
 
 
 
IK. 1. Tétel: Földhivatalban dolgozik, magyarázza el az ügyfélnek a kiadmányozásra 
vonatkozó előírásokat! 
 
a) A kiadmányozás fogalma: 
A kiadmányozás magában foglalja:    
 - az ügyben való érdemi döntést, 
- az intézkedés kiadásának jogát 
-  az ügyirat irattárba helyezésének jogát. 
 
A kiadmány: az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, letisztázott, hiteles formában 
továbbítandó irata. 
 
b)/ a kiadmányozás tartalma:  
A kiadmányon változtatni csak a kiadmányozó hozzájárulásával lehet. Külső szervhez vagy 
személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. A más szervezethez küldendő kiadmányokat 
a közig. szervezet hivatalos nyomtatványán (levélpapírján) kell elkészíteni. A kiadmányozás szintjeit 
és terjedelmét a földhivatal vezetője határozza meg.  
 
c) A hiteles kiadmány alaki feltételei: az irat akkor hiteles kiadmány, ha 
- azt a kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a neve mellett „s. k.” jelzés szerepel 
-  hivatalos körbélyegző lenyomata szerepel rajta 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés és a szerv 
bélyegzője. 
 
d) A kiadmány jobb fejlécének tartalma: 
- a tárgy, 
- a mellékletek száma, 
- a hivatkozási szám vagy jelzés. 
 
e) A kiadmány bal fejlécének tartalma: 
- a közigazgatási szervezet neve és pontos címe (postai irányítószámmal és postafiók 
számmal), 
- az ügyirat iktatószáma, 
- az ügyintéző neve (ha nem azonos a kiadmányozóval), és 
- ha van, az ügyintéző távbeszélő száma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK. 2. Tétel:  Földhivatali köztisztviselő. Ismertesse a földhivatali ügyvitel folyamatát, és az 
ügykezelés mozzanatát.  
a) A küldemények átvétele, bontása, iktatása, továbbítása: 
Átvétel: - a küldeményeket, beadványokat a hivatalos ügyfélfogadási idő alatt kell átvenni, 
- átvételre jogosult a címzett, az iratkezelést felügyelő vezető, illetve az általuk megbízott 
személy. 
- az átvételt igazolni kell a kézbesítő okmányon olvasható aláírás és dátum megjelölésével. 
- sürgős és azonnali megjelölésnél óra, perc feltüntetése 
- sérült küldemény tényét feltüntetni az átvételi okmányon 
- téves címzés esetén továbbítani a címzettnek, vagy visszaküldeni a feladónak 
Küldemények felbontása: 
- a küldeményeket a vezető vagy az általa megbízott személy bonthatja fel. 
- felbontás nélkül kell továbbítani a vezetőnek, a névre szóló vagy a magánjellegű 
küldeményeket. 
- felbontáskor ellenőrizni kell az iraton ill. borítékon jelzett iratok, mellékletek meglétét 
- elektronikus adathordozón érkezett iratok mellé kísérőlapot kell csatolni, és együtt kell 
kezelni. 
- a küldemény borítékját 6 hónapig meg kell őrizni 
 
Iktatás: 
- a közig. szervhez érkezett iratot iktatással kell nyilvántartani 
- az iratnyilvántartás úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen:  
-                                   - az irat beérkezésének, keletkezésének pontos ideje 
-                                   - az ügyintéző neve, 
-                                   - az irat tárgya, 
-                                   - elintézés módja, 
-                                  - kezelési feljegyzések, 
-                                  - irat aktuális hollétét. 
- soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, expressz küldeményeket, sürgős jelzésű iratokat 
- a kézi iktatáshoz iktatókönyvet használnak, minden évben újat, hitelesítve, és oldalszámozva 
- elektronikus iktatásnál ugyanazoknak az adatoknak kell szerepelnie, mint a kézinél 
- az iktatóbélyegző tartalmazza a közig. szerv nevét, székhelyét,az iktatás évének, hónapjának, 
napjának, iktatási sorszámának, ügyintéző nevének, a mellékletek számának, az előírat számának 
feltüntetésére szolgáló rovatokat. 
b) az iratok nyilvántartásba vétele, iktatása, szignálásra, ügyintézésre továbbítása:  
Az ingatlan-nyilvántartási beadványokon a kezelő köteles az iktatóbélyegző adatain kívül feltüntetni 
a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok db számát. Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy 
van-e előzménye (előirat). Az előiratot a kezelőnek az újabb irathoz (utóirat) kell szerelnie.  
Mutatózás: Az iktatott iratokról név- és tárgymutatót is célszerű vezetni. A mutatókönyvbe az 
iktatókönyv tárgyrovatába bejegyzett szöveget az ügy iktatószámának feltüntetése mellett kell 
bevezetni.  
c) Az ügykezelési teendők az ügyintézés folyamatában:  
Szignálás: 
- a kezelő az érkezett iratokat az ügyintéző kijelölése végett a vezetőhöz, vagy az általa 
megbízott személyhez köteles továbbítani legkésőbb az érkezést követő munkanapon 
- a szignálásra jogosult kijelöli az ügyintézőt és közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges 
külön utasításait 
 Belső irányítás: 
- ha az elintézéshez más részleg előzetes véleménye, állásfoglalása szükséges, ennek 
megszerzése érdekében az érintett(ek)hez „Belső irányítással” kell az iratot megküldeni. 
- Az erre vonatkozó utasítást (aláírással és dátummal) az iraton, vagy az előadói ív felzetén 
kell eszközölni. 



- Más részleghez csak azokat az iratokat továbbíthatja a kezelő, amelyeket az illetékes vezető, 
vagy az erre felhatalmazott ügyintéző „F” (fiatolás) jelzéssel és aláírással ellátott. 
 
A kiadmányozás: 
A kiadmányozás magában foglalja:    
 -  az ügyben való érdemi döntést, 
- az intézkedés kiadásának jogát 
- és az ügyirat irattárba helyezésének jogát. 
- A kiadmányon változtatni csak a kiadmányozó hozzájárulásával szabad. 
- A kiadmány: az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, letisztázott, hiteles formában 
továbbítandó irata. 
- Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 
- A kiadmány akkor hiteles, ha a kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a neve mellett „s. k.” 
jelzés és a hivatalos körbélyegző lenyomata szerepel. 
- a kiadmány hiteléül megjelöléssel kell záradékolni 
 
d) Iratok tisztázása, sokszorosítása 
A tisztázat bal felső részéren fel kell tüntetni a  közig.szerv nevét, pontos címét (irányítószámmal, Pf. 
számmal), az ügyirat iktatószámát, az ügyintéző nevét (ha más mint a kiadmányozó) és a 
telefonszámát. 
A tisztázat jobb felső részén fel kell tüntetni az ügy tárgyát, a mellékletek számát, a hivatkozási 
számot v. jelzést.  A kiadmányozott intézkedéstervezetet a tisztázattal össze kell olvasni, a hibákat 
javítani kell. 
 
e) Expediálás, postázás, határidő-nyilvántartás 
Expediálás: a továbbítással kapcsolatos információk dokumentálása.  
Az irat továbbítása előtt e kezelőnek ellenőrizni kell, hogy végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. 
Az expediálás tényét és idejét az ügyirat irattári példányát, az előadói íven és az iktatókönyvben is 
dokumentálni kell.  
A kezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek határozott idő 
múlva vagy időnként intézkedést igényelnek.  A határidő lejárta előtti napon a határidő ügyiratit 
továbbítani kell az ügyintézőnek.  
 
 
f) Irattárazás, selejtezés, levéltári átadás 
Irattárazás: 
Az iratok nyilvántartásának, kezelésének és selejtezésének megkönnyítésére szolgál az irattári terv. 
Az irattár kezelésével megbízott személy az irattárban őrzött iratokról raktári jegyzéket vezet, amely 
a tárolási egységeket (doboz, csomó, kötet…stb)  is tartalmazza. A kisirattár iratait raktári jegyzék 
alapján kell a nagyirattárnak megküldeni. Az irattárba helyezett iratokat szakszerű és biztonságos 
őrzésre alkalmas helyiségben, megfelelő tároló eszközökben, irattári terv alapján kell irattárazni. 
Az irattartókon fel  kell tüntetni a bennük tárolt iratok évkörét, tétel és iktatószámát. 
Selejtezés: 
 Az irattárból irat megsemmisítés végett csak szabályszerű selejtezési eljárás keretében emelhető ki, 
és csak az irattári tervben rögzített őrzési idő elteltével. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság 
által aláírt 3 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni. 2 példányt a selejtezés engedélyezése céljából 
meg kell küldeni az illetékes levéltárnak.  
 
Levéltári átadás:  
 A nem selejtezhető iratokat általában az előírt 15 évi ügyviteli őrzési idő leteltével kell az illetékes 
közlevéltárnak átadni. Az átadásra kerülő iratokat irattári terv szerint, rendezetten, lezárt 
évfolyamokban, segédletekkel átadás-átvételi jegyzékkel kell átadni. 



IK 3. Tétel: Ön polgármesteri hivatal dolgozója,  mutassa be az önkormányzat szervezetét! 
 
a)Az önkormányzás elvi alapjai: 
- A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a 
lakosság érdekében való gyakorlása. 
- A helyi önkormányzás joga a településen élő választópolgárok közösségét illeti meg. 
- A váltópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott önkormányzati képviselő-testület 
útján ill. kivételesen helyi népszavazás útján gyakorolják 
- A helyi közügyeken túl az önkormányzatok államigazgatási feladatokat is kötelesek ellátni 
- A helyi önkormányzati képviselőket 5 évre választják 
- A kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útjn biztosítja a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletét. 
 
b) A képviselő-testület és működése: 
- Az önkormányzat legfontosabb szerve. 
- A legfontosabb döntések meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. 
- Egyedül ő jogosult a helyi társadalmi viszonyokat helyi jogszabályban szabályozni. 
- Működését testületi ülés formájában fejti ki.   
Törvény rögzíti a helyi önkormányzat ellátandó feladatait. A helyi önkormányzat rendeletet alkot, 
határozatot hoz, önállóan igazgat, meghatározza szervezeti és működési rendjét, dönt a helyi adók 
fajtájáról, mértékéről. Helyi önkormányzati feladatok még a településüzemeltetés (köztemetők 
kialakítása, fenntartása, közvilágításról való gondoskodás), egészségügyi alapellátás biztosítása, 
köztisztaság, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások biztosítása.  
 
c)A bizottságok és részönkormányzatok: 
Bizottságok: 
- a képviselőtestület munkájának segítésére bizottságokat alakíthat.  
- a  bizottságok részben a képviselőkből, részben külső szakértőkből állnak. 
- A bizottságok funkciói elsősorban a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések 
végrehajtásának szervezése, ellenőrzése, képviselő-testület munkájának tehermentesítése 
 
Részönkormányzat testülete: 
- Jogállása nagyban hasonló az önkormányzati bizottsághoz. 
- Elnöke csak települési képviselő lehet, tagja bármely választópolgár. 
 
d) A polgármester és alpolgármester: 
Polgármester: 
- a polgármestert a település lakossága közvetlenül választja 
- tagja a képviselő-testületnek 
- irányítja, vezeti, összehívja a képviselő-testületet 
- A polgármester képviseli az önkormányzatot más szervezetek előtt 
- közvetlen kapcsolatot tart fenn a lakossággal. 
- irányítja a polgármesteri hivatalt (meghatározza a feladatokat) 
- Jövedelmezése attól függ, hogy főállásban v. társadalmi megbízatásban végzi 
- 3000-es lakosság fölött csak  főállásban láthatja el  
- dönt a hatáskörbe utalt államigazgatási ügyekben 
- meghatározza a hivatal feladatait a jegyző javaslatainak figyelembevételével 
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét 
- munkáltatói jogokat gyakorol az alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati vezetők felett. 
Nem lehet polgármester: köztársasági elnök,, Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, kormány 
tagja,  bíró, ügyész, közjegyző, a fegyveres erő, rendészeti szerv tagja, aki máshol polgármester v. 
jegyző, aki OGY-i képviselő. 



 
 
Az alpolgármester: 
- a képviselő-testület a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással választja, a 
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére.  
- a polgármester irányításával látja el feladatait.  
 
e) A jegyző, aljegyző és a polgármesteri hivatal: 
Jegyző: 
- Köztisztviselő, aki vezeti a polgármesteri hivatalt. 
- munkáltatói jogokat gyakorol a PH-ban a dolgozók felett, akik felett a polgármester nem. 
- döntéseket hoz a hatáskörébe tartozó feladatokról 
- döntést hoz olyan ügyekben, amit a polgármester átruház rá 
- feladata a képviselő-testületi ülések adminisztratív előkészítése 
- elsőfokú államigazgatási hatósági jogkört ő gyakorolja 
- helyettesítésére a képviselő-testület aljegyzőt nevez ki. 
- a jegyző végzettségét jogszabály határozza meg: - igazgatásszervező, - jogi végzettség, 
            - szakvizsga, - 2 év gyakorlat a  közigazgatásban 
- pályázat útján tölti be a tisztségét, határozatlan időre 
Aljegyző:  
- A jegyzőt helyettesíti 
- kinevezéséről a képviselő-testület dönt, a javaslattétel a jegyzőt illeti meg 
- a kinevezéséhez pályázat szükséges 
- a kinevezése határozatlan időre szól 
Polgármesteri hivatal, körjegyzőség 
- a polgármesteri hivatal látja el a mindennapos igazgatási feladatokat, 
- a hivatal sajátos formája a körjegyzőség, 
- ezer fő alatti településeket illeti meg 
- több önkormányzat közösen tartja fenn, vezetője a körjegyző, aki köteles hetente 
ügyfélfogadást tartani. 
- Önkormányzati feladatokat és államigazgatási feladatokat látnak el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK 4. Tétel: Rendőrkapitányság TÜK ügykezelője. Tájékoztassa az ügyfelet a minősített adat 
fogalmáról és a minősítési eljárásról!  
a) A közigazgatási szervek csoportosítása feladatuk alapján: 
A közigazgatás magába foglalja az államigazgatást és az önkormányzati igazgatást. Központi 
szinten az államigazgatási szervek, míg települési szinten az önkormányzatok a meghatározóak. Az 
államigazgatás országos érdeket fogalmaz meg, és ezt az egész ország területén képviseli, 
érvényesíti. Az önkormányzati elsősorban helyi érdeket fogalmaz meg és képvisel. Az 
önkormányzatok egymás mellett elhelyezkedő szervek, közöttük nincs alá-fölérendeltségi viszony.  
A közigazgatási hatósági jogalkalmazó feladatai:  
- a társadalom tevékenységének alakítása, befolyásolása (egészségügy, oktatás, szociális 
ügyek) 
- rendészeti tevékenység 
- az állampolgárok jogainak megvalósítása (a különféle anyagi javak elosztásához a közig. 
szerv döntésére van szükség pl. szociális juttatások elosztása) 
- nyilvántartási és információs tevékenység  (jogszabály alapján a közigazgatás jogosult 
tények, adatok rögzítésére, nyilvántartásra pl. anyakönyvi nyilvántartás ..stb) 
- bíráskodó jellegű feladatok ellátása (pl. szabálysértési jogalkalmazás, birtokvédelmi ügyek 
elbírálása, gyámhatóságok családjogi vitákban dönt) 
 
b) A minősített adat fogalma: 
A törvény alkalmazásában minősített adat lehet:  
Nemzeti minősített adat: olyan közérdek körébe tartozó adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, 
jogosulatlan megszerzése, módosítása, vagy felhasználása a közérdeket közvetlenül sérti, vagy 
veszélyezteti. 
Külföldi minősített adat: Külföldi részes fél, v. nemzetközi szervezet által készített nemzetközi 
szerződés, vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyet a külföldi részes fél a minősítés 
keretében korlátozza. 
 
c) A minősített adattá minősítés alkotmányos alapjai: 
-  a személyes adat védelméhez való jogot az Alaptörvény biztosítja 
- a személyes adatok, csak akkor hozzáférhetők, ha erről törvény rendelkezik, vagy az érdekelt 
hozzájárul 
- közérdekű adatoknál a kiindulópont az, hogy ezek az adatok nyilvánosak 
- közérdekű adat: közfeladatot ellátó szerv ill. személy kezelésében lévő a személyes adat fogalma 
alá nem eső adat 
- közérdekű adat kiadását bárki kérheti 
 
d) A minősítésre jogosultak köre és a minősítési eljárás: 
Minősítésre jogosult: közhatalmi jogosítványokkal felruházott közjogi és közigazgatási szervezetek 
vezetői = köztársasági elnök, OGY elnöke, OGY bizottság elnöke, AB elnöke, Kúria elnöke, bíróság 
elnöke, OBH elnöke, legfőbb ügyész, ügyészség vezetője, alapvető jogok biztosa, MNB elnöke, 
Kormány tagja, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos. 
Minél nagyobb kárt okoz egy minősített adat illetéktelen kezekbe kerülése, annál magasabb szintű 
személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági követelményeknek kell érvényesülniük a 
védelem során.  
 
e) A minősített adatok kezelésével kapcsolatos szabályok: 
minősített adatot csak az a személy használhat fel: 
- akinek ez állami, vagy közfeladat ellátásához szükséges, 
- rendelkezik személyi biztonsági tanúsítvánnyal, 
- titoktartási nyilatkozattal, és 
- felhasználói engedéllyel. 



Amennyiben az adat nyilvánosságra hozatala  
- rendkívül súlyosan károsítja a közérdeket akkor „Szigorúan titkos”, ha súlyosan károsítja 
akkor „Titkos” minősítést kap az adat, ilyenkor az érvényességi idő 30 év. 
- ha károsítja a közérdeket akkor „Bizalmas” minősítést kap az adat, ilyenkor az érvényességi 
idő 20 év  
- amennyiben pedig hátrányosan érinti a közérdeket akkor „Korlátozott terjesztésű” 
minősítést kap az adat, ebben az esetben legfeljebb 10 év az érvényességi idő. 
- az érvényességi idő meghosszabbítására csak egy, kivételes esetben két alkalommal van 
lehetőség 
- a védelem négy alrendszere: személyi, fizikai, adminisztratív, elektronikus biztonság. 
- minősített adatot kezelni csak a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott engedély alapján 
lehet 
- minden olyan helyet, ahol minősített adatot kezelnek fizikai biztonság intézkedéssel kell 
védeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK. 5. Tétel Ön államigazgatási szer ügyintézője. Ismertesse az első fokú határozat tartalmi és 
formai kellékeit, határidőket, jogorvoslatot! 
 
a) Közig. hatóság első fokú döntései:  
- Az I.fokú eljárás az eljárás megindítását, tényállás tisztázását és a  döntéshozatalt foglalja 
magába 
-  indulhat az ügyfél kérelmére, bejelentésére nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére, külön 
jogszabályban meghatározott panaszra, vagy hivatalból 
- hivatalból köteles eljárni, ha: jogszabály előírja, felügyeleti szerve utasította, életveszéllyel, kárral 
fenyegetett helyzet esetén 
Szakaszai: 
- az eljárás megindítása 
- értesítés az eljárás megindításáról 
- kérelem vizsgálata 
- kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 
- az eljárás megszüntetése, vagy felfüggesztése          
- tényállás megállapítása 
- tényállás tisztázása, bizonyítása 
- hatóság döntése 
 
b) A határozat és végzés 
A tényállás tisztását követően a közig. hatóság döntést hoz. Az ügy érdemében határozattal, míg az 
eljárási kérdésekben végzéssel dönt.  
Határozat: 
Az ügy érdemében határozatot hoz a hatóság. 
Végzés: 
Eljárási kérdésekben végzéssel dönt, lehet egyszerűbb intézkedésekben is végzést hozni (idézés, 
szakértői kirendelő), ügydöntő végzések (felfüggesztő, megszüntető, elutasító) 
Döntése lehet még: egyezség jóváhagyása, hatósági szerződés, hatósági bizonyítvány, határozat 
jellegű okirat.  
 
c) Az alakszerű határozat tartalmi és formai kellékei:  
A határozat a következő részekből áll: fejléc, rendelkező rész, indokolás, záró rész 
 
A határozat tartalmi elemei:  
Bevezető rész: hatóság neve, ügyszám, üi neve, ügyfelek neve, lakóhelye, ügy tárgya 
Rendelkező rész: a hatóság döntése, fellebbezési lehetőségről szóló tájék. eljárási költségek 
viseléséről szóló döntés, kötelezett. elmulasztásának következményeit 
Indokolás: tényállás és bizonyítékai, jogszabályhelyek, hatóság illetékességét hatáskörét 
megállapító jogszabályhelyet. 
Zárórész: döntéshozatal helye, ideje, kiadmányozó neve, beosztása, aláírása, bélyegzőlenyomat 
 
d) Az ügyfél által indítható jogorvoslat: 
megindításának feltétele: önálló jogorvoslati kérelem előterjesztése, melyben valószínűsíti, hogy 
jogát, vagy jogos érdekét a döntés (a határozat) sérti. Végzés ellen csak akkor van helye önálló 
jogorvoslatnak, ha azt törvény megengedi.  
a jogorvoslat lehet: 
- fellebbezés: Az ügyfél az I. fokú határozat ellen fellebbezhet. Fellebbezni bármilyen okból 
lehet, amelyre tekintettel az éritnett a döntést sérelmesnek tartja. Önálló fellebbezésnek van 
helye:eljárást felfüggesztő, megszüntető,, érdemi vizsg.nélk.elut., bírságot kiszabó, ktg. összegének 
megállapítása, költségviselés tárgyában hozott határozat ellen. Közléstől számított 15 napon belül, 
annál a hatóságnál, ahol a döntést hozták, 8 napon belül felterjesztik) 



- bírósági felülvizsgálat ezek a közigazgatási perek, 2012. jan.1-től tartoznak a bíróságok 
hatáskörébe. A bírósági felülvizsgálat feltétele, hogy a hatósági eljárásban az ügyfél a fellebbezési 
jogát kimerítse, ill. a fellebbezés kiárt.  
- újrafelvételi eljárás (je. határozat ellen, új tény birtokába jut az ügyfél, amit nem bíráltak el, 
rá nézve kedvezőbb döntést eredményezne 15 napon belül újrafelvételt kérhet, I. fok bírálja el, 
módosíthat, visszavonhat, új döntést hozhat) 
 
e) Határidők a közigazgatási eljárásban: 
Határidő: az az időtartam, amelyen belül eljárási cselekményt teljesíteni kell 
határnap: pontosan meghatározott időpont, nap, óra perc megjelöléssel. 
főszabályként az érdemi határozatot 30 nap alatt kell meghozni, egyszer meghosszabbítható 30 
(kiskorú ügyében legfeljebb 15) nappal. Erről minden érintettet értesíteni kell. 
Ügyintézési határidő a hatósághoz megérkezés napján ill. az eljárás hivatalból elindítás napján 
kezdődik.  
A határidőket  általában napokban kell megállapítani. A napokban számított határidőbe nem számít 
bele a közlésnek és  kézbesítésnek a napja, azaz a határidő az ügyfél számára a következő naptól 
indul. A határidő utolsó napja az a nap, amelyen a határidő lejár. A hónapokban v. években 
számított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha ez a nap 
abban a hónapban hiányzik, akkor a hónap utolsó napján. Ha munkaszüneti napra esik a határidő 
utolsó napja akkor a rákövetkező munkanapon jár le.  
Az utolsó napon még postára lehet adni a beadványt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK 6. Tétel: Ismertesse a közigazgatási hatósági eljárás alapelveit! 
 
 
 
a) Az eljárási alapelvek rendeltetése: 
Segíti megismerni a törvényalkotó célját és a törvényt.  
Ha a jogalkalmazó egyszerű jogértelmezés során nem tudja a jogszabály  valódi tartalmát 
megállapítani, az alapelvekhez fordul.  
 
b) Alapelvek csoportosítása: 
hatósággal szemben támasztott követelményekre 
ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó alapelvek. 
 
c) A hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek: 
- Törvényesség elve: csak a jogszabályban meghatározott keretekben meghatározott módon 
járhatnak el. 
- A közig. hatóság méltányossági és mérlegelési jogkörét a jogszabályban előírt célok 
megvalósítása érdekében alkalmazza (A jsz. szigorúan meghat.mikor lehet méltányosságot alkalm.) 
- hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma 
- szakszerűség, egyszerűség, gyorsaság, ügyféllel való együttműködés elve 
- az ügyfél jogát és jogos érdekét csak szükséges mértékben korlátozhatja 
- jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme (jogbiztonság erősítése) 
- törvény előtti egyenlőség, diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód követelménye (azonos jogok 
és kötelezettségek) 
- szabad bizonyítás elve (bármit felhasználhat bizonyítási eljárása során) 
- hivatalból való eljárás elve 
- költségtakarékos eljárás kötelezettsége  
- elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve 
 
d) Ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó alapelvek: 
- tisztességes ügyintézéshez, határidőben hozott döntéshez való jog (eljárás indokolatlan elhúzódása) 
- anyanyelv használata (Mo-n a hivatalos eljárás nyelve a magyar, a külföldinek tolmácsot kell bizt.) 
- kártérítési jog  (ha a hatóság az ügyfél résére kárt okoz, követelheti a kárát) 
- üf. jogorvoslathoz való joga  (fellebbezési jog)  
- tájékoztatáshoz, kitanításhoz való jog, iratbetekintési jog (a szerv kötelesség a felet tájékoztatni 
jogairól kötelezettségeiről) 
- üf. köteles jóhiszeműen eljárni  (mindenki köteles az eljárás során igazgat mondani) 
 
e) Mindkettőre vonatkozó alapelvek 
A Ket-ben szabályozott alapelvek egy része magából az Alkotmányból vezethető le. Ilyen pl. a  
törvény előtti egyenlőség elve, törvényesség elve, jogorvoslathoz való jog. Ezen alapelvek a 
hatóságra és az ügyfelekre egyaránt irányadók.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Tétel: Ismertesse a közig. eljárásban az ügyfél és a hatóság szerepét, közig. eljárás 
szakaszait! 
 
a) A közigazgatási hatósági ügy fogalma: 
Minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság ügyfelet érintő jogot, vagy kötelezettséget 
állapít meg, adatot, tényt, jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, hatósági ellenőrzést 
végez. 
 
b)Az ügyfél: 
Az a természetes, vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek 
jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, akire nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. 
 
c) A közigazgatási hatóság és döntései: 
A közigazgatósági hatóságok államigazgatási szervek (kormány, minisztériumok, területi és helyi 
államigazgatási szervek, közigazgatási hivatalok) vagy  
helyi önkormányzatok (hatósági ügyekben = képviselő-testület, állig. ügyekben = jegyző, hivatal 
ügyintézője 
 
Hatóság döntése lehet: 
határozat, végzés, egyezség jóváhagyása, hatósági szerződés, hatósági bizonyítvány 
 
d) Az első fokú eljárás: 
- a közig. eljárás kérelemre (ügyfél kérelmére, nyilatkozatra, bejelentésre), vagy hivatalból indul 
- hivatalból köteles eljárni, ha: jogszabály előírja, felügyeleti szerve utasította, életveszéllyel, kárral 
fenyegetett helyzet esetén 
Szakaszai: 
- az eljárás megindításáról az ügyfelet tájékoztatni kell 
- az érdemi határozatot 30 napon belül kell meghozni 
- tényállás tisztázása (bizonyítási eszközök: üf. nyilatkozata, irat, tanú, hatósági tanú, szemle, 
szakértői vélemény) 
- ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását helyette törvényes képviselője, 
meghatalmazottja is eljárhat 
- a közig. szervek tevékenységének középpontjában a döntéshozatal és a döntések 
érvényesítése áll 
- az iratokba való betekintés kapcsán felmerülnek titokvédelmi szempontok is 
 
e) A jogorvoslati eljárás és csoportosítása: 
Jogorvoslattal élhet, akinek jogát, vagy jogos érdekét a hatóság döntése sérti. 
Közléstől számított 15 napon belül, annál a hatóságnál, ahol a döntést hozták, 8 napon belül 
felterjesztik 
Ügyfél kérelme alapján induló jogorvoslatok: fellebbezés, bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi 
eljárás, méltányossági eljárás 
Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás: ilyen eljárás elindításának csak akkor van 
helye, ha az eljáró szerv v. annak felügyeleti szerve, esetleg az ügyészség jogszabálysértést fedez fel.  
Ügyfél kérelmére és hivatalból is lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások: döntés kijavítása, 
kiegészítése 
 
 
 
 
 



IK 8. Tétel: Ismertesse a közigazgatási jog fogalmát, a joghatóság, hatáskör, illetékesség! 
 
a) Közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó tevékenysége: 
A közigazgatási szerve ügyintézése kettős irányú, az ügyek egy része a közigazgatás belső 
feladatainak megoldására irányul, másik része pedig az állampolgárok kérelmére induló 
eljárásokat foglalja magába. A közigazgatási szerv jogalkalmazó tevékenysége folytán hatósági 
cselekményeket végez. Amikor a közig. hatóság döntési helyzetbe kerül ilyenkor hatósági 
ügyintézésről beszélünk.  
 
b) Közigazgatási eljárás fogalma: 
A törvény meghatározza a döntéshez vezető ügyintézés menetét, az eljárás szereplőit, határidőt és 
egyéb elemeit. Szűkebb értelemben ezt a jogot nevezzük közigazgatási eljárási jognak. 
Közigazgatási hatósági ügy minden olyan eljárás, amelyben a hatóság az ügyfelet érintő jogot v. 
kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást vezet, hatósági ellenőrzést végez.  
 
c) A Ket Hatálya: 
Egy jogszabály hatálya azt mutatja meg, hogy egy adott jogszabály milyen személyekre, 
szervezetekre vonatkozóan állapít meg jogokat, kötelezettségeket (személyi hatály), milyen tárgyú 
viszonyokra vonatkozó szabályokat tartalmaz (tárgyi hatály), és mindez milyen földrajzi területen 
(területi hatály) és milyen időkorlátok között (időbeli hatály) érvényes.  
A közigazgatási hatóság eljárása során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. a közigazgatási 
hatósági ügyekre terjed ki. Közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közig. 
hatóság az ügyfelet érintő jogot v. kötelességet állapít meg, adatot v. tényt v. jogosultságot igazol, 
hatósági nyilvántartást vezet v. hatósági ellenőrzést végez. A Ket hatálya azonban  nem terjed ki 
minden közig. hatóság által lefolytatott eljárásra, pl. a jogszabály-előkészítés, különböző állami 
szervek irányítása. A törvény hatálya nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, 
népszavazás előkészítésére, lebonyolítására.  
 
d) A joghatóság fogalma: A joghatóságot nemzetközi hatáskörnek is nevezik. A törvényen a 
joghatóság azt jelöli ki, hogy a közig.hatósági ügyen mely ország közig. hatósága jár el. Azt, hogy 
az országon belül a közig. szervek közül melyik hatóság jár el a hatásköri szabályok állapítják meg.  
 
A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség hármasa a közig. eljárásban arra ad választ, hogy a 
konkrét közigazgatási hatósági ügyben a világ számos közig. szerve közül melyik járhat el és milyen 
intézkedést (döntést) hozhat.  
 
e) Hatáskör és illetékesség: 
Hatáskör: Azt mutatja meg, hogy adott közig. ügyben milyen típusú, milyen szintű szerv járhat el és 
mit tehet. Mindig jogszabály állapítja meg. 
 
Illetékesség: Megmutatja, hogy azonos hatáskörű hatóság közül melyik a konkrét ügyben eljáró 
szerv. Figyelembe veendő szempontok: üf. lakóhelye, tartózkodási-, székhelye; ügy tárgyát képező 
ingatlan fekvése, ahol az engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolni kívánják; 
ahol a jogellenes magatartást elkövették. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IK. 9. Tétel: Polgármesteri hivatalban dolgozik. Az önkormányzati rendeletalkotás fő 
szabályait ismertesse!  
 
a) Az önkormányzati rendelet a jogforrási hierarchiában: 
- Az önkormányzati rendelet a hierarchia legalsó fokán helyezkedik el 
- Ha nincs felsőbb szintű jogszabály, akkor az önkormányzat bármit szabályozhat az adott területre 
vonatkozóan. 
- az önkormányzati rendelet jogszabály, az önkormányzat illetékességi területén bír kötelező erővel. 
- a rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre 
- az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, kihirdetése a jegyző 
kötelessége 
- az önkormányzati rendeletet a polgármester és  a jegyző írja alá 
 
b) Az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb tárgyai: 
SZMSZ, településrendezési szabályozási előírások, szociális ellátásokról szóló rendelet, 
lakásrendelet, állattartási rendelet, költségvetési és zárszámadási rendelet, jelképekről, 
kitüntetésekről szóló rendelet, egyes közszolgáltatások díjairól szóló rendelet. 
 
c) A képviselő-testület döntései: 
- ~ az önkormányzat legfőbb döntéshozó szerve 
- évente legalább hat ülést tart, az ülés nyilvános 
- zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, fegyelmi eljárás 
megindítása …stb tárgyalásakor.  
- a képviselő-testület döntése: a rendelet és a határozat. 
A rendelet: jogszabály, mely a jogszabályi hierarchia legalsó fokán helyezkedik el. Határozatot 
egyedi ügyekben alkot a képviselő-testület. A képviselő-testület a 2000-nél több lakosú 
önkormányzatnál pénzügyi bizottságot választ.  A bizottságok fontos feladata, hogy előkészítik a 
képviselő-testület döntéseit. A képviselő-testület az SZMSZ-ben településrészi önkormányzatot 
hozhat létre. A képviselő-testület sajátos ülése a közmeghallgatás. Évente egyszer tart ilyet, amelyen 
az állampolgárok közérdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.  
 
d) SZMSZ: 
Az önkormányzat a törvény keretei között alakítja ki működését. A legalapvetőbb szabályokat az Ötv. 
tartalmazza. De a tv-i szabályok nem elegendőek ahhoz, hogy az önkorm. szervei megfelelően 
működjenek. Ezt a célt szolgálja a rendeleti formában elfogadott SZMSZ.  Az SZMSZ-ben 
meghatározzák azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek 
közvetlen tájékoztatását, legfontosabb döntések előkészítésbe való bevonását szolgálják.  
 
e) A jegyző feladata a rendeletalkotásban: 
A jegyző a képviselő-testület által kinevezett, törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező 
köztisztviselő, aki a PH-t vezeti. Feladata kettős:  
- egyrészt: segíti a képviselő-testület, a polgármester munkáját, a bizottságokat 
- másrészt: elsőfokú államigazgatási hatósági feladatokat lát el.  
gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
szabályozza a kiadmányozás rendjét 
munkáltatói jogokat gyakorol a köztisztviselők felett 
döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó állig. ügyeket 
a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesz részt 
köteles jelezni a jogszabálysértést 
 
 



IK. 10. Tétel Ismertesse az államigazgatási szervek jogalkotó tevékenységét!  
 
a) A közhatalom gyakorlása: 
Az állam olyan intézmények rendszere, melyek működésük során közhatalmat gyakorolnak.  A 
közhatalom gyakorlása azt jelenti, hogy e szervezetek v. mindenkire, v. egy-egy személyre (csoportra, 
szervezetre) kötelező döntést hoznak, és e döntéseket az emberek ill. szervezetek kötelesek 
végrehajtani. A három hatalmi ág: törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás. A hatalmi 
ágaknak jól el kell különülniük egymástól, és kiegyensúlyozott arányban kell működniük.  
Törvényhozás: 
- legfőbb hatalmi és  törvényhozó szerv az OGY 
- az OGy alkotja a törvényeket 
- megválasztja saját tisztségviselőit, a  KE-t,a  miniszterelnököt, az alapvető jogok biztosát, az 
MNB elnökét, legfőbb ügyészt, ÁSZ elnökét alelnökeit 
feladatai: 
- szabályozó jellegű döntéshozatal (Alaptörvény, törvények megalkotása, költségvetés, 
zárszámadás elfogadása), 
- kormány ellenőrzése (kormányprogram elfogadása, bizalmatlansági indítványról döntés, 
költségvetés vh-ának ellenőrzése), 
- személyi döntések (OGY tisztségviselőinek és az államhatalmi ágak vezetőinek 
megválasztása),  
- védelmi feladatok (hadiállapot kinyilvánítása, békekötés, szükségállapot elrendelése) 
- egyéb feladatok (közkegyelem, népszavazás kiírása, helyi önkormányzat feloszlatása) 
Végrehajtó hatalom: 
Az alkotmányos rend védelme, a term., a jogi személyek, jogi szem.-gel nem rend. szervezetek 
jogainak védelme és biztosítása, a törvények végrehajtásának biztosítása. 
Igazságszolgáltatás: 
- a bíróságok látják el ezt a feladatot 
- első fokon a helyi bíróság jár el, hogy az ügyek a felek lakóhelyén v. ahhoz közel 
nyerhessenek megoldást 
- másodfokon a törvényszék jár el 
- a bíróságok illetékességi területe a közig. területi beosztáshoz igazodik 
- a Kúria legfontosabb feladata a jogegység biztosítása és felülvizsgálati kérelmet elbírálása 
 
b) Az állig. szervek jogalkotói tevékenysége: 
- Azt, hogy mely állami szerv milyen jogalkotói hatáskörrel rendelkezik elsődlegesen az Alaptv. 
szabályozza. Jogalkotó hatásköre csak azoknak az állami szerveknek van, amelyek erre az 
alkotmánytól felhatalmazást kaptak.  (Kormány, MNB elnöke,PSZÁF…..) 
 
c) Kormány jogalkotói hatásköre: 
Minden törvénybe ütköző határozatot, intézkedést megsemmisít, vagy megváltoztat.  Feladatai 
ellátása során együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel. A miniszterelnök vezeti a 
kormány üléseit, gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.  
 
d) Kormányrendelet: Egyrészt a törvények végrehajtását szolgálják, másrészt bizonyos 
életviszonyokat szabályoz. Nem lehet törvénnyel ellentétes. Azonos szintű az MNB elnökének 
rendeletével.  
 
e) A kormány tagjainak jogalkotó tevékenysége: A miniszterelnöki és miniszteri rendelet a kormány 
elnöke és tagjai feladat- és hatáskörét szabályozza. A miniszterelnöki és miniszteri rendelet között 
nincs szintbeli különbség.  
 
 



 
IK 11. Tétel: Tájékoztassa az ügyfelet a képviselő-testület üléseiről! 
 
a) A képviselő-testület ülései, a nyilvános és zárt ülés: 
- évente legalább 6 alkalommal üléseznek  
- elnöke a polgármester, ő hívja össze és vezeti a testület üléseit, helyettesítését az alpolgármester 
látja el 
- az ülésük nyilvános, de az állampolgároknak csak a megjelenés jogát biztosítja, de nem ad jogot a 
felszólalásra, vitába való bekapcsolódásra 
- a hallgatóság a számára kijelölt helyen tartózkodhat, a tanácskozást nem zavarhatja 
- zárt ülést csak a törvényben tételesen felsorolt esetekben tarthatnak 
- zárt ülés tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy 
tárgyalásakor 
- a zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a kisebbségi szószóló, a jegyző, az érintett és a szakértő 
vesz részt 
- testület ülését – főszabályként – az önkorm. székhelyére kell összehívni 
 
b) A személyes adat fogalma és nyilvánosságra kerülésének módjai: 
- személyes adat: bármely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személy akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális v. szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. De nem csak a 
természetes személyazonosító adatok minősülnek személyes adatnak, hanem pl. a TAJ  szám, autó 
rendszáma, gyermekének születési ideje. 
 
c) A közérdekű adat fogalma: 
Közérdekű adat az állami v. helyi önkormányzati feladatot valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv v. személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó v. 
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett a személyes adat fogalma alá nem eső 
bármilyen módon v. formában rögzített információ v. ismeret.  
 
d) A közérdekből nyilvános adat fogalma: 
A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét v. hozzáférhetővé tételét tv. közérdekből elrendeli. (pl. közpénzek 
felhasználásával kapcsolatos adat, környezetvédelmi adat, polgármester illetménye) 
 
e) Az adatvédelem alkotmányos védelme, az adatvédelmi biztos: 
Adatvédelem: a hatóság köteles gondoskodni a törvény által védett titok, hivatali titok őrzéséről, 
személyes adatok védelméről, valamint arról is, hogy az eljárás tartama alatt ne kerüljön 
nyilvánosságra.      Csak akkor továbbíthatja, ha törvény megengedi, vagy az érintett hozzájárul.  
 
Adatvédelmi biztos: 
- az OGY választja az alkotmányos jogokat sértő visszásságok kivizsgálására 
- hatásköre a közigazgatás egészére kiterjed, de csak az alkotmányos jogok szempontjából 
vizsgálja 
- visszásság feltárása esetén ajánlással fordul a „vétkes” közig. szerv felé 
- ellenőrzési joguk van, saját jogon nem intézkedhet, csupán bírósági, alkotmánybírósági 
eljárást kezdeményezhet, ill. a nyilvánossághoz fordulhat 
 
 
 
 



IK 12. Tétel: Államigazgatási szerv ügyintézője. Iratok irattárazása, selejtezése! 
a) Az ügyiratkezelés folyamata az ügyintézés lezárása után: 
Az ügyintézés lezárása utáninak tekinthető szakaszai:  
- irattárazás és archiválás 
- selejtezés 
- levéltárba adás  
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell végezni. 
Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek az ügyirathoz hozzá kell rendelnie (papíralapú irat esetén 
rávezetnie) az irattári tételszámot, és meg kell vizsgálni, hogy az előírt kezelési és kiadási utasítások 
teljesültek –e. Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés 
időpontját és el kell helyezni az irattári tételszámnak  megfelelő gyűjtőbe. A központi iratárba csak 
lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 
Elhelyezés átmenetei irattárba (kisirattár): 
- további érdemi intézkedést nem igénylő iratok elhelyezése 
- az iratok továbbra is az ügyintézők rendelkezésére állnak 
Elhelyezés központi irattárba: 
- a szerv dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat, ezt 
dokumentálni kell, papíralapú iratok esetében a kiadott ügyiratról ügyiratpótló lapot kell készíteni 
 
b) Archiválás forgalma, őrzési idő: 
-  Az archiválás az elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus 
dokumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón  
- Az elektronikusan tárolt és archivált adatok utólagos olvashatóságát a megőrzési idő lejártáig 
biztosítani kell (pl. CD-ről időszakonként másolt készítése) 
- Ha ez nem biztosítható papírmásolatot kell készíteni 
- az irattári jel őrzési időt mutató része szerint:  
0-nem selejtezhető, 1-két év után, - 2-öt év után, - 3-tíz év után, 4-tizenöt év után, 5-harminc év után, 
6-hetvenöt év után selejtezhető az irat.  
 
c) Ügyiratok selejtezése: 
- az iratok egy részét az őrzési idő után selejtezni kell 
- az őrzési idő leteltével  a selejtezhető iratokat megsemmisítik 
- ami nem selejtezhető át kell adni a levéltárnak 
Az ügyiratok selejtezését legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az 
irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével.  
 
d) A selejtezési jegyzőkönyv: 
Selejtezés előtt a levéltártól engedélyt kell kérni a selejtezéshez 
- 3 példányban kell felvenni a jkv-t tartalmazza:  
- selejtezés helye, ideje 
- selejtezők neve, aláírása, bélyegző 
- irattípusok, évkörök, iratok terjedelme 
e) Az iratok levéltárba adása, megsemmisítése: 
Levéltárba adás: 
- a levéltárnak átadandó iratokat ügyviteli segédletekkel együtt, az átadó költségére az irattári 
terv szerint, átadás-átvételi jkv. kíséretében, tételjegyzékkel együtt, teljes lezárt évfolyamokban kell 
átadni.  
Megsemmisítés: 
- ha levéltár engedélyezi az iratok megsemmisítését 
- a megsemmisítésről a jegyző az adatvédelmi előírások figyelembevételével gondoskodik 
 
 



IK. 13. Tétel: Tájékoztassa az ügyfelet az önkormányzás elvi alapjairól, közvetlen 
hatalomgyakorlás helyi szabályairól! 
 
a) A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga: 
- a képviselő-testület önállóan szabályoz és igazgat 
- tulajdonosi jogokat gyakorol az önkormányzati vagyon tekintetében, bevételeivel önállóan 
gazdálkodik, vállalkozhat 
- saját bevételre jogosult, állami támogatással 
- szervezeti és működési rendjét kialakítja 
- önkormányzati jelképet alkothat, kitüntetéseket alapíthat 
- szabadon társulhat más képviselő-testületekkel 
 
b) A választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában: 
A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján ill. helyi 
népszavazással gyakorolják. Az általános önkormányzati választást az Alaptv. alapján 5 évente 
(korábban 4) tartják, a választás napját a köztársasági elnök tűzi ki.  
 
c) A helyi közügy fogalma: 
A helyi közügyek köre: - a lakosság közszolgáltatással való ellátása, - közhatalom önkormányzati 
típusú helyi gyakorlása, - a szervezeti, személyi, anyagi feltételek biztosítása. A helyi önkormányzat 
a helyi közügyek intézése tekintetében: - rendeletet alkot, - határozatot hoz, önállóan igazgat,            
- meghatározza a szervezeti-működési rendjét, dönt a helyi adók fajtájáról, mértékéről…stb 
 
d) A települési és területi önkormányzatok: 
Község: A község olyan település, amelyet a köztársasági elnök községgé nyilvánít, és így megilleti 
a helyi önkormányzás joga. Községgé nyilvánítás feltételeit az Ötv. szabályozza. A helyi 
választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, legalább 300 lakosú 
lakott településrészből, amely képes az önkormányzati jogok gyakorlására.  
Nagyközség: Az önkormányzati funkciókat illetően olyan, mint a község. De több kötelező feladat és 
hatáskör ellátásra lehet képes.  
Város: A nagyközség a várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A városi önkormányzatoknak képesnek kell lennie a középfokú 
közszolgáltatások fenntartására (pl. gimnázium, zeneiskola, egészségügyi járó-és fekvőbeteg 
ellátás…stb) 
Megyei jogú város: Az Ogy. az 50.000 főnél nagyobb lakosságszámú várost megyei jogú várossá 
nyilváníthatja. Minden megyeszékhely megyei jogú város. A saját városi közszolgáltatásai mellett 
ellátja a megyei önkormányzati feladat és hatásköröket is.  
A megyei: Közvetlen választás útján létrejövő területi önk. községektől, városoktól elhatárolható 
feladat- és hatáskörök gyakorlására, a középszintű közszolgáltatások ellátására. Feladata, 
mindazon közszolgáltatások biztosítása, melyeknek ellátásra a települések nem képesek.  
Főváros és kerületei: Két szinten működik: a kerületi önk. látják el a települési önkormányzati 
feladatokat, míg a fővárosi látja el a megyei önk. feladatokat.  
 
e) A népszavazás, népi kezdeményezés: 
népszavazás: lehet országos, vagy helyi, elrendelésére kötelezően v. mérlegelés alapján kerülhet sor. 
Tárgya: az Ogy. ill. a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozó kérdés.  
népi kezdeményezés: lehet országos, vagy helyi, arra irányul, hogy az Ogy. ill. a helyi 
önkormányzat tűzze napirendjére a kezdeményezésben megfogalmazott, hatáskörébe tartozó kérdést. 
legalább 200.000 választópolgár kezdeményezésére az OGY köteles elrendelni az ügydöntő 
népszavazást.  
 
 



IK. 14. Tétel: Tájékoztassa az ügyfelet a képviselő-testület üléséről készült jkv-ről, tartalmi, 
formai kellékeiről! 
a) Az önkormányzatok képviselő-testületi (KT) üléseinek összehívása: 
- a polgármester hívja össze, elnökként vezeti 
- ülései nyilvánosak, de csak jelenléti jogot biztosít 
- kivételes esetben zárt is lehet (választás, kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás és egyéb személyi 
ügyekben, hatósági, összeférhetetlenségi, vagyoni ügyekben) 
-- a KT akkor tud döntést hozni, ha a képviselők több mint a fele jelen van 
- a KT döntése a rendelet és a határozat 
- a KT mérlegelési körébe tartozik annak eldöntése, melyek azok a hatáskörök melyeket ő kíván 
gyakorolni és melyeket kíván átruházni szerveire (pl. a KT bizottságára, polgármesterre) 
- vannak ügyek melyeket nem ruházhat át: ezek a rendeletalkotás, a szervezeti kialakítása 
működésének meghatározása, költségvetés megállapítása.  
b) A meghívó és előterjesztések: 
meghívó: formája lehet írásos v. szóbeli. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:  
- az ülés helyét, idejét 
- az egyes napirendek tárgyalásának kezdési időpontját 
- a napirend címének előadójának megnevezését 
- a napirend tárgyalására meghívottak nevét, a meghívó keltezését 
- polgármester aláírását 
- az önk. pecsétlenyomatát 
előterjesztések 
- előkészítői általában a bizottságok, ők tesznek legtöbbször javaslatot egy-egy téma 
napirendi javaslatba történő felvételére, tárgyalására.  
- a hivatallal összefüggő ügyekben a jegyző az előterjesztő 
- az írásos előterjesztés két fő részből áll:  
- - előterjesztő részből (bevezetés, tárgyalás) tartalmazza: a téma pontos meghatározását, azt 
hogy volt –e korábban döntés a témában, a döntési alternatívákat, melyek mellett több lehetséges 
tényt, összefüggést , érvet is fel kell sorakoztatni.   
- - határozati javaslatból, mely tartalmazza: az előterjesztő által javasolt döntési 
alternatívákat, a megvalósításhoz szükséges anyagi eszközöket, a végrehajtásért felelős személy v. 
szer megnevezését, a döntés végrehajtási határidejének rögzítését.  
c) A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmi kellékei az önkormányzati törvény alapján: 
- megjelent képviselők és meghívottak nevét 
- napirendi pontokat 
- tanácskozás lényegét, 
- szavazás számszerű eredményét 
- a hozott döntéseket 
- a polgármester és a jegyző írja alá 
- 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes közigazgatási hivatalnak (Kormányhivatal) 
 
d) A nyilvános és zárt ülések jegyzőkönyvei: 
a jegyzőkönyv az elhangzottak lényegét tartalmazza, de dönthetnek szó szerinti jkv. vezetéséről is, 
adathordozón is lehet rögzíteni az elhangzottakat. A zárt ülésről külön jkv-et kell készíteni, de a 
közérdekű adatokat ilyenkor is megismerhetővé kell tenni.  
 
e) A nyilvános és zárt ülések dokumentumainak kezelése: 
Az adatkezelő dönt a dokumentum jellegéről, annak átadhatóságról, a benne foglalat adatról való  
tájékoztatásról. A nyilvános testületi ülésekről készült jkv-ek, felvételek közérdekű adatok, bárki 
megismerheti azokat.  
 
 



IK. 15. Tétel: Magyarázza el az önk. rendelet kihirdetéséhez és hatályba lépéséhez kapcsoló 
törvényi rendelkezéseket, rendeletalkotás szabályait! 
 
 
 
a) Az önkormányzati rendelet, mint jogforrás fogalma: 
Az önkorm. rendeletet ad ki a magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok 
rendezésére. Az önkormányzatok mind felhatalmazás alapján, mind anélkül jogosultak 
jogszabályokat alkotni a helyi jelentőségű kérdésekben.  
 
b) A kötelező rendeletalkotási tárgykörök felsorolása: 
önkormányzati jelképek alkotása, helyi kitüntetések javadalmazásának kérdései, önkormányzati 
hatósági jogkör megállapítása, a helyi népszavazás és nép kezdeményezés eljárási rendjének 
meghatározása, törzsvagyon korlátozott forgalomképes tárgyairól való rendelkezés, helyi adók, 
szervezeti és működési szabályzat 
 
c) Az önkormányzati rendelet kezdeményezésére jogosultak ismertetése: 
helyi képviselők, kisebbségek helyi szószólója, képviselő-testület bizottságai, településrészi 
önkormányzat testülete, polgármester és a jegyző, lakossági szervezetek vezető testületei, érdek-
képviseleti szervek 
 
d) Rendeletalkotás szabályai, felsorolása: 
- A képviselő-testület alkothat rendeletet, amely nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal 
- a képv-testület minősített többségű szavazására van szükség 
- önk. rendelete csak jogsértés esetén, AB által vizsgálható felül 
- az Ötv. értelmében a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, megvalósítja a helyi 
közakaratot 
 
e) Az önkormányzati rendelet kihirdetése és a hatálybalépés: 
A jegyző és polgármester által aláírt, képviselő-testület által hozott rendeletet kihirdetik. A 
kihirdetés helyi formáját az SZMSZ köteles meghatározni.  
A kihirdetés helyben szokásos módja lehet: 
-  az önkorm. hivatalos lapjában valóo kihirdetés 
-  helyi újságban való közlés 
-  szó szerinti szövegének szórólapon való közlése  
- a helyi önk. hirdetőtáblán kifüggesztve 
 
A jogszabály a kihirdetést megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget. A hatálybalépéséről 
magában a rendeletben kell nyilatkozni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IK   16. Tétel: Ön közjegyzői irodában dolgozik, mint irodavezető. Új gépírónő segít önnek. Az 
ügyfél érettségi bizonyítványáról kér hiteles másolatot……… 
a./Hitelesítések fajtái: 
Okirat hitelesítés: 
Az okirat közjegyzői hitelesítése valójában másolat hitelesítés, a közjegyző okirat hitelesítés esetén 
a jól olvasható okiratról készített másolatot hitelesíti tanúsítvány kiállításával, ami egy ún. 
hitelesítési záradék. Ezt a közjegyző magán az okiraton vagy az okirathoz fűzve helyez el. A 
közjegyző magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem 
vizsgálja, csak az általa készített tanúsítvány alakiságának megtartásáért és tartalmi valódiságáért 
felel. A közjegyző által készített hiteles másolat nem közokirat. 
Aláírás hitelesítés: 
A közjegyző névaláírás, vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha azt a közjegyző előtt írják alá 
A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik. Előzőleg meg kell bizonyosodnia a 
fél személyazonosságáról 
Ténytanúsítás: 
A közjegyző bármilyen jogi jelentőségű tényt közhitelesen tanúsíthat. A tényeket jkv-ben rögzíti és 
erről ad ki tanúsítványt. Pl.: 
• okirat felmutatásának tanúsítása, 
• nyilatkozat, vagy értesítés közlésének tanúsítása 
• gazdasági társaság közgyűlése, testületi ülés, és határozatai tanúsítása 
Nyilvántartás adatinak tanúsítása 
A cégnyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás (TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat 
használata) 
 
b) A hitelesítések könyvében iktatása: 
A közjegyző a záradék formájában kiállított tanúsítványokat  a területi kamara által rendszeresített 
papír alapú és az országos kamara által jóváhagyott számítógépes nyilvántartásba (együtt: 
hitelesítések nyilvántartó könyve) jegyzi be. Tartalmazza: 
• évente újra kezdődő folyamatos ügyszámot 
• az ügyintézés időpontját 
• fél neve, lakóhelye, elérhetősége, 
• ügy tárgya (másolat, nyilvántartás, névaláírás hitelesítés, okirat felmutatás, fordítás hitelesítés, jogi 
tény tanúsítása, elektronikus letéti tárba helyezés) 
• a személyazonosság megállapításának módja 
 
c) Másolat elkészítése: 
• először meg kell állapítani az ügyfél személyazonosságát hivatalos igazolványból 
• az eredeti okiratot meg kell vizsgálni. Akkor hitelesítheti az okirat másolatát, ha jól olvasható az 
az okirat, ,amelyről a másolat készült. A másolatot összehasonlítja az okirattal és a másolaton 
hitelesítési záradékkal tanúsítja azt. 
• másolat készítése fénymásolóval, (ha fél hoz másolatot akkor betű szerinti egyezés ellenőrzése) 
• a hitelesítések nyilvántartó könyvének kitöltése 
• hitelesítési záradék készítése 
 
d) Záradék elkészítése: 
fel kell tüntetni, hogy 
- a másolat eredeti okiratról, vagy annak kiadmányáról, másolatáról készült 
- az okiraton volt-e illetékbélyeg 
- a másolat az eredetinek csak egy része volt-e 
- az eredeti okiraton változtatás, sérülés vagy aggályt keltő  körülmény észlelhető volt-e. 
  



IK 17. Tétel: Ön közjegyzői irodában dolgozik, mint irodavezető. Egy hagyatéki ügyben az 
egyik örökös érdeklődik, hogy megérkezett –e már az édesanyja hagyatéki irata? 
 
 
a) Irat megtalálása – névmutató, lajstrom: 
A közjegyzői iroda a közjegyzői ügyben félként szereplő személynek és képviselőjének ad 
felvilágosítást, lehetővé teszi az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését. Az 
eljárásban részt nem vevő személy részére akkor engedélyezi a felvilágosítást, ha azt jogszabály 
lehetővé teszi vagy ahhoz valamennyi érintett hozzájárult.  A közjegyzői iroda a felvilágosításra 
való jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. Személyazonosságát igazolnia kell. Az 
eljárásban az adatok, az iratok és a tények nyilvántartása, kezelése, az adatokba történő betekintés 
engedélyezése és az adatok kiadása tekintetében a bíróságokra vonatkozó jogszabályok az 
irányadóak.  A közjegyzőnél elektronikus iktatás van, ahol a név alapján az irat ügyszáma 
megjelenik, és ez alapján az aktuális ügyintézési állapot is azonnal látható. 
 
b) Iktatás – érkeztetés: 
• a beadványok átvételét és az átvétel elismerését jelenti 
• az érkezése napján bélyegzővel kell ellátni, feltüntetni a közjegyző nevét, ügyszámot, érkezés évét, 
hónapját, napját, érkezés módját 
• meg kell jelölni a példányszámot és a mellékleteket, a pénzösszeget, egyéb értéket, fontos iratot 
• a közjegyző az ügyeket érkezési sorrendben bejegyzési a nyilvántartásba 
• kezdőirat ügyszámot, utóirat az ügyszám mellé sorszámot kap. Az utóiratot az eredeti ügy száma 
alatt kell kezelni. A nyt-ban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek 
érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik. 
A végintézkedések és más fontos iratokat páncélszekrényben, vagy tűzbiztos lemezszekrényben 
külön kell őrizni. 
Ügyszám: 
közjegyző székhelyének azonosító száma/Ü/ügy érkezés szerinti száma/érkezés évszáma/sorszám 
 
c) Adatok beszerzése – megkeresések: 
A közjegyzőnek on-line hozzáférése van a cégnyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás adataihoz. 
• a közjegyző a tárgyalás határnapjáig beszerzi a szükséges adatokat és iratokat 
• a hatóság, vagy bármely személy az elhalálozás után köteles a birtokában lévő végrendeletet 
megküldeni 
• a közjegyző a tárgyalás előtt felbonthatja, de a tárgyaláson hirdeti ki a végrendeletet 
A folyamatban lévő ügy iratait csak közjegyzői utasítás alapján lehet más hatósághoz megküldeni. A 
Pb-on fel kell tüntetni, hogy az iratokat mikor és hova küldték meg. 
  
d) Kitűzés – tárgyalási határnap megállapítása: 
A tárgyalási napra kitűzött ügyekről tárgyalási jegyzék készül, amelyen meg kell jelölni a kitűzött 
ügyek sorszámát, az ügyszámot, az ügy tárgyát, a tárgyalás időpontját és az örökhagyó nevét. A 
tárgyalóra ki kell függeszteni. A hagyaték tárgyalására megidézi a túlélő házastársat, törvényes 
örököst, végrendeleti örököst, köteles részre jogosultat, utóörököst, hagyományost, végrendeleti 
végrehajtót, hagyatéki hitelezőket. Olyan határnapot kell kitűznie, amely időpontban a megidézettek 
lakóhelyük távolságának figyelembevételével meg tudnak jelenni. Az érdekelteket figyelmeztetni 
kell, hogy távolmaradásuk a hagyatéki tárgyalás megtartásának és a határozathozatalnak nem 
akadálya. Ha az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, az idézéssel együtt hirdetményi kézbesítést 
rendel el, a legutolsó ismert lakóhelye szerinti PH-nak 15 napos kifüggesztéssel. A hagyatéki 
tárgyalást a közjegyző hivatali helyiségében kell megtartani. 
  
  



  
IK 18. Tétel: Ön közjegyzői irodában dolgozik. Egy joghallgató az iránt érdeklődik, milyen 
feltételekkel lehet közjegyző? 
 
A közjegyzőség intézménye az igazságszolgáltatásnak az a része, amelynek célja a jogviták 
kialakulásának megelőzése, a jogi prevenció. A közjegyző a jogászi munkamegosztásban a bíró és 
az ügyvéd között foglal helyet.  A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes a közjegyzővel áll 
munkaviszonyban. A közjegyzőjelöltet és a közjegyzőhelyettest a közjegyző valamennyi közjegyzői 
ügykörben köteles foglalkoztatni és a gyakorlati képzéséről gondoskodni. 
a) A közjegyzőjelöltté válás követelményei: 
Közjegyzőjelöltként a a területi kamara névjegyzékébe azt vehetik fel, aki 
magyar állampolgár 
büntetlen előélet 
egyetemi jogi végzettség 
igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel jelölti munkakör betöltésére szerződést 
kötött. 
 b) Közjegyzőhelyettessé válás követelményei: 
Közjegyzőhelyettesként a területi kamara névjegyzékébe azt vehetik fel, aki 
magyar állampolgár 
büntetlen előélet 
egyetemi jogi végzettség 
jogi szakvizsgával rendelkezik 
igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel jelölti munkakör betöltésére szerződést 
kötött. 
c) A közjegyzővé válás követelményei: 
A közjegyzőt az igazságügyért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre. A kinevezés 
tartalmazza a közjegyző székhelyét. Egy székhelyre több közjegyző is kinevezhető. 
– magyar állampolgár 
– az országgyűlési képviselők választásán választható 
– egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik 
– jogi szakvizsgát letette 
– legalább 3 évi közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (ez lehet bírói,k ügyvédi, ügyészi 
jogtanácsosi v. közjegyzői gyakorlat) 
Nem nevezhető ki közjegyzőnek 
– büntetett előéletű 
– aki foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll 
– büntető jogi felelősségét a bíróság je. Ítéletében megállapította 
– kényszergyógykezelés alatt áll 
– hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtották 
– egészségi állapota miatt a hivatás ellátásra alkalmatlan 
– közbizalomra érdemtelen 
– összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
d) Közjegyző kinevezés menete – pályáztatás kinevezés: 
 A közjegyzői állást pályázat útján lehet betölteni. A pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolnia 
kell a kinevezéshez szükséges adatokat, tényeket (egyetemi végzettség,szakvizsga), hatósági 
bizonyítvánnyal (erkölcsi), hogy  büntetlen előéletű. A területi elnökség a pályázati határidő 
leteltétől számított 30 napon belül elbírálja, kinevezési javaslatot készít, és azt felterjeszti a 
közigazgatási és iü. Miniszterhez. A közjegyző a kinevezést követő 3 hónapon belül a MOKK 
elnöke előtt esküt tesz. Ezt megelőzően bemutatja a bélyegzőjét, aláírás mintáját és a kamarai 
igazolást, mely megállapítja, hogy   a hivatali helyisége a hivatás gyakorlására alkalmas, továbbá, 
hogy kötelező felelősségbiztosítást kötött és megszüntette az összeférhetetlenséget. 



IK 19. tétel: Ön ügyvédi irodában dolgozik. Az ügyfelet világosítsa fel az alapvető ügyvédi 
tevékenységek típusairól, ügyvédi tevékenység alapvető elveiről.  
a.) alapvető ügyvédi tevékenység: 
Klasszikus ügyvédi tevékenység: 
– ügyfél képviselete peres eljárásban 
– védelem büntetőügyben 
– jogi tanácsadás 
– szerződés, beadvány és más irat készítése 
– az ezekhez kapcsolódó pénz és értéktárgy letéti kezelése 
 
b.) Alapelvek 1-10. 
A magyar ügyvédi kar elfogadja és tiszteletben tartja az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa által 
elfogadott, európai jogi hivatás chartáját. Ez a charta az ügyvédi hivatás alapelveit 10 pontban 
foglalja össze. 
1. Az ügyvéd tevékenységében szabad és független. Nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely 
hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti.  Az ügyvéd függetlenségét az összeférhetetlenségi 
szabályok is biztosítják.  Az ügyvéd Mo. valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat. 
2. Ügyvédet mindenki szabadon választhat. Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden 
olyan adatot és tényt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E 
kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és birtokában lévő egyéb iratra is. A megbízó, a 
jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. Tanúvallomást 
is csak ekkor tehet.  A védői titok megtartása a titokról rendelkezni jogosult személy bármilyen 
nyilatkozatától függetlenül kötelező. 
3. Az ügyvéd a megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el. Csak akkor ha nincs a két 
ügy között összefüggés. Ha az ügyvéd felek megbízásából szerződéskötésben működik közre és 
azokat közösen képviseli, a felmerülő későbbi jogvitában nem járhat el. 
5. Az ügyvéd nem köteles a megbízást elfogadni, és az elfogadott megbízást bármikor indokolás 
nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő a megbízó értesítésétől számított 15 nap. De a 
felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni. Az ügyvéd az általa okozott kárért a Ptk. 
alapján felel, akinek kárt okozott.  Az ügyfelek bizalmának erősítését és a károk megtérítésének 
biztonságát szolgálja az ügyvédi felelősségbiztosítás. 
6. Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. A megbízási díj szabad 
megállapodás tárgya. A kirendelt ügyvédi óradíj 2007.jan.1-től 3000 Ft. 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértésének fontosságát az etikai követelmények is rögzítik: Az ügyvéd 
folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje az új jogszabályokat és az irányadó bírói 
gyakorlatot. Közszereplése presztízséhez méltó színvonalú legyen. A hatóság előtt tett 
nyilatkozatai,l beadványai és különösen perbeszédei legyenek jogilag megalapozottak, igényesek. 
8. Az ügyvédnek kerülnie kell a másik ügyvédet sértő megjegyzéseket, a másik ügyvéd lejáratását. 
Az ügyvéd az ellenérdekű fél képviselőjétől érkezett levélre, ajánlatra haladéktalanul válaszoljon.  
Az ügyvéd a korábban eljárt ügyvéd munkájával kapcsolatban ügyfele előtt csak eltérő jog9i 
álláspontját közölheti, a korábbi ügyvéd működését nem minősítheti.   
9. Az ügyvédi hivatás tiszteletben tartása a jogállamiság és a demokrácia elengedhetetlen feltétele a 
társadalomban. Az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok 
megtartásával kell gyakorolnia. Tevékenysége során az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást kell 
tanúsítania. Ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem egyeztethető össze. 
10. Az ügyvéd a Magyar Közt. Valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat, minden ügyben 
elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Az ügyvédi hivatás gyakorlásának törvényi feltétele a 
kamarai tagság. A kamara olyan köztestület, amely az ügyvédek önszabályozásával, szakmai 
irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat látja el. A MÜK az ügyvédi hivatás etikai 
szabályairól és elvárásairól szabályzatot alkotott, melynek betartása minden ügyvéd kötelessége. 
 



IK 20. Tétel: Ön ügyvédi irodában dolgozik. Ügyfelet világosítsa fel a kamara fogalmáról, 
típusairól, szervezeti felépítéséről! 
 
 
a.) Az ügyvédi kamara fogalma 
Ügyvédi tevékenységet az végezhet, aki a kamara tagja (egy kamara tagja lehet) és az ügyvédi esküt 
letette. A kamara olyan köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló 
költségvetéssel rendelkezik. A kamara a tagjai közé felvett ügyvédet nyilvántartásba veszi, és 
arcképes igazolvánnyal látja el. Az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, 
érdekképviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el.  Gondoskodik az ügyvédek jogainak 
védelméről, elősegíti kötelezettségeik teljesítését, szervezi a szakmai továbbképzésüket. Véleményt 
nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben. Dönt az ügyvédek kamarai 
tagságának keletkezéséről, megszűnéséről. Vezeti az ügyvédi névjegyzéket. Önállóan vagy más 
szakmai kamarával együtt országos levéltárat működtet. 
 
b) Az ügyvédi kamara típusai: 
Magyar Ügyvédi Kamara és a területi kamarák. 
 
c.) A Magyar Ügyvédi Kamara: 
A MÜK köztestület, ügyvédek országos szervezete. A MÜK tagjai a területi kamarák. Székhelye: 
Budapest. 
Szervei: 
– a teljes ülés 
– az elnökség 
– a fegyelmi bizottság (fegyelmi ügyekben tárgyalásokat tart, fegyelmi határozatokat és 
intézkedéseket hoz, fegyelmi büntetéseket szab ki) 
– az összeférhetetlenségi bizottság 
– a választási bizottság (összeállítja a választói névjegyzéket, lebonyolítja a választást, 
elbírálja a választással kapcsolatos kifogásokat) 
– az ellenőrző bizottság 
 
 
d.) Területi kamarák: 
A területi ügyvédi kamara köztestület. 
Szervei: 
– a közgyűlés (megválasztja a MÜK-ba küldött tagokat, javaslatot tesz az ügyvédeket érintő 
kérdésekben a MÜK-nek, elfogadja a területi kamara alapszabályát) 
– a területi kamara elnöksége 
– a fegyelmi bizottság (u.a.) 
– az összeférhetetlenségi bizottság 
– az ellenőrzői bizottság (ellenőrzi az ügyvédi kamara gazdasági és pénzügyi munkáját, 
szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az általa végzett vizsgálatokról) 


