatot ellátó szervre és eljárására vonatkozó, 
továbbá az elektronikus iratok kézbesítését előíró jogszabályi rendelkezések 
figyelembevételével - határozza meg. 

58. § 

Irattározás 

59. § Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 
végezni. 

60. § (1) Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést nem 
igénylő, irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 

(2) Az átmeneti irattár az iratkezelési szabályzatban rögzített ideig őrzi az iratokat, ezt 
követően azokat selejtezi vagy átadja a szervezet központi irattárának. A központi irattár 
gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról. 

61. § (1) Az ügyintézőnek legkésőbb az ügy befejezésével egyidejűleg meg kell határoznia 
(papír alapú irat esetén rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálnia az előírt 
kezelési és kiadási utasítások teljesülését. 

(2) A feleslegessé vált munkapéldányokat és másolatokat az ügyiratból ki kell emelni, és a 
selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisíteni. 

(3) Az irattárba helyezés alkalmával az ügykezelő köteles ellenőrizni, hogy az ügykezelés 
szabályainak eleget tettek-e. Amennyiben az ügykezelő hiányosságot észlel az iraton, 
visszaadja az ügyintézőnek, aki gondoskodik annak javításáról. Ezt követően az iktatókönyv 
megfelelő rovatába be kell vezetni az irattárba helyezés időpontját. 

(4) Az irattárban a papír alapú ügyiratokat - biztosítva azok gyors és hatékony 
visszakereshetőségét, selejtezését, valamint átadás-átvételét - a közfeladatot ellátó szerv 
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iratkezelési szabályzatában meghatározott rendben kell tárolni. Az elektronikus ügyiratok 
tárolásának rendjét a közfeladatot ellátó szerv belső szabályzata határozza meg. 

(5) A központi irattárba 
a) a lezárt évfolyamú, papír alapú ügyiratokat és azok papír alapú segédkönyveit, 
b) a 41. § (6) bekezdésében meghatározottak szerinti iktatást végző szerveknek - az 

iratkezelési szabályzatban meghatározott helyi megőrzési idő után - az évfolyam lezárásától 
függetlenül a lezárt ügyiratait, továbbá 

c) a 43. § (3) bekezdése szerint elkészített elektronikus adathordozókat 
kell leadni. 

(6) Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó adathordozó esetében a központi 
irattárban csak az irattári tervben meghatározott őrzési időnek megfelelően aktualizált 
állapotot tükröző példányt lehet tárolni. 

62. § (1) Az azonos iktatóhelyhez és azonos évkörhöz tartozó elektronikusan tárolt iratokat, 
kezelési feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat közös rendszerben kell kezelni. Megfelelő 
jogosultsági rendszer alkalmazása esetén a különböző iktatóhelyekhez tartozó iratok közös 
rendszerben is tárolhatók. 

(2) Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok 
utólagos olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig 
biztosítani kell. 

63. § (1) A közfeladatot ellátó szerv dolgozói az érvényes belső szabályzatban rögzített 
jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek ügyiratokat. 

(2) A kölcsönzést utólagosan is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. 
(3) Papíralapú iratok esetében az irattárból kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell 

készíteni, amelyet mint elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot a kölcsönzés 
ideje alatt az irattárban az ügyirat helyén kell tárolni. 

(4) A (3) bekezdésben megjelölt ügyiratpótló lappal egyenértékű, ha a közfeladatot ellátó 
szerv az iratkezelési szabályzatában meghatározottak szerint a kölcsönzésről - az irat átadás-
átvételét igazoló - elektronikus nyilvántartást vezet. 

(5) Elektronikus ügyiratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik 
meg az ügyiratot és annak iratait. 

Selejtezés 

64. § (1) Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által 
kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári 
tervben rögzített őrzési idő leteltével. 

(2) Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a szerv körbélyegzőjének 
lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet iktatás után az illetékes 
levéltárhoz kell továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett. 

(3) A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. 

(4) A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 
figyelembevételével gondoskodik. 

(5) A megőrzési határidő lejáratának számításakor az irattári tételbe sorolás évében 
érvényes irattári tervben megjelölt megőrzési időt az ügyirat lezárását követő év első napjától 
kell számítani. 

(6) Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok metaadatainak 
selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A 
selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz 
visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból. 
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Levéltárba adás 

65. § (1) A levéltár számára átadandó ügyiratokat az ügyviteli segédletekkel együtt nem 
fertőzött állapotban, levéltári őrzésre alkalmas savmentes dobozokban az átadó költségére az 
irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező átadási 
egység szerinti (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamokban kell 
átadni. A visszatartott ügyiratokról külön jegyzéket kell készíteni. Az átadási jegyzéket és a 
visszatartott iratokról készített jegyzéket - a levéltárral egyeztetett módon - elektronikus 
formában is át kell adni. 

(2) Az elektronikusan tárolt ügyiratok átadását a külön jogszabályban meghatározott 
formátum szerint kell elvégezni. 

(3) Ha a levéltári átadásra kötelezett iratok átadás-átvételére azért nem kerül sor, mert a 
nem selejtezhető iratokra a közfeladatot ellátó szervnek ügyviteli szempontból még 
rendszeresen szüksége van, vagy ha az illetékes közlevéltár az iratok átvételéhez szükséges 
raktári férőhellyel nem rendelkezik, az irattári megőrzési idő felülvizsgálata keretében az 
átadás-átvételi határidő a levéltárral egyeztetett időtartammal meghosszabbításra kerül. Ennek 
időpontját és a további őrzési évek számát dokumentáltan rögzíteni kell. 

V. Fejezet 

Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

66. § (1) Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal 
kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve 
a vírusvédelmet és a kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az 
illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus 
adathordozó esetében. 

(2) A közfeladatot ellátó szervek alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár 
elektronikus adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre 
munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. 
A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani. 

67. § (1) Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások 
alkalmazhatók: 

a) „Saját kezű felbontásra!”, 
b) „Más szervnek nem adható át!”, 
c) „Nem másolható!”, 
d) „Kivonat nem készíthető!”, 
e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 
f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével.), 
g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű 

adatok megismerését. 

V/A. Fejezet 

A központi államigazgatási szervek, az önkormányzati hivatalok és az 
önkormányzati társulások iratkezelési szabályzataiban foglaltak 

végrehajtásának ellenőrzési rendje 

Általános rendelkezések 
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67/A. § (1) A miniszter a köziratok kezelésének szakmai irányításával összefüggő 
ellenőrzési feladatait a KIF útján, az éves munkatervben meghatározott ütemezéssel, a 
központi államigazgatási szerveknél végzi. 

(2) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve ellenőrzi az 
önkormányzati hivatalok iratkezelési szabályzataiban foglaltak végrehajtását, a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv, a helyi 
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 20. §-
ának (2) bekezdésében, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
szóló 2004. évi CVII. törvény 12. §-ának (2) bekezdésében biztosított törvényességi 
ellenőrzési jogkörében ellenőrzi az önkormányzati társulások iratkezelési szabályzataiban 
foglaltak végrehajtását. 

(3) A KIF, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a helyi 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv (1) és (2) 
bekezdésben rögzített ellenőrzési tevékenysége nem érinti a közlevéltárak ellenőrzési 
jogosultságait szabályozó jogszabályi előírásokat. 

(4) Az ellenőrzés célja az iratkezelés helyzetének feltárása, továbbá annak vizsgálata, hogy 
az iratkezelés gyakorlati végrehajtása megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban, 
szabályzatokban foglaltaknak. 

(5) A központi államigazgatási szervek esetében az ellenőrzések éves ütemtervét a KIF a 
Magyar Országos Levéltárral egyeztetve határozza meg. Az önkormányzati hivatalok és az 
önkormányzati társulások esetében az ellenőrzések éves ütemtervét a Kormány általános 
hatáskörű területi államigazgatási szerve, illetve a helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv az illetékes közlevéltárral egyeztetve határozza 
meg. 

(6) Az ellenőrzésben nem vehet részt az ellenőrzött szerv dolgozójának a Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója. 

(7) Az ellenőrzést végző a kizárási okot közvetlen vezetőjének haladéktalanul köteles 
bejelenteni, de azt az ellenőrzött szerv is bejelentheti. 

(8) Az ellenőrzést végző köteles a titokvédelemre, valamint a személyes adatok védelmére 
vonatkozó előírásokat betartani. 

Az ellenőrzés rendje 

67/B. § (1) Az ellenőrzésről az ellenőrizendő szervet (a továbbiakban: szerv) az ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább tíz munkanappal - az iratkezelés felügyeletét ellátó szerv vezetőjén 
keresztül - értesíteni kell az ellenőrzési terv egyidejű megküldésével, amennyiben annak 
megküldése az ellenőrzés célját nem hiúsítja meg. 

(2) Ellenőrzésre a KIF, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve és a 
helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerv megbízott 
köztisztviselője jogosult. Az ellenőrzésre jogosult személy az ellenőrzési jogosultságát az 
ellenőrzés megkezdése előtt köteles igazolni. Az ellenőrzésre jogosult személyt ellenőrzési 
megbízólevéllel kell ellátni, amely a munkáltatói (szolgálati) igazolvánnyal együtt érvényes. 
Az ellenőrzési megbízólevélnek tartalmaznia kell: 

a) a „megbízólevél” elnevezést; 
b) az ellenőr nevét, beosztását, munkáltatói (szolgálati) igazolványának a számát; 
c) az ellenőrzés helyére, az ellenőrzési tervre történő utalást; 
d) az ellenőrzés végrehajtására, eljárási szabályára vonatkozó jogszabály megnevezését; 
e) a megbízólevél időbeli hatályát; 
f) a kiállítás keltét; 
g) a kiállításra jogosult aláírását, a bélyegzőlenyomatot. 
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(3) Az ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az ellenőrzött szerv rendeltetésszerű 
tevékenységét lehetőleg ne akadályozza. Az ellenőrzést az ellenőrizni kívánt tevékenység 
folytatása idején (munkanap) a szerv hivatalos munkaidejének megfelelő időpontban kell 
végezni. 

Az ellenőrzés eszközei, módszere, szempontjai, eredménye, az ellenőrzési 
jegyzőkönyv 

67/C. § (1) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés eredményes lefolytatása érdekében 
jogosult: 

a) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges területre belépni (a szerv székhelye, telephelye, 
irattára, raktári helyisége stb.), illetve a személyes adatnak nem minősülő elektronikusan 
tárolt adatokhoz hozzáférni; 

b) az iratkezeléssel kapcsolatos iratokba, iratkezelési nyilvántartásokba betekinteni, 
amelynek körében az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot - a minősített adatot tartalmazó 
iratok és a személyes adatok kivételével - megvizsgálhat; 

c) az iratkezeléssel kapcsolatos munkafolyamatokat megvizsgálni; 
d) az iratkezeléssel összefüggésben felvilágosítást kérni, amelynek keretében a vizsgált 

szervtől személyes adatnak nem minősülő adatokat, tájékoztatást kérhet; 
e) az alkalmazott iratkezelési szoftver helyszíni ellenőrzéséhez szakértő bevonására. 
(2) Az iratkezelés helyzetének feltárása érdekében az ellenőrzést végző ellenőrzése során az 

alábbi körülményeket vizsgálja különösen: 
a) az ellenőrzött szerv rendelkezik-e az Ltv., valamint a Korm. Rendeletnek megfelelő 

egyedi/egységes iratkezelési szabályzattal; 
b) milyen az iratkezelés szervezete (központi, osztott, vegyes); 
c) az iratkezeléssel kapcsolatos felelősséget; 
d) az ellenőrzött szerv iratkezelési informatikai infrastruktúráját (iratkezelési szoftver 

adatok, a jogosultsági rendszer kidolgozottsága, az iratkezelési szoftver működési 
tapasztalatai stb.); 

e) hogyan támogatja az iratkezelési gyakorlat a szerv rendeltetésszerű működését; 
f) az iratkezelés folyamatát; 
g) az iktatási, nyilvántartási fegyelmet, az iktatókönyvek hitelességét, a küldemények 

útjának pontos nyomon követhetőségét, a hivatali bélyegzők és a hivatalos célra 
felhasználható elektronikus aláírások nyilvántartásának és használatának rendjét, az 
irategység elvének érvényesülését; 

h) a lejárt megőrzési idejű iratok iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti 
rendszeres selejtezését és a nem selejtezhető, maradandó értékű iratok illetékes levéltárnak 
történő átadását; 

i) a feladatkörök megváltozása, megszűnő szervek, szervezeti egységek esetén az iratok 
sorsának rendezését. 

(3) Az ellenőrzés során az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban a szervnél tett 
megállapításokról jegyzőkönyvet készít az ellenőrzést lefolytató személy. Az ellenőrzési 
jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: 

a) az eljáró szerv megnevezését; 
b) az ellenőrzött szerv megnevezését; 
c) az ellenőrzés célját; 
d) a helyszín és az időpont megjelölését; 
e) az ellenőrzést végző személyek megnevezését; 
f) az ellenőrzés során tapasztalt, a vizsgálat szempontjából lényeges körülményeket és 

megállapításokat; 
g) a vizsgált szervet képviselő személy által a vizsgálattal kapcsolatban tett nyilatkozatokat; 
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h) a vizsgált szervet képviselő személy és az ellenőrzést végző személy aláírását. 
(4) Az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzést végző a helyszínen átadja vagy 

amennyiben ez valamilyen okból nem lehetséges, az ellenőrzés befejezését követő öt 
munkanapon belül megküldi a vizsgált szervnek. Az ellenőrzést végző az ellenőrzési 
jegyzőkönyv egy példányát tájékoztatásul az illetékes közlevéltárnak is megküldi. 

(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapították, hogy az ellenőrzött szerv a 
jogszabályban foglalt előírásokat megsértette, az ellenőrző 

a) felhívja a szerv figyelmét a jogszabálysértésre és határidő megállapításával, valamint a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja annak megszüntetésére, 

b) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező szervet, illetve fegyelmi vagy egyéb 
eljárást kezdeményez. 

VI. Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

68. § (1) Az iratkezelés rendszerét csak a naptári év kezdetén lehet megváltoztatni. 
(2) E rendelet szabályait az automatizált egyedi döntésekkel kapcsolatos ügyintézés esetén 

az Ltv. 35/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletben 
meghatározott sajátos követelmények figyelembevételével kell alkalmazni. 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

69. § (1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2006. január 1-je után kiadásra kerülő iratkezelési 

szabályzatok tekintetében kell alkalmazni. A jelenleg érvényben lévő iratkezelési 
szabályzatokat 2007. január 1-jéig a rendeletnek megfelelően módosítani kell. Papíralapú 
iktatókönyvek használata esetén a 41. § (1) és (3) bekezdéseit 2008. január 1-jétől kell 
alkalmazni. E rendelet rendelkezéseit a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott törzsszámhoz kapcsolódó iratok 
tekintetében 2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 


