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IK 1. Ön a Károlyvárosi Körzeti Földhivatal ügyfélszolgálati 
munkatársa. Egy ügyfél kifogásolja, hogy a földhivataltól kapott 
határozati példány – véleménye szerint – nem felel meg a 
követelményeknek. Magyarázza el az ügyfélnek a 
kiadmányozásra vonatkozó előírásokat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 A kiadmányozás fogalma 
 A kiadmányozás tartalma 
 A hiteles kiadmány alaki feltételei 
 A kiadmány jobb fejlécének tartalma 
 A kiadmány bal fejlécének tartalma 
 

 
A kiadmányozás fogalma 
 
 
A kiadmányozás magában foglalja  

 az ügyben való érdemi döntést,  
 az intézkedés kiadásának és  
 az ügyirat irattárba helyezésének jogát.  

 
Kiadmány: az ügyekben való intézkedés kiadmányozott, letisztázott, hiteles formában 
továbbítandó irata. 
 
 
 
 
 
A kiadmányozás tartalma 
 
A kiadmányon változtatni csak a kiadmányozó hozzájárulásával szabad.  
 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 
szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 
alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 
Nem minősül kiadmánynak:  

- az elektronikus visszaigazolás 
- a fizetési azonosítóról és az iktatószámról szóló elektronikus tájékoztatás 
- az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott egyéb dokumentumok. 

 
A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 
 
A kiadmányozási jogosultság szintjeit és terjedelmét a földhivatal vezetője határozza meg a 
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szervezeti és működési szabályzatban, ügyrendben, vagy az iratkezelést végző személyek 
részére kiadott jegyzéken. 
 
Az iratkezelő csak olyan iratot vehet át továbbításra, illetve helyezhet irattárba, amelyet arra 
jogosult személy kiadmányozott. 
 
A más szervezethez (személyhez) küldendő kiadmányokat a közigazgatási szervezet hivatalos 
nyomtatványán (levélpapírján) kell elkészíteni. A kiadmány leírásáról, a borítékok pontos 
címzéséről az intézkedéstervezetet készítő köteles gondoskodni. 
 
 
A hiteles kiadmány alaki feltételei 
 
 
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve 
mellett az „s. k.” jelzés szerepel, a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt 
aláírásával igazolja, továbbá 

- a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a hivatalos 
körbélyegző lenyomata szerepel. 

 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

- a kiadmányozó neve mellett az „s. k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű 
aláírásmintája és 

- a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 
Aláírás-bélyegző használata csak abban az esetben megengedett, ha az azonos ügyben kiadott 
iratok nagy száma ezt indokolja, és jogszabály nem tiltja, vagy nem írja elő az eredeti aláírást. 
 
A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról hiteles másolatot készíteni 
minősített elektronikus aláírással és a másolat készítési dátumának rögzítésével lehet. 
A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 
hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 
 
 
A kiadmány bal felső részén az alábbi sorrendben kell feltüntetni: 
- a közigazgatási szervezet nevét és pontos címét (postai irányítószámmal és postafiók 

számmal), 
- az ügyirat iktatószámát, 
- az ügyintéző nevét (ha nem azonos a kiadmányozóval), és 
- ha van, az ügyintéző távbeszélő számát. 
 
A kiadmány jobb felső részén az alábbi sorrendben kell feltüntetni: 
- a tárgyat, 
- a mellékletek számát, 
- a hivatkozási számot vagy jelzést. 
 
A magánszemélyekkel folytatott levelezés alkalmával a tárgyat nem kell külön feltüntetni, a 
címzést - a határozatok kivételével - a szöveg elé kell írni. 
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A tisztázaton a szöveg után – baloldalon - a kiadmányozás keltét, jobb oldalon a 
kiadmányozó nevét és beosztását kell feltüntetni. 
 
A kiadmányozott intézkedéstervezetet a tisztázattal össze kell olvasni, az esetleges hibákat ki 
kell javítani, majd azokat együttesen - előadói munkakönyvben való elismertetéssel - kell a 
kezelőnek expediálásra és irattárazásra átadni. 
 
Az ügyintéző az általa készített kiadmány tervezetét szignójával és keltezéssel köteles ellátni. 
A kiadmányozásra jogosult személy a kiadmány tervezetét is saját kezű aláírásával és 
keltezéssel látja el. 
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IK 2. Ön a Magyaralmási Körzeti Földhivatal hivatali 
ügyviteléért felelős köztisztviselője. Új munkatársat vettek fel, és 
az Ön feladatát képezi, hogy megismertesse vele a földhivatali 
ügyvitel folyamatát. Magyarázza el a földhivatali ügykezelés 
mozzanatait! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 A küldemények átvétele, bontása, iktatása, továbbítása 
 Az iratok nyilvántartásba vétele, iktatása, szignálásra, 
ügyintézésre továbbítása 
 Az ügykezelési teendők az ügyintézés folyamatában 
 szignálás 
 belső irányítás 
 kiadmányozás 
 Az iratok tisztázása, sokszorosítása 
 Expediálás, postázás, határidő-nyilvántartás 
 Irattárazás, selejtezés, levéltári átadás 
 
 
A küldemények átvétele, bontása, iktatása, továbbítása 
 
 
A földhivatali ügyvitel a hivatali ügyintézés szervezett rendjét jelenti: az ügyintézés (az 
ügyek elintézését célzó érdemi munkavégzés) valamint az ügykezelés (az iratok készítésére, 
nyilvántartására, rendszerezésére, megőrzésére irányuló munkavégzés) munkafolyamatainak 
összességét. 
A közigazgatási szervezet vezetője felelős az iratkezelés egészének előírásszerű 
működtetéséért. Kijelöli az iratkezelés felügyeletét, ellenőrzését és operatív irányítását ellátó 
felelős vezetőt. A vezető gondoskodik az ügykezelés rendjének megszervezéséről, a 
biztonságos iratkezelés személyi és dologi feltételeinek megteremtéséről, a selejtezés 
irányításáról és ellenőrzéséről, a havonkénti ügyirat-hátralék elkészítéséről valamint a 
Szabályzat és az irattári terv szükség szerinti módosításáról. 
 
1. A küldemények átvétele:  
A küldeményeket és a beadványokat a hivatalos órák alatt kell átvenni. A küldemény 
átvételére jogosult: a címzett, az iratkezelést felügyelő vezető, ill. az általuk megbízott 
személy, a postai meghatalmazással rendelkező személy, az ügyfélszolgálati iroda ügykezelő 
vagy ügyintéző dolgozója valamint az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy.  
 
Az átvételt minden esetben igazolni kell; a kézbesítő okmányon olvasható aláírás és dátum 
megjelölésével.  

 A "sürgős" "azonnal" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 
megjelölni.  
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 Sérült küldemény átvétele esetében a sérülés tényét az átvételi okmányon meg kell 
jelölni és soron kívül ellenőrizni a küldemény tartalmának meglétét.  

 Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt továbbítani kell a 
tényleges címzetthez, vagy visszaküldeni a feladónak.  

A közigazgatási szervezethez érkezett hivatalos küldeményeket 24 órán belül, de legkésőbb 
az átvételt követő munkanapon az illetékes iratkezelőhöz iktatásra át kell adni. 
 
2. A küldemények felbontása:  
A közigazgatási szervezethez érkezett küldeményeket általában a vezető, vagy az általa 
megbízott személy bonthatja fel.  
 

 Felbontás nélkül kell a címzettnek továbbítani a vezető részére illetve a névre szóló, 
magánjellegű küldeményeket.  

 A küldemények illetéktelen felbontásakor a borítékra rá kell vezetni a felbontó nevét, 
majd eljuttatni a címzetthez. A kézbesítőkönyvben rögzíteni kell a felbontás tényét.  

 A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell az iraton illetve a borítékon jelzett iratok, 
mellékletek létét, vagy az illeték lerovásának tényét. A mellékletek vagy illetékbélyeg 
hiánya nem akadályozhatja a küldemény ügyintézésre való továbbítását.  

 
Faxon vagy más adathordozón érkezett irat esetében gondoskodni kell az információkat 
tartósan őrzött másolat készítéséről. Az elektronikus adathordozón érkezett iratok mellé 
kísérőlapot kell csatolni, és ezeket együtt kell kezelni. Az iktatószámot az adathordozóra 
maradandó módon rá kell vezetni.  
 
A küldemény borítékját 6 hónapig meg kell őrizni, ha ajánlottan érkezett, és véglegesen az 
ügyirathoz kell csatolni,  

 ha a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett;  
 ha bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel;  
 ha a küldő név- és cím adatait csak a borítékról lehet megállapítani; vagy  
 ha a beadás időpontjához jogkövetkezmény fűződhet.  

 
3. Az iratok iktatása:  
A közigazgatási szervhez érkezett illetve ott keletkezett iratokat iktatással kell nyilvántartani. 
Külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvántartani és kezelni a pénzügyi 
bizonylatokat, a munkaügyi nyilvántartásokat és az anyagkezeléssel kapcsolatos 
nyilvántartásokat.  
Nem kell iktatni a tananyagokat, az üdvözlőlapokat, a tájékoztatókat, meghívókat, előfizetői 
felhívásokat, közlönyöket, egyéb sajtótermékeket és a visszaérkezett tértivevényeket.  
 
Az iratnyilvántartást a kezelőnek úgy kell vezetnie, hogy abból az irat beérkezésének ill. 
keletkezésének pontos ideje, az ügyintéző neve, az irat tárgya, az elintézés módja, a kezelési 
feljegyzések, valamint az irat holléte megállapítható legyen.  
Soron kívül kell iktatni a határidős iratokat, expressz küldeményeket és a hivatalból tett 
intézkedéseket tartalmazó "sürgős" jelzésű iratokat. Az iratok iktatása történhet hagyományos 
kézi módszerrel és elektronikus eljárással.  
A földhivatalok az iktatás során központilag kiadott számítógépes rendszert kötelesek 
használni.  
 
Kézi iktatás céljára minden év kezdetén újonnan nyitott, hitelesített és oldalszámozott, a 
nyilvántartási adatok feltüntetésére, illetve rögzítésére alkalmas iktatókönyvet kell használni. 
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Az iktatókönyvet olvasható aláírással kell vezetni. Az iktatókönyvet az év utolsó 
munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot követően aláhúzással, keltezéssel, a 
szakigazgatási intézmény vezetőjének aláírásával és a hivatalos bélyegző lenyomatának 
elhelyezésével kell lezárni.  
 
Az elektronikus iktatásnál is ugyanazokat a követelményeket kell teljesíteni, mint a 
hagyományos iktatásnál. Elektronikus érkeztetés és iktatás esetén is szerepelnie kell az 
iratokon mindazon kezelési feljegyzéseknek, melyek a hagyományos iratkezelésben 
szükségesek. A bevitt adatokat az év végét követően tartós módon archiválni kell és az így 
készült iktatókönyvet a név- és tárgymutatóval együtt a tárgyévi iratokhoz tartozóan kell 
kezelni. A lezárt év adatbázisáról egy biztonsági példányt is kell készíteni lemezre. Ezen 
nyilvántartási rendszerben az adott ügyben keletkezett első irat az időrendben következő 
önálló sorszámot kapja, míg a többi irat az illető sorszám alszámára kerül. A beérkező iratok 
iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni és a lenyomat rovatait ki 
kell tölteni. 
 
Az iktatóbélyegző tartalmazza: a közigazgatási szervezet nevét, székhelyét; az iktatás évének, 
hónapjának, napjának; az iktatási sorszámnak (alszámnak); az ügyintéző nevének; a 
mellékletek számának; az előirat számának feltüntetésére szolgáló rovatokat.   
 
 
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 darabszámát. Az iratok iktatása alszámokra 
tagolódó sorszámos rendszerben történik. Az iktatószám az iktatókönyvi sorszámból, az 
esetleges alszámból és az évszámból áll (pl. 627/3/2004.) Az iktatószámok minden évben 1-
gyel kezdődnek.  
 
Az iratok szerelése: Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye 
(előirata). Az előiratot a kezelőnek az újabb irathoz (utóirathoz) kell szerelnie. Az ügylezárása 
után az összetartozó iratok véglegesen együtt maradnak (szerelés). 
 
Mutatózás: A papír alapú, hagyományos iktatást végző közigazgatási szervezetnél az iktatott 
iratokról, azok előkeresését megkönnyítő név- és tárgymutatót is célszerű vezetni. A 
mutatókönyvbe az iktatókönyv tárgyrovatába bejegyzett szöveget az ügy iktatószámának 
feltüntetése mellett kell bevezetni. Elektronikus nyilvántartásnál a keresést a "Tárgy" rovaton 
kívül, esetenként kombinált feltételek és tartalom mellett is biztosítani lehet. 
 
A kezelő az érkezett iratokat az ügyintézők kijelölése végett köteles a vezetőhöz, illetve az 
általa megbízotthoz továbbítani. A soron kívül iktatott ügyiratokat azonnal, a többieket 
legkésőbb a következő munkanap kezdetén kell szignálásra bemutatni. Az irat szignálására 
jogosult személy kijelöli az ügyintézőt és közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön 
utasításait.  
A kezelő vagy az ügyintéző az iratot szignálás és iktatás után beírja az ügyintézők részére 
rendszeresített előadói munkakönyvbe. A hó végi lezárások tükrözik az előző havi hátralékot, 
a tárgyhóban érkezett ügyiratok számát, a 30 napon túli ügyintézés és az elintézett iratok 
számát, az ügyintéző és a vezető aláírását.  
Az ügykezelési teendők az ügyintézés folyamatában 

 szignálás 
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 belső irányítás 
 kiadmányozás 

 
 szignálás 

 
A kezelő az érkezett iratokat az ügyintéző kijelölése végett köteles a vezetőhöz, illetve az 
általa megbízotthoz továbbítani. A soron kívül iktatott ügyiratokat azonnal, a többieket 
legkésőbb a következő munkanap kezdetén kell szignálásra bemutatni.  
Az irat szignálására jogosult személy kijelöli az ügyintézőt és közli az elintézéssel kapcsolatos 
esetleges külön utasításait.  
 

 belső irányítás 
 
Ha az adott ügy elintézéséhez 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. Ugyanezen rendszerben kell továbbítani a kiadmányozott és 
„Elhelyezés előtt” jelzéssel ellátott iratokat is. Az egyes részlegek tehát az adott ügy 
iratán(ában) dokumentálják az azzal kapcsolatos véleményüket, állásfoglalásukat, vagy 
tudomásulvételüket, az ezen kívüli külön levelezés tilos. 
Más részleghez csak azokat az iratokat továbbíthatja a kezelő, amelyeket az illetékes vezető, 
vagy az erre felhatalmazott ügyintéző „F” (fiatolás) jelzéssel és aláírással ellátott. Ennek 
hiányában az ilyen iratot továbbítani nem szabad. 
Az iratokat általában a kezelő közreműködésével kell az érdekelt részleghez, munkatárshoz 
továbbítani. A sürgős vagy soron kívüli ügyintézést igénylő iratot az ügyintéző közvetlenül is 
átadhatja az érdekelt(ek) részére, erről azonban a kezelőt mielőbb tájékoztatni kell, aki a 
továbbítás tényét az iktatókönyvbe bejegyzi. 
Átirányításra került iratok visszaérkezésének napját az iktatókönyvbe be kell jegyezni. A 
visszaérkezett iratot az ügyintézőnek át kell adni. 
 
Az ügyintézés során felmerült közbenső intézkedéseket írásban kell megtenni, ha azok az ügy 
érdemi elintézéséhez szükséges vélemény, állásfoglalás kérésére illetve átadására irányulnak. 
Az intézkedéstervezetek elkészítését követően a kiadmány továbbítására vonatkozóan az 
ügyintéző a kezelő részére az előadóíven, vagy az iraton egyértelmű kiadói utasítást ad. Az 
ügyintéző által elkészített, kiadói utasítással ellátott intézkedéstervezetet az ügyben döntési 
jogkörrel rendelkezőnek kell átadni, aki abban kiadmányozással dönt.  
 

 kiadmányozás 
 
A kiadmányozás magában foglalja az ügyben való érdemi döntést, az intézkedés kiadásának 
és az ügyirat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányon változtatni csak a kiadmányozó 
hozzájárulásával szabad. A kiadmány akkor hiteles, ha azt az illetékes kiadmányozó saját 
kezűleg aláírja vagy a kiadmányozó neve mellett az "s.k." jelzés szerepel és a hitelesítéssel 
felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja vagy ha a kiadmányozó, illetve az arra 
felhatalmazott személy aláírása mellett a közigazgatási szervezet hivatalos bélyegzőjének 
lenyomata szerepel. A kiadmány (másolat) hitelesítését az eredeti iratot őrző szervezeti 
egység kezelője "a kiadmány hiteléül" záradékolással végzi. Az elektronikusan előállított, 
vagy ily módon továbbított iratok hitelesítésére az elektronikus aláírást és időbélyegzőt, 
jogszabályban kijelölt szervezet által kezelt nyilvános és titkos kulcsot kell alkalmazni.  



9 
 

A más szervezethez (személyhez) küldendő kiadmányokat a közigazgatási szervezet hivatalos 
nyomtatványán (levélpapírján) kell elkészíteni. A kiadmány leírásáról, a borítékok pontos 
címzéséről az intézkedéstervezetet készítő köteles gondoskodni. 
 
Az iratok tisztázása, sokszorosítása 
 
 
A tisztázat bal felső részén az alábbi sorrendben kell feltüntetni:  

 a közigazgatási szervezet nevét és pontos címét (postai irányítószámmal és postafiók 
számmal),  

 az ügyirat iktatószámát,  
 az ügyintéző nevét (ha nem azonos a kiadmányozóval), és ha van,  
 az ügyintéző távbeszélő számát. 

A tisztázat jobb felső részén az alábbi sorrendben kell feltüntetni:  
 a tárgyat,  
 a mellékletek számát,  
 a hivatkozási számot vagy jelzést. 

A kiadmányozott intézkedéstervezetet a tisztázattal össze kell olvasni, az esetleges hibákat ki 
kell javítani, majd azokat együttesen - előadói munkakönyvben való elismertetéssel - kell a 
kezelőnek expediálásra és irattárazásra átadni. 
 
Expediálás, postázás, határidő-nyilvántartás 
 
Expediálás (a továbbítással kapcsolatos információk dokumentálása). 
Az irat továbbítása előtt a kezelőnek ellenőriznie kell, hogy a letisztázott kiadmányhoz 
kapcsolódóan végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. A küldeményeket a továbbítás módja 
szerint csoportosítani kell  

 posta - feladókönyv,  
 kézbesítő - kézbesítő könyv,  
 futárszolgálat.  

Az expediálás tényét és idejét az ügyirat irattári példányán, az előadói íven és az 
iktatókönyvben is dokumentálni kell. A visszaérkezett küldeményeket a kezelő köteles soron 
kívül bemutatni az ügyintézőnek.  
A kezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek 
meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek.  
A határidő lejárta előtti napon a határidős ügyiratot ki kell emelni a nyilvántartásból és az 
ügyintézőnek továbbítani.  
 
Irattárazás, selejtezés, levéltári átadás 
 
Irattárazás  
Az iratok nyilvántartásának, kezelésének és selejtezésének megkönnyítésére az irattári terv 
szolgál. Az irattári tervet az ügykörökben és a szervezetben bekövetkező változásoknak 
megfelelően - szükségeshez képest - módosítani kell. Az irattár kezelésével megbízott 
személy (irattáros) az irattárban őrzött iratokról raktári jegyzéket vezet, amely a tárolási 
egységek (doboz, csomó, kötet stb.), valamint az irattári terv szerinti tagolást is feltünteti. A 
kisirattár iratait raktári jegyzék alapján kell a nagyirattárnak átadni. 
Az irattárba helyezett iratokat azok szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas 
helyiségekben, megfelelő tárolóeszközökben, az irattári terv alapján kell irattárazni.  
Az elintézett ügyiratokat az irattárban irattartókba kell csoportosítani.  
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Az irattartókon fel kell tüntetni a bennük tárolt iratok évkörét, tétel- és iktatószámát. 
Elektronikai megoldás esetén az elektronikus adathordozóra felvitt iratokat, kezelési 
feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat egy közös adathordozón kell kezelni.  
 
Az ügy típusát és selejtezhetőségének idejét az irattári terv mutatja. A tárgyévi és az azt 
megelőző 2 évi iratanyagot az ügyintézéshez közelebbi ún. átmeneti irattárban (kisirattár) 
lehet irattárazni, ezután viszont át kell adni központi irattárnak.  
 
Az iratanyag használata történhet belső ügyviteli célból és külső szervezet vagy személy 
megkeresésére. A használat módjai: kölcsönzés (Az ügyiratról ügyiratpótló lapot kell 
készíteni, melyet az átvevő elismervényként ír alá. Ha az ügyirat a visszaadásra megjelölt 
határidő leteltéig nem érkezett vissza az irattárba, sürgetni kell. Ha a sürgetés ellenére 30 
napon belül sem érkezik vissza, e tényt a vezetőnek be kell jelenteni.), betekintés (Az ügyfél 
vagy megbízottja, jogainak érvényesítése  vagy feladatainak ellátása érdekében betekinthet az 
őt érintő iratokba, azokról jegyzetet, illetve másolatot készíthet.), másolat készítés (Az 
ügyiratokról hiteles másolat készítését és kiadását a szervezet vezetője és helyettese, vagy a 
kiadmányozó és ezen jogkörrel felhatalmazott ügyintéző engedélyezheti. A hiteles másolatot 
"A hiteles másolat" jelöléssel, keltezéssel, aláírással és bélyegzőlenyomattal a kezelő 
hitelesíti.). 
 
A földhivatali iratok és munkarészek archiválása: az irattár és térképtár részére átadott 
iratokat és munkarészeket a felügyeleti szerv szakmai útmutatóban megszabott feltételekkel 
és módszerekkel számítógépes adathordozóra lehet vinni és ekkor zárható szekrényben, 
száraz helyen kell tárolni. Az adatok minőségét 5 évenként ellenőrizni kell.  
 
Az iratok selejtezése Az irattárból iratot megsemmisítés, vagy nyersanyagként való 
felhasználás végett kiemelni csak szabályszerű selejtezési eljárás keretében, az irattári tervben 
rögzített őrzési idő elteltével lehet. Az iratselejtezés gyakorlati végrehajtására a közigazgatási 
szervezet vezetője által megbízott vezető selejtezési bizottságot hoz létre, mely meghatározza 
a selejtezhető irattári tételeket és külön válogatja azoktól a továbbra is megőrzendő 
iratanyagot.  
 
A lefolytatott iratselejtezésről a selejtezési bizottság által aláírt 3 példányos jegyzőkönyvet 
kell készíteni, melynek 2 példányát a selejtezés engedélyeztetése céljából meg kell küldeni az 
illetékes levéltárnak. Elektronikus adathordozón lévő iratok selejtezése is ezen általános 
szabályok betartásával történik. A selejtezési jegyzőkönyv tartalmazza: a selejtezést 
lebonyolító közigazgatási szervezet nevét és címét; a selejtezés megkezdésének és 
befejezésének időpontját; az iratanyag létrehozójának nevét és címét; a selejtezés jogszabályi 
alapjának megjelölését; mely évfolyamok iratanyagát érinti; mely irattári tételek kerültek 
selejtezésre, ill. visszatartásra; a selejtezett iratanyag hozzávetőleges mennyiségét; a 
selejtezést végző személyek nevét, beosztását és aláírását. 
 
Az iratok levéltárba adása: 
A közigazgatási szervezet nem selejtezhető iratait általánosságban az előírt 15 évi ügyviteli 
őrzési idő leteltével kell az illetékes közlevéltárnak átadni. Az átadásra kerülő iratokat teljes 
és lezárt évfolyamokban, az irattári terv szerint rendezetten, a nyilvántartási segédleteikkel, a 
közigazgatási szerv költségén, átadás-átvételi jegyzékkel kell átadni. Az iratok selejtezésének 
és levéltárba adásának tényét és idejét az állományi nyilvántartásban is meg kell jelölni. 
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IK 3. Ön egy polgármesteri hivatal ügykezelője. A jegyzőtől azt a 
feladatot kapja, hogy a közmeghallgatáson az állampolgároknak 
mutassa be az önkormányzat szervezetét. 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az önkormányzás elvi alapjai 
– A képviselő-testület és működése 
– A bizottságok és a részönkormányzatok 
– A polgármester és alpolgármester 
– A jegyző, aljegyző és a polgármesteri hivatal 
 

Az önkormányzati rendszer elvi alapjai 
 
A helyi önkormányzati rendszer része az állami szervezetrendszernek, és fontos eleme a 
hatalmi tagozódásnak.  
A helyi önkormányzat fogalmának lényegi elemeit az Alaptörvény és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) és az ezt lényegében módosító a 
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló” 2011. évi CLXXXIX. törvény többféle 
módon bontja ki. 
 
31 . cikk Magyarországon a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása 
érdekében helyi önkormányzatok működnek. 
 
Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. A városokban kerületek 
alakíthatók.  
A 2012.-ig hatályos Alkotmány tartalmazta, hogy a főváros kerületekre tagozódik. 
Az Alaptörvény a járások tervezett kialakításával összefüggésben a fővárosi kerületek 
megszüntetését is lehetővé teszi. Az ismert koncepció szerint országosan 168 járás, 
Budapesten pedig 7 körzet (járás) alakulna. A járások lakossága között jelentős eltérés lenne, 
a debreceni járás például 250.000 lakossal, a Gönci járás 15.000 lakossal rendelkezne. 
 
A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő közügyek önálló, demokratikus 
intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.  
Az önkormányzás alanya a választópolgárok közössége. Az önkormányzáshoz való jog 
közösségi jog. Ez azt jelenti, hogy az egyént akkor illeti meg e jog, ha tagjává válik annak a 
közösségnek, amelyik e joggal rendelkezik (választójogosult és az adott település, illetve a 
megye lakosa).  
 
Az önkormányzati elven felépülő közigazgatási szervek (jelenleg) települési (községi, 
nagyközségi, városi, megyei jogú városi, fővárosi, fővárosi kerületi önkormányzatok) és 
területi szinten (megyei önkormányzatok) épültek ki.  
 
A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi 
közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. 
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A helyi önkormányzás joga a településen élő választópolgárok közösségét illeti meg. A 
választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott önkormányzati képviselő-
testület útján, illetőleg kivételesen helyi népszavazás, népi kezdeményezés útján gyakorolják.  
Ezen önkormányzati jogok a helyi közügyekhez kötődnek, az önkormányzatiság tartalmát 
tehát a helyi közügyek adják.  

Helyi közügy alatt értjük a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását (pl. egészségügyi 
alapellátás, óvoda fenntartása, szemétszállítás, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások és ellátások stb.), a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlását, és az 
ezekhez kapcsolódó szervezeti, személyi és anyagi feltételek biztosítását.  
A helyi közügyeken túl azonban az önkormányzatok törvény rendelkezése alapján 
államigazgatási feladatokat is kötelesek ellátni. 
 
Az önkormányzati képviselők, illetve a polgármesterek választásáról szóló törvény határozza 
meg a különböző településeken megválasztható képviselők számát, illetve megválasztásuk 
módját. A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket a választópolgárok általános 
és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad 
kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. 
A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint öt évre választják. 
A képviselő-testület megbízatása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának napjáig tart. 
Jelöltek hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása 
meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A polgármester megbízatása az új 
polgármester megválasztásáig tart. 
 
A települési önkormányzat szervei:  

 a képviselő-testület, a fővárosban a fővárosi közgyűlés 
 a polgármester, a fővárosban főpolgármester 
 a képviselőtestület bizottságai  
 a részönkormányzat testülete 
 a képviselőtestület hivatala, a fővárosban a fővárosi közgyűlés hivatala.  

A területi önkormányzatok (megyék) szervei 
 a megyei közgyűlés 
 a közgyűlés bizottságai 
 a megyei önkormányzat hivatala 

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök címzettje – főszabályként – az önkormányzat 
képviselő- testülete. 
Önkormányzati feladatot elláthatnak azonban a képviselő-testület szervei is:  

 a polgármester 
 a bizottságok 
 a polgármesteri hivatal és 
 a részönkormányzat testülete 

 
A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletét. 
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A képviselő-testület és működése 
 
Az önkormányzat legfontosabb szerve a képviselőtestület. A választópolgárok 
önkormányzáshoz való joga a képviselő-testületi munkában, az általuk választott települési 
képviselők, illetve polgármester tevékenységén keresztül valósul meg.  
A legfontosabb döntések meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, egyedül ő 
jogosult a helyi közügyek körébe tartozó társadalmi viszonyokat helyi jogszabályban 
(önkormányzati rendelet) szabályozni. Működését testületi ülés formájában fejti ki. 
A képviselő-testület szerepét a megyei, fővárosi és megyei jogú városi önkormányzat 
esetében a közgyűlés látja el.  
Az önkormányzati képviselő alapvető kötelessége a képviselő-testület munkájában való 
részvétel. Az önkormányzati képviselő a képviselő-testületi munkában a település egészéért 
vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit. 

 
A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
a) rendeletet alkot; 
b) határozatot hoz (ez normatív határozat és egyedi határozat lehet); 
c) önállóan igazgat; 
d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 
e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; 
f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; . 
g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának 
veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat; 
h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; 
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat; 
j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, 
véleményt nyilváníthat; 
k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, 
feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja 
lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek; 
 l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 
 
Települési és a fővárosi önkormányzat létrehozhat olyan szervezetet, amely a helyi 
közbiztonság, vagyon és más értékek védelmére jön létre, s feladatát együttműködési 
megállapodás alapján a rendőrség szakmai felügyelete mellett végzi. 
 
 
Törvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat törvényben 
meghatározott mértékű kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, illetve a 
Kormány hozzájárulásához kötheti. 
 
Törvény elrendelheti a helyi önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátását 
is 
Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokat és 
közhatalmi helyi feladatok ellátásáról önállóan gondoskodjanak. E kötelezettségeket a 
törvény a település nagyságától, a település lakosságszámától, és egyéb feltételektől függően 
is megállapíthatja. 
A törvény rögzíti a helyi önkormányzat ellátandó feladatait. A felsorolás nem konkrét, tételes 
feladat-és hatáskör telepítés. Ez az ágazati, szakmai törvények feladata. 
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A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat például a 

 településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
 köztisztaság; 
 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 
 helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

 
A közigazgatás átalakításával és az állami központosítás növelésével összefüggésben a 
települési önkormányzatok kötelező feladatköre szűkülni fog, már nem sorolják ide például 
az általános iskolai oktatást.  
 
Elvben lehetőségük van az önkormányzatoknak, hogy a kötelező feladatokon kívül önként 
vállalt feladatokat is teljesítsenek (pl., csatornázás, uszoda, sport és művészeti tevékenység 
támogatása, de ennek szigorú feltételei vannak és anyagi okok miatt erre csak kevés 
önkormányzat vállalkozhat. 
 
A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosságszámú települési önkormányzat számára 
előírt kötelező feladat- és hatáskör ellátását - annak egyetértésével - más települési 
önkormányzat vagy társulása önként akkor vállalhatja, ha azt 

a) a lakossági igények indokolják; 
b) gazdaságosabban és legalább változatlan szakmai színvonalon; 
c) többlet állami támogatás igénybevétele nélkül 

képes ellátni. 
 
A bizottságok és a részönkormányzatok 
 
Bizottságok 
 
A képviselő-testület – munkájának segítésére – bizottságokat alakíthat. A bizottságok 
részben a képviselőkből, részben külső szakértőkből állnak, a bizottság tagjainak többsége, 
illetve a bizottság elnöke azonban csak települési képviselő lehet. 
A bizottságok funkciói elsősorban a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések 
végrehajtásának szervezése, ellenőrzése és a képviselő-testület munkájának tehermentesítése. 
Ez utóbbi cél elérése érdekében a bizottságok a képviselő-testülettől önálló döntési jogot is 
kaphatnak. Bizottságokat alapvetően szabadon létesíthetnek az önkormányzatok, az 
autonómia tehát e tekintetben is érvényesül, azonban az Ötv. és más törvények előírhatnak 
kötelezően létrehozandó bizottságokat. 
Az Ötv. alapján a kétezer főt meghaladó településeken kötelező pénzügyi bizottságot 
működtetni, illetőleg kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságot kell alakítani, ha ezt a 
kisebbségi jelöltként mandátumot szerzett képviselők kezdeményezik. Az önkormányzatok 
ezeken kívül működtethetnek pl. szociális, sport-, oktatási, vagyonkezelő, 
településüzemeltetési, ügyrendi stb. bizottságokat. 
 
Részönkormányzat testülete 
 
A településrészi önkormányzat sajátos szerepet tölt be. Ez a szervezet kínál lehetőséget arra, 
hogy a korábbi évtizedekben egyesített – s így önállóságukat vesztett – települések újra 
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kialakíthassák saját arculatukat, de lehetővé teszi azt is, hogy amennyiben egy településen 
belül elkülönült érdekstruktúrával rendelkező település-, illetve városrészek alakulnak ki (pl. 
üdülőterület), teret nyújtson a viszonylag önálló helyi politika kialakításához. Jogállása 
nagyban hasonló az önkormányzati bizottsághoz, de összetétele ettől eltérhet. Elnöke csak 
települési képviselő lehet, tagja azonban a településrészen élő bármely választópolgár. Meg 
kell jegyezni, hogy beleszólási lehetősége kizárólag az adott településrészt érintő kérdésekbe 
lehet. A gyakorlatban azok a településrészi önkormányzatok működnek jól, ahol az 
önkormányzat képviselő-testülete érdemi jogköröket, hatásköröket ruházott át a településrészi 
önkormányzat testületére. 
 
A polgármester és alpolgármester 

Polgármester 
A polgármestert (fővárosban főpolgármestert) a település lakossága közvetlenül – az 
önkormányzati képviselőkkel egyidejűleg – választja meg. (kivétel ez alól a megyei 
közgyűlés elnöke, akit nem közvetlenül választanak, hanem tagjai sorából a megyei 
közgyűlés választja meg.)  
A polgármester a testületi működés szempontjából a képviselő-testület tagjának minősül.  
A polgármester és a megyei képviselő-testület elnöke önkormányzati feladatain kívül törvény 
vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási 
feladat- és hatáskört is elláthat. 
 
A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre átruházhatja. A polgármester 
képviseli az önkormányzatot más szervezetek előtt, és közvetlen kapcsolatot tart fenn a 
lakossággal, civil szervezetekkel. Javadalmazása attól függ, hogy főállásban látja-e el 
feladatát vagy társadalmi megbízatásban. Előbbi esetben illetmény, utóbbi esetben tiszteletdíj 
illeti meg. Amennyiben a település lakosságszáma meghaladja a 3000-et, csak főállásban 
látható el a polgármesteri funkció.  
 
A munkáltatói jogokat a képviselő testület gyakorolja, munkabérét a törvény keretei között 
határozza meg.  
 
Az összeférhetetlenségi szabályok elsődleges célja, hogy biztosítsa a helyi önkormányzatok 
képviselő-testülete tagjainak a nem kívánatos befolyásolásoktól való mentességét, a helyi 
önkormányzás közéleti tisztaságát, a lelkiismeretes képviselői munka végzését. Az Ötv. 
rögzíti azokat a tisztségeket, megbízásokat, amelyek összeférhetetlenek a polgármesteri 
tisztséggel. 
 
A főállású polgármester: 

a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési 
képviselői megbízatás kivételével - nem létesíthet; 

b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet 
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, 

igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, 
bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy 

vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

bc) szövetkezet tisztségviselője, 
bd) alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 
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Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását, 
a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak, 
b) akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 
c) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 

köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon 
belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat 
rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, 

d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte. 
 
A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a 
képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el. A polgármester a képviselő-testület 
döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester 
 a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 

önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában, 

 dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja, 

 a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására, 

 a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
 gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az 

önkormányzati intézményvezetők tekintetében. 
 felelős a képviselő-testület üléseinek előkészítéséért 
 összehívja és vezeti az ülést 
 köteles végrehajtani a képviselő-testület döntéseit 

A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 
 
Az alpolgármester: 
 
A képviselő-testület – a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a 
polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, 
alpolgármestereket választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik 
és amennyiben az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor 
az új képviselőtestület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati 
választáson települési képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri 
megbízatása a választás napjával megszűnik. Az alpolgármester a polgármester irányításával 
látja el feladatait. 
 
A jegyző, aljegyző és a polgármesteri hivatal 
 
Jegyző 
 
A jegyző a képviselő-testület által kinevezett, a törvényben meghatározott képesítéssel 
rendelkező köztisztviselő, aki vezeti a polgármesteri hivatalt. Feladata kettős: egyrészt a 
képviselőtestületi munka kiszolgálása, másrészt elsőfokú államigazgatási hatósági feladatok 
ellátása. 
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A jegyző feladata a képviselő-testületi ülések adminisztratív előkészítése, a testület elé kerülő 
döntési javaslatok szakmai színvonalának biztosítása, a testületi ülésről szóló jegyzőkönyv 
összeállítása. 
Ha a jegyző a képviselőtestület ülésén bármi törvénysértő dolgot észlel, köteles azt jelezni. 
Az első fokú államigazgatási hatáskörök címzettje a jegyző, ami azt jelenti, hogy a legtöbb 
elsőfokú államigazgatási hatósági jogkört ő gyakorolja. A jegyző jár el a gyámügyekben, az 
építési engedélyezési eljárásokban, a helyi adóügyekben, egyes mezőgazdasági hatósági 
feladatokban, vállalkozói igazolványok kiadása, visszavonása stb. kapcsán. 
A jegyző helyettesítésére, illetőleg az általa meghatározott feladatok ellátására a 
képviselőtestület – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – aljegyzőt nevez ki. (Ez csak 
község esetében nem kötelező.) 
 
Aljegyző 
 
Előfordulhat, hogy a kinevezett jegyző esetenként nem tudja ellátni a feladatát, ilyenkor is 
gondoskodni kell a jegyzői feladatok elvégzéséről. Ezt biztosítja az aljegyzői kinevezés. 
Városban, kerületben, a fővárosi önkormányzat és a megyei önkormányzat hivatalánál 
kötelező az aljegyző kinevezése, (az Ötv. 2010. év végi módosítása eredményeként ezen 
települési önkormányzatoknál több aljegyző is kinevezhető), községekben az aljegyző 
kinevezése csak lehetőség.  
Az aljegyző kinevezéséről a képviselő-testület dönt, a javaslattétel a jegyzőt illeti meg. Az 
aljegyző kinevezése a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint történik.  
Így a kinevezéshez pályázat szükséges, továbbá csak a képesítési követelménynek megfelelő 
személyek pályázhatnak. A döntés minősített többséget igényel. A kinevezés határozatlan 
időre szól. 
 
Polgármesteri hivatal; körjegyzőség 
 
A mindennapos igazgatási feladatok ellátására, a képviselő-testület, a bizottságok, a 
polgármester működésének biztosítására, döntéseinek előkészítésére és a meghozott döntések 
végrehajtására a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre, polgármesteri hivatal 
elnevezéssel. 
A hivatal sajátos formája a körjegyzőség. A választás lehetősége elsősorban az ezer fő alatti 
településeket illeti meg. Az Ötv. e körben a körjegyzőség működtetését tekinti általános 
modellnek, azonban a legkisebb önkormányzat számára is lehetővé teszi, hogy önálló 
polgármesteri hivatalt hozzon létre. Ehhez mindössze azt a feltételt kell teljesíteni, hogy 
szakképzett jegyzőt tudjon alkalmazni. A körjegyzőség olyan sajátos „polgármesteri hivatal”, 
amelyet nem egy, hanem több önkormányzat közösen tart fenn, valamennyi tagönkormányzat 
igazgatási feladatainak ellátására. A körjegyzőség vezetője a körjegyző, aki köteles hetente 
kihelyezett ügyfélfogadást tartani valamennyi településen. 
A polgármesteri hivatalok/körjegyzőségek kettős feladatkört látnak el. Az önkormányzati 
feladatok tekintetében döntés-előkészítő, ellenőrző, végrehajtó, adminisztratív funkciót 
gyakorolnak, illetőleg ellátják a jogszabályok által az önkormányzati közigazgatási szervekre 
megállapított államigazgatási feladat- és hatásköröket. 
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IK4. Ön egy megyei rendőrkapitányság TÜK ügykezelőjeként 
dolgozik. Az ügyfélfogadáson megjelenő ügyfelet tájékoztassa a 
minősített adat fogalmáról és a minősítési eljárásról! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közigazgatási szervek csoportosítása feladatuk alapján 
– A minősített adat fogalma 
– A minősített adattá minősítés alkotmányos alapjai 
– A minősítésre jogosultak köre és a minősítési eljárás 
– A minősített adatok kezelésével kapcsolatos szabályok 
 
A közigazgatási szervek csoportosítása feladatuk alapján 
 
A közigazgatás az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek alárendelt 
állami tevékenység szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelenti. 
A közigazgatás ma magában foglalja  

 az államigazgatást és 
 az önkormányzati igazgatást 

 
Központi szinten az államigazgatási szervek a meghatározóak, míg települési szinten az 
önkormányzatok.  
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.  
 
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.  
 
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. 
Az önkormányzatok egymás mellett elhelyezkedő szervek, közöttük nincs alá-
fölérendeltségi viszony, igazgatási értelemben nem alkotnak egységes rendszert, nincs 
külön központjuk; 
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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 közigazgatási hatósági jogalkalmazó tevékenység feladatai: 
 

1. a társadalom tevékenységének alakítása, befolyásolása 
 

Ez a társadalmi tevékenység szinte minden szférájára kiterjed. A jogi szabályozás mélysége 
attól függ, hogy milyen jellegűek a közfeladatok. Ma már több mint 100 anyagi jogi kódex 
rendezi az egyes társadalmi tevékenységeket a közigazgatási jog keretében (pl. építési, bánya, 
közegészségügyi, állategészségügyi). 
Hatósági feladatok nemcsak a gazdasági szférában vannak, hanem más területen is pl. 
egészségügy, oktatás, szociális ügyek, adó- és vámhatóságok tevékenységének nagyobb 
része. 
 
2. rendészeti tevékenység 

 
3. az állampolgárok jogainak megvalósítása  
 
A különféle anyagi javak elosztásához a közigazgatási szerv döntésére van szükség. Ebben az 
esetben a jogalkalmazó tevékenység garantálja a jogi szabályozás érvényesülését. (pl. 
szociális juttatások elosztása). 
 
4. nyilvántartási és információs tevékenység 
 
A közigazgatás az állam információs rendszere, amely az államszervek tevékenységéhez és a 
társadalom számára információt szolgáltat. E nyilvántartások egy része közhitelű, ezért 
minden nyilvántartásba való bejegyzés, törlés, módosítás hatósági jogalkalmazó 
tevékenységnek minősül. Hatósági jogkörnek minősülhet az is, amikor ezek a nyilvántartások 
nem közhitelűek, közvetve sincs jogi következményük, de jogszabály alapján a közigazgatás 
jogosult tények, adatok rögzítésére, nyilvántartására (pl. anyakönyvi nyilvántartás, gépjármű 
vezetői engedély stb.). Az állampolgárok, jogi személyek pedig jogosultak e nyilvántartások 
ellenőrzésére, helyesbítésére. E nyilvántartások ugyanis a közigazgatási tevékenységének 
alapjai. 
 
5. kvázi bíráskodó jellegű feladatok ellátása 
Ahol az állam ezt szükségesnek ítéli pl. szabálysértési jogalkalmazás, birtokvédelmi ügyek 
elbírálása, gyámhatóságok családjogi vitákat eldöntő hatásköre. 
 
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. 



20 
 

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, 
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. 
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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.   

 
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 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).  

 
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, 
d) az Alkotmánybíróság elnöke, 
e) a Kúria elnöke, 
f) a bíróság elnöke, 
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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!”, 
c) károsítja a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Bizalmas!”, 
d) hátrányosan érinti a minősítéssel védhető közérdeket, akkor „Korlátozott terjesztésű!” 
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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 
előírás. Ez esetben is szükség van azonban titoktartási nyilatkozatra és felhasználói 
engedélyre. 
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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, 
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IK5. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az 
ügyfélszolgálatra beérkező ügyféllel ismertesse az ügyében 
hozható első fokú határozat tartalmi és formai kellékeit, a 
jogorvoslatra rendelkezésére álló határidőt, az ügyfél által 
indítható jogorvoslatokat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közigazgatási hatóság első fokú döntései 
– A határozat és végzés 
– Az alakszerű határozat tartalmi és formai kellékei 
– Az ügyfél által indítható jogorvoslatok 

  Határidők a közigazgatási eljárásban 

Az elsőfokú eljárás 
 
Az első fokú eljárás mindig szükségszerű eleme a közigazgatási eljárásnak.  

Az első fokú eljárás az eljárás megindítását, a tényállás tisztázását és a döntéshozatalt foglalja 
magában, az ide kapcsolódó különböző eljárási cselekményekkel együtt (pl. az eljárás 
megszüntetése, felfüggesztése). 
Az elsőfokú eljárás indulhat: 

- az ügyfél kérelmére, bejelentésére nyilatkozatára    
- más hatóság kezdeményezésére 
- külön jogszabályban meghatározott panaszra 
- hivatalból 

 
A közigazgatási szervnek akkor kell hivatalból eljárást indítania, ha ezt az adott ügyre 
vonatkozó különös eljárási szabály megengedi (kötelezővé teszi), és a rendelkezésre álló 
információk szerint ezt a közérdek vagy valakinek a jogos magánérdeke szükségessé teszi.  
 
A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén hivatalból 
megindítani az eljárást, ha 

 ezt jogszabály előírja, 
 erre felügyeleti szerve utasította, kötelezte, 
 életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást. 

 
Az első fokú eljárás szakaszai: 

- az eljárás megindítása hivatalból, vagy az ügyfél kérelmére 
- értesítés az eljárás megindításáról 
- a kérelem vizsgálata 
- kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 
- az eljárás megszüntetése 
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- az eljárás felfüggesztése 
- a tényállás megállapítása 
- a tényállás tisztázása, bizonyítása 
- a hatóság döntése 

A határozat és végzés 
 
A közigazgatási eljárásban a tényállás tisztázása során, illetve a tényállás tisztázását követően 
a hatóság döntést hoz. Az ügy érdemében a hatóság határozattal, míg az ún. eljárási 
kérdésekben végzéssel dönt. 
A hatóság döntése lehet: 
• határozat (beleértve az egyszerűsített határozatot), 
• végzés, 
• egyezség jóváhagyása, 
• hatósági szerződés, 
• határozat jellegű okirat (pl. hatósági bizonyítványok), 
• jogszerű hallgatással „létrehozott” határozat. 
 
Vannak olyan végzések, amelyek egyszerű eljárási kérdésekben döntenek (pl. az idézést 
kibocsátó végzés, a tárgyalást kitűző végzés, a szakértőt kirendelő végzés), vannak azonban 
olyan végzések is, amelyek az eljárás sorsáról döntenek ( pl. az eljárást felfüggesztő, az 
eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés). Végzéssel akkor 
dönt a hatóság, ha egyfelől az eljárás során valamely részkérdésben a döntéshozatal 
szükségessé válik (pl. fel kell függeszteni az eljárást, vagy meg kell bírságolni, az eljárást 
akadályozó személyt), másfelől az eljárást lezáró nem érdemi döntést hoz (pl. megszünteti az 
eljárást, ha az ügyfél visszavonja a kérelmét). 
A végzés elemei megegyeznek a határozatéval: fejléc, rendelkező rész, indokolás, záró rész. 
 
 
Az alakszerű határozat tartalmi és formai kellékei 
 
 
A határozat 
A határozat a következő részekből áll: 
• fejléc, 
• rendelkező rész, 
• indokolás (ténybeli és jogi), 
• záró rész. 
1 
A fejléc tartalmazza a hatósági jogviszonyban résztvevők és a hatósági ügy legfontosabb 
adatait: a hatóság megnevezését és ügyintézőjének nevét, az ügy számát és tárgyának a 
megjelölését, az ügyfél nevét, lakó- vagy tartózkodási helyét, illetve az ügyfél megnevezését, 
székhelyét vagy telephelyét. 
A rendelkező rész lényegében a döntést és a döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó 
tájékoztatást foglalja magában. A határozatok a rendelkező részben foglaltak értelmében 
lehetnek jogot biztosító, kötelességet megállapító, jogvitát eldöntő, szankciót megállapító 
határozatok, továbbá az ügyfél kérelmének helyt adó és az ügyfél kérelmét elutasító 
határozatok.  
A rendelkező részben kell tájékoztatni az ügyfelet a jogorvoslat: a fellebbezés, illetve a 
keresetindítás lehetőségéről. 
A rendelkező részben azt is közölni kell, hogy a jogosultak milyen határidőn belül, mely 
szervnél terjeszthetik elő jogorvoslati kérelmüket, és kell-e, illetve milyen összegű illetéket 
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kell fizetniük. A rendelkező részben – ha a döntés kötelezést tartalmaz – közölni kell a 
kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét is. 
Az indokolás elsődleges rendeltetése a döntés megalapozása és elfogadtatása, a döntés 
ténybeli és jogi megalapozása. Az indokolás első eleme a tényállás megállapítása és annak 
megalapozása. 
Az indokolásba az ügyfél által előterjesztett, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait is 
bele kell foglalni. Az indokolás tartalmazza – a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott 
határozat esetén – a figyelembe vett szempontokat és tényeket. 
A tényállás megállapítása mellett az indokolás másik fő eleme a döntés alapjául szolgáló 
jogszabályhelyek pontos meghivatkozása. Új elem a Ket.-ben, hogy az indokolásban a 
hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra is utalni kell. 
Az utolsó (záró) rész tartalmazza: a döntéshozatal helyét és idejét, a kiadmányozó nevét, 
hivatali beosztását és aláírását, a hatóság bélyegzőlenyomatát, és ha a döntés elektronikus 
dokumentum formájában kerül kiadásra, a minősített elektronikus aláírást. Ez a rész 
tartalmazza azokat a tényeket , amelyeknek köszönhetően a határozat hiteles közokirat lesz. 
 
Az egyszerűsített határozat 
A gyorsaságot, az eljárás leegyszerűsítését szolgálja, hogy a hatóság a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén ún. egyszerűsített döntést hozhat. Egyszerűsített 
döntést csak kérelemre indult ügyben és akkor lehet hozni, ha: 
• jogszabály ezt megengedi, 
• a hatóság az ügyfél kérelemének helyt ad, és 
• az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 
Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy a határozatnak nem kell tartalmaznia a jogorvoslatról szóló 
tájékoztatást és az indokolást. (pl. Egyszerűsített határozat hozható abban az esetben, ha a 
szociális segély megállapítása iránti kérelemnek a hatóság helyt ad). 
 
Határozat tartalmi elemei részletesen 
 
1. A bevezető rész tartalmazza: 

- az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét 
- a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét (megnevezését) és lakóhelyét 

(székhelyét vagy telephelyét) vagy tartózkodási helyét (szálláshelyét) 
- az ügy tárgyának megjelölését 

2. A rendelkező rész tartalmazza 
- a hatóság döntését, továbbá a fellebbezés (keresetindítás), illetve a fellebbezés 

elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást 
- a szakhatóság megnevezését és állásfoglalását 
- az ügyfélnek, valamint az eljárás egyéb résztvevőinek járó költségtérítés, 

illetve munkadíj összegéről szóló rendelkezést, ha annak megállapítása nem 
külön végzésben történt 

- az eljárási költségek viseléséről szóló döntést 
- a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes 

teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit 
- a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték 

elektronikus úton való megfizethetőségéről szóló tájékoztatást 
3. Az indokolás tartalmazza 

- a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat 
- az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait 
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- a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a 
mérlegelésben, a méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó 
szempontokat és tényeket 

- a szakhatósági állásfoglalás indokolását 
- az eljárás során alkalmazott lefoglalás indokait 
- azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta 
- a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást 

4. A záró rész tartalmazza 
- a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali 

beosztását 
- a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát, 

elektronikus dokumentum formájában kiadott döntés esetén a minősített 
elektronikus aláírást 

 
Az ügyfél által indítható jogorvoslatok 
 
A jogorvoslati eljárásra akkor kerül sor, ha az ügyfél vagy a jogorvoslásra jogosult szerv 
megítélése szerint az első fokú eljárásban hozott döntés hibás.  
Az Alaptörvény deklarálja, hogy a törvényben meghatározottak szerint mindenki 
jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslathoz való jog alapvető jognak minősül. 
A közigazgatási hatósági eljárásban a jogorvoslati lehetőség alaphelyzetben az ügyfelet illeti 
meg, de a hatóság döntésének azon részei ellen, amelyek közvetlenül őket érintik, az eljárás 
egyéb közreműködői (tanú, szakértő) is élhetnek jogorvoslattal. Azt a kérelmet, amelyet a 
hatósági eljárásban az ügyfél vagy a hatósági döntéssel érintett egyéb közreműködő 
előterjeszt, és abban a neki sérelmet okozó hatósági határozat felülvizsgálatát kéri, 
jogorvoslati kérelemnek nevezzük. 
A jogorvoslati eljárás többnyire az elsőfokú eljárást követi, az első fokú hatósági döntés ellen 
irányul, és az abban meglévő (vélt) sérelem kiküszöbölését célozza. 
 
A jogorvoslati eljárás többnyire az elsőfokú eljárást követi, az első fokú hatósági döntés ellen 
irányul. 
 
A közigazgatási hatósági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatokat három csoportba 
oszthatjuk: 

 az ügyfél kérelme alapján induló jogorvoslatok, 
 a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások, 
 a kérelemre és hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások 

 
Az ügyfél kérelmére induló jogorvoslati eljárások megindításának feltétele, hogy az ügyfél 
jogorvoslati kérelmet terjesszen elő, melyben arra hivatkozik, hogy az ő jogát vagy jogos 
érdekét a hatóság döntése sérti. 
A határozat ellen mindig önálló jogorvoslatnak van helye, ami azt jelenti, hogy az ügyfél 
vagy a hatóság saját elhatározásából, alanyi jogon kezdeményezheti a jogorvoslatot. 
Más a helyzet a végzések tekintetében. A végzéssel a hatóság az ügyet érdemben nem bírálja 
el, ezért indokolatlan lenne ellene olyan önálló jogorvoslati jogot biztosítani, mint a 
határozatok ellen. Éppen ezért végzés ellen csak akkor van helye önálló jogorvoslatnak, ha 
azt a törvény megengedi. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél a sérelmezett végzést önálló 
jogorvoslattal nem támadhatja ugyan, de a határozatot bevárva, a határozat ellen már 
kezdeményezhet olyan jogorvoslatot (pl. fellebbezést) amelyben a határozathozatali eljáráson 
belül a végzést is támadja. 
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1) fellebbezés 
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs 
meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az 
érintett a döntést sérelmesnek tartja. 

 
2) bírósági felülvizsgálat 

A bírósági felülvizsgálat a fellebbezéshez képest szűkebben vonja meg a jogorvoslati 
kérelem (a kereset) hivatkozási alapját. A bírósági felülvizsgálat a jogszabálysértésre 
hivatkozást követeli meg. 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. 
 

3) újrafelvételi eljárás 
Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését 
követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban 
még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más 
bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon (de max. 6 hónapon) belül 
újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre 
kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 

 
4) az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás. 

Fellebbezési eljárás 
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, bármely okból Az eljárás egyéb 
résztvevője saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó 
rendelkezése, ill. a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. Végzés általában csak a határozat 
elleni fellebbezésben támadható meg.  
Az alábbi elsőfokú végzések ellen önálló fellebbezésnek van helye:  

- az eljárást felfüggesztő 
- az eljárást megszüntető 
- az érdemi vizsgálat nélkül elutasító 
- az eljárási bírságot kiszabó 
- a költség összegének megállapítása  
- a költségviselés tárgyában 

 
 A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni 
 A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

szóban vagy írásban lemondhat 
 A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést 

hozta 
 A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.  
 A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 

napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve, 
ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően 
kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. 
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 A fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók és a 
fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a 
hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával 
végrehajthatónak nyilvánította.  
 

Nincs helye fellebbezésnek: 
  

a) ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet azt kizárja 
b) az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen 
c) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen 

 
A másodfokon eljáró szerv az elsőfokú döntést: 

- helybenhagyja 
- megváltozatja 

- megsemmisíti 
 

A fellebbezési eljárás során hozott döntést közölni kell - a fellebbezővel és azokkal, akikkel 
az elsőfokú döntést közölték.  
 
Bírósági felülvizsgálat 
Az ügyfél, ill. a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás más résztvevője 
a hatóság  

- jogerős határozatának bírósági felülvizsgálatát kérheti 
- a határozat közlésétől számított 30 napon belül  
- jogszabálysértésre hivatkozással  
- a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes közigazgatási- és munkaügyi bíróságtól 
- a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.  

 
A közigazgatási perek 2012. január 1.-től a helyi (közigazgatási- és munkaügyi) bíróság 
hatáskörébe tartoznak 
A bírósági felülvizsgálat feltételei:  
- ha a hatósági eljárásban az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette,  
- vagy a fellebbezés kizárt.  
 
Ha a bíróság megállapítja, hogy a döntés jogszabályt sért, a döntést hatályon kívül helyezi és 
szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény által meghatározott esetekben a 
döntést megváltoztathatja a bíróság.  
 
Újrafelvételi eljárás 
Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyében a határozat jogerőre emelkedése után 
jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált 
és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a 
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, ha annak 
elbírálása az ügyfélre nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna.  

 
Az újrafelvételi kérelmet az első fokon eljárt hatóság bírálja el.  
A hatóság az újrafelvételi eljárásban:  

- jogerős határozatát módosíthatja, 
- visszavonhatja, 
- új döntést hozhat.  

E döntés ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.  
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A hatóság elutasítja, ha:  
- annak benyújtását a törvény kizárja 
- az ügyfél által az újrafelvétel alapjául megjelölt ok nem teszi indokolttá a határozat 
módosítását vagy visszavonását.  
 
Ügyfél kérelmére és hivatalból egyaránt lefolytatható döntés felülvizsgálati eljárás 
A döntés  

 kijavítása, és 
 kiegészítése 

 
Különösen a helyi közigazgatásban jellemző, hogy az igazságszolgáltatáshoz képest kevesebb 
jogi szaktudással rendelkeznek a döntéshozók és az ügyviteli apparátus is nehezebb 
körülmények között működik, ezért egy meghozott döntés kijavítása és kiegészítése 
meglehetősen sűrűn előforduló kérdés, ezért kiemelt jelentőséggel bír ez a témakör. 
 
81/A. § (1) Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság 
a hibát - szükség esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre vagy hivatalból kijavítja, 
ha az nem hat ki az ügy érdemére, az eljárási költség mértékére vagy a költségviselési 
kötelezettségre. 
(2) A kijavítást a hatóság 
a) a döntés eredeti példányára és - ha rendelkezésre állnak - kiadmányaira történő 
feljegyzéssel, 
b) a hibás döntés bevonása mellett a döntés kicserélésével vagy 
c) kijavító döntés meghozatalával 
teljesíti. 
(3) A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
81/B. § (1) Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy 
érdeméhez tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. 
 
(2) Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha 
a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy év már eltelt, vagy 
b) az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 
(3) A kiegészítést a hatóság 
a) önálló kiegészítő döntéssel és - lehetőség szerint - e ténynek a döntés eredeti példányára és 
kiadmányaira történő feljegyzésével vagy 
b) a hiányos döntés bevonása mellett az eredeti döntést és a kiegészítő döntést egységes 
döntésbe foglalva a döntés kicserélésével teljesíti. 
(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 
 
Határidők a közigazgatási eljárásban 
 
A közigazgatási eljárásban az eljárás megindítása után a hatóság, illetve az ügyfél és a 
közreműködők az eljárási cselekményeiket a törvényben, vagy a törvény felhatalmazása 
alapján más jogszabályban meghatározott időtartam alatt, illetve időpontban jogosultak vagy 
kötelesek megtenni.  
 
A határidő az, az időtartam, amelyen belül valamely eljárási cselekményt teljesíteni kell 
(pl. a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíteni kell az ügyfelet az eljárás 
megindításáról). A határidőt a jogszabályok tartalmazzák. 
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A határnap egy pontosan meghatározott időpontot jelent, amely nap, óra, perc 
megjelölésével történik. Határnap megállapítása általában olyan eljárási cselekmények 
lefolytatása esetén indokolt, amikor több résztvevő együttes megjelenése szükséges 
(tárgyalás, szemle stb.).  
 
Főszabály szerint a közigazgatási eljárásban az érdemi határozatot harminc napon belül kell 
meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat, pedig törvény vagy 
kormányrendelet állapíthat meg.  
Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának 
határidejéről nem rendelkezik, a hatóság haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül 
gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza. 
 
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 határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának 
napján kezdődik.  
 
A hatósági eljárás során a határidőket általában napokban kell megállapítani. A napokban 
megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek és a kézbesítésnek a napja, azaz a 
határidő az ügyfél vonatkozásában a közlést, a kézbesítést (vagyis a döntés megismerését, 
illetve a küldemény átvételét) követő napon kezdődik. 
 
A határidő utolsó napja az a nap, amelyen a határidő lejár. 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 munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a rákövetkező munkanapon jár le.  
 
Ha az ügyfél postán küldi meg beadványát a hatóságnak a postán küldött beadvány 
előterjesztési ideje a postára adás napja, azaz ha a határidő utolsó napján adja postára a 
küldeményt, de az csak néhány nap múlva érkezik meg a hatósághoz, a határidőt 
megtartottnak kell tekinteni. 
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IK6. Ön egy államigazgatási szerv ügyfélszolgálatán dolgozik. 
Ismertesse a beérkező ügyféllel a közigazgatási hatósági eljárás 
alapelveit! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- Az eljárási alapelvek rendeltetése 
- Az alapelvek csoportosítása 
- A hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó 

alapelvek 
- Ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek 
- Mindkettőre vonatkozó alapelvek 
 
Az eljárási alapelvek rendeltetése  
 
Az alapelvek rendeltetése az, hogy segítik megismerni a törvényalkotó célját és a törvény 
főbb törekvéseit. Az alapelvek kimunkálása a nagyobb kódexek esetében nélkülözhetetlen. 
Ha a jogalkalmazó egyszerű jogértelmezés során nem tudja a jogszabály valódi tartalmát 
megállapítani, segítségül fordul az alapelvekhez, hogy a helyes jogértelmezéshez támogatást 
merítsen. Az eljárási alapelvek többségükben a közigazgatási hatósággal szemben támasztott 
olyan fontos követelmények, amelyeknek az eljárás minden szakaszában érvényre kell 
jutniuk. Az alapelvek elsődleges címzettjei tehát a közigazgatási hatóságok, de vannak 
kifejezetten az ügyfélre kötelezettséget hárító alapelvek (pl. a jóhiszemű eljárás elve), továbbá 
olyan alapelvek is, amelyek az eljárás valamennyi résztvevője számára irányadók. 
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. Vannak azonban más alapelvek is, amelyek csupán a közigazgatási 
eljárásra jellemzők. Ebbe a körbe sorolható például, hogy a közigazgatási hatósági eljárások 
egy része hivatalból is megindítható és lefolytatható. 
A törvény elején az alapelvek nem csupán hangzatos szlogenek, többségük a Ket. további 
fejezeteiben foglalt részletszabályok útján jut érvényre. 
 
Az alapelvek csoportosítása 
 
Az alapelveket két csoportba soroljuk: 

- a hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek 
- ügyféli jogokat és kötelezettségeket maghatározó alapelvek  

 
A hatósággal szemben támasztott következményeket meghatározó alapelvek 
 
1. Törvényesség elve 
A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és megtartatni a jogszabályok 
rendelkezéseit. 
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2. 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. 
Követelmény, hogy a hatóság a döntés meghozatala során vegye figyelembe az ügy egyedi 
sajátosságait, és a jogszabályban biztosított mérlegelési és méltányossági jogkörével erre 
tekintettel éljen. (Pénzbírság kiszabásánál a kiszabható bírság alsó és felső határa között –
mérlegeléssel- dönt a hatóság, ahol figyelembe veszi az ügyfél anyagi helyzetét is.) 
 
3. A hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma 
A közhatalommal rendelkező hatóság a hatáskörét csak a jogszabályokban meghatározott 
célok érvényesítéséhez használhatja fel. 
 
4. A szakszerűség, az egyszerűség, a gyorsaság és az ügyféllel való együttműködés elve 
Az alapelv a közigazgatási hatóság szolgáltató szerepét tükrözi, amelynek a törvényben a 
garanciái is megtalálhatók. A szakszerűséget az ágazatok szerint differenciált hatáskör-
telepítés, a szakhatóságok és a szakértők közreműködése, az egyszerűség és a gyorsaság 
érvényre jutását, pedig az ügyintézési határidők meghatározása, illetőleg az elektronikus 
ügyintézés lehetősége biztosítja (ez esetben az ügyfél, személyes megjelenés helyett, 
interneten keresztül is intézheti az ügyeit. 
 
5. 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 az adja, hogy jó néhány hatóság jogosult olyan korlátozásokra – pl. 
egy üzlet bezárására, egy gyár működésének felfüggesztésére – amelynek az 
elengedhetetlenül szükséges időn túli fenntartása könnyen csődbe vihet egy vállalkozást. A 
feltétlenül indokoltnál hosszabb ideig tartó korlátozás fenntartása alapelvbe ütközik, tehát 
törvénysértő. 
 
6. A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme 
Ez az alapelv a közigazgatási eljárásjogban a jogbiztonságot erősíti. 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 tehát az ügyfél 
jóhiszemű magatartását vizsgálja, másrészt pedig azt, hogy az ügyfél a jogerős határozat 
birtokában a jog gyakorlását megkezdte-e 
 
7. A törvény előtti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód 
követelménye 
Az alapelv értelmében minden ügyfelet azonos jogok illetnek meg, és egyenlő 
kötelezettségek terhelnek. Az a tény, hogy az ügyfél természetes személy vagy jogi személy, 
magyar vagy külföldi állampolgár, férfi vagy nő, sem előnyös, sem hátrányos 
következménnyel nem járhat. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a hatóságnak figyelmen kívül 
kellene hagynia az ügyfelek eltérő szociális helyzetét.  
 
8. A szabad bizonyítás elve 
Az eljáró hatóság nincs kötve egy meghatározott típusú bizonyítékfajtához, hanem a 
valósághű tényállás megállapításánál bármely rendelkezésre álló bizonyítási módot 
felhasználhat és bármilyen bizonyítékot figyelembe vehet. Bonyolult ügyekben előfordulhat, 
hogy a bizonyítékok nem egyértelműek, így pl. 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. 
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9. A hivatalból való eljárás elve 
A közigazgatási hatóság hivatalból indíthat eljárást, kivéve az olyan eljárásokat (például a 
házasságkötés), amelyek kizárólag az ügyfél kérelmére indíthatók meg. 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. 
A hatósági ellenőrzés során például 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. 
 
10. A költségtakarékos eljárás kötelezettsége 
A hatóságnak úgy kell megszerveznie a munkáját, hogy az mind neki, mind az ügyfélnek 
csak a legszükségesebb, indokolt költségeket okozza. Az alapelvhez tartozik még az eljárás 
lehető leggyorsabb befejezésének igénye is. 
 
11. Az elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve 
A hatósági eljárásban egyes eljárási cselekmények elektronikus úton is gyakorolhatók, 
azonban azt látnunk kell, hogy az elektronikus ügyintézés nem egy csapásra, hanem 
fokozatosan szorítja majd háttérbe a hagyományos papíralapú ügyintézést. 
Az államigazgatási szerveknek elektronikus tájékoztatási szolgáltatásokat (honlap) kell 
működtetniük, ahol tájékoztatják az ügyfeleket. 
 
 
Ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó alapelvek 
 
1. Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való 
jog 
A tisztességes eljárás követelménye ellen sokféle módon lehet véteni, ennek egyik lehetséges 
esete az eljárás indokolatlan elhúzódása, amely az ügyfélnek gyakran kimutatható anyagi kárt 
okoz. 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. 
 
2. Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga 
 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. 
 
3. Az ügyfél kártérítéshez való joga 
Ide sorolható az a rendelkezés is, hogy ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, köteles az 
ügyfél részére a megfizetett illetéket részben vagy egészben visszatéríteni. 
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4. 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. Az ügyfél jogorvoslati kérelme alapján a 
határozatot kibocsátó szerv, vagy annak felettes szerve köteles a kifogásolt döntést 
felülvizsgálni, és a kérelmet érdemben elbírálni.  
 
5. Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog 
Annak érdekében, hogy az ügyfél jogi ismereteinek fogyatékos volta miatt ne kerüljön 
hátrányos vagy kiszolgáltatott helyzetbe, a Ket. a közigazgatási hatóság kötelességévé teszi az 
ügyfél tájékoztatását jogairól, kötelességeiről, illetőleg a kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása esetén beálló vagy alkalmazható jogkövetkezményekről. A hatóság általános 
tájékoztatási kötelezettsége azokra az ügyfelekre terjed ki, akik az ügyükben nem vesznek 
igénybe jogi képviselőt (ügyvédet, jogtanácsost). Az ügyfél az eljárás során keletkezett 
iratokba betekinthet, arról másolatot kérhet. 
 
6. Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni 
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. 
 
Mindkettőre vonatkozó alapelvek 
 
A Ket.-ben szabályozott alapelvek egy része magából az alkotmányból vezethető le, így 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. Ezek az alkotmányból levezethető alapelvek értelemszerűen a 
hatóságra és az ügyfelekre egyaránt irányadók.  
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IK7. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az 
ügyfélszolgálatra beérkező ügyféllel ismertesse a közigazgatási 
eljárásban az ügyfél és a hatóság szerepét, a közigazgatási eljárás 
szakaszait! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közigazgatási hatósági ügy fogalma 
– Az ügyfél 
– A közigazgatási hatóság és döntései 
– Az első fokú eljárás 
– A jogorvoslati eljárás és csoportosítása 
 
A közigazgatási hatósági ügy fogalma 
 
Közigazgatási hatósági ügy 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. Emellett 
 hatósági ügy a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az 

abból való törlés.  
Ket.-ben azonban megjelenik egy ötödik elem is: az ún. kamarai, vagy köztestületi hatósági 
ügyek. Vannak olyan tevékenységek, pl. orvosi, ügyvédi, közjegyzői, gyógyszerészi, építészi, 
amelyek végzéséhez szükséges, hogy az illető személy tagja legyen egy szakmai kamarának. 
Ilyen esetekben a kamara döntése a tagfelvételről, vagy valamelyik tag törlése a 
nyilvántartásból szintén közigazgatási hatósági ügynek minősül. 
 
Az ügyfél 
 
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, 

 akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, (pl. egy házasságkötési 
eljárásban ügyfelek a házasulandók)  

 akit hatósági ellenőrzés alá vontak, (pl. egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés során a 
terméket árusító kereskedő) illetve 

 akire nézve - tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve - a hatósági nyilvántartás 
adatot tartalmaz. 

 
 
A közigazgatási hatóság és döntései 
 
A közigazgatási hatósági eljárás másik szükségképpeni alanya a közigazgatási hatóság. A 
közigazgatási hatóságok alapvetően vagy államigazgatási szervek vagy helyi 
önkormányzati szervek. Az államigazgatási szervek lehetnek minisztériumok, nem 
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minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek, de a legtöbb hatósági 
ügyet jellemzően a különféle területi államigazgatási szervek intézik (földhivatal, APEH, 
ÁNTSZ, gyámhivatalok, munkavédelmi felügyelőség stb.). 
Az önkormányzati hatósági ügyben közigazgatási hatóság egyfelől az önkormányzat 
képviselő testülete, illetőleg ha a képviselő testület átruházza hatósági jogkörét, akkor az 
átruházással érintett szerv (pl. a polgármester, önkormányzati bizottság). 
Az önkormányzatok szervezetében az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, 
illetve kivételesen a polgármesteri hivatal ügyintézője (pl. anyakönyvvezető). 
Az elsődlegesen nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezetek is 
elláthatnak közigazgatási hatósági feladatokat (kvázi hatóságok). Ezek köréből a 
legfontosabbak a köztestületek, mint pl. Magyar Orvosi Kamara vagy a Közjegyzői Kamara. 
 
A közigazgatási eljárásban a tényállás tisztázása során, illetve a tényállás tisztázását követően 
a hatóság döntést hoz.  
 
A hatóság döntése lehet: 

 határozat (beleértve az egyszerűsített határozatot), 
  végzés, 
 egyezség jóváhagyása, 
 hatósági szerződés, 
 határozat jellegű okirat (pl. hatósági bizonyítványok), 
 informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntés, 
 jogszerű hallgatással „létrehozott” határozat. 

 
 
Az ügy érdemében a hatóság határozattal, míg az ún. eljárási kérdésekben végzéssel dönt. 
Kivételesen a hatóság mellőzheti a határozathozatalt. 
 
A hatóság mellőzi a határozathozatalt 

 ha az eljárás a jogszabályban meghatározott jogosultak pénzbeli ellátásának 
mérlegelés nélkül a jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul 
(például a nyugdíj összegének törvény általi évenkénti emelése). 

 ha jogszabályban biztosított jogosultság gyakorlásának kizárólag az ügyfél erre 
irányuló kérelmének benyújtása a feltétele 

 
Sajátosságánál és jelentőségénél fogva külön magyarázatot érdemel ajogszerű hallgatással 
„létrehozott” határozat. 
 
A hatósági eljárásban is ismert intézmény a „közigazgatás hallgatása”. Ez alatt a határidőn 
belüli cselekvési kötelezettség (döntéshozatal) elmulasztását értjük. 
A jogszerű hallgatást értelemszerűen csak jogszabály teheti lehetővé a joghatósággal, 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság számára. 
 
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. 



39 
 

A jogszerű hallgatás körébe tartozik az is, ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki 
állásfoglalást, ilyenkor a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
A gyakorlatban azonban nem mindig elegendő, hogy a hallgatással megszerzett jogokról csak 
a hatóságnak és az ügyfélnek van tudomása. Erre tekintettel a megszerzett jogokat kötelező a 
kérelemre rávezetni. Ha szükségessé válik, hogy az ügyfél a megszerzett jogait bizonyítsa, a 
hatóság azt elősegíti és az ügyfél kezdeményezésére, az ügyfélnél levő másodpéldányra a 
jogokat rávezeti vagy a hatóságnál lévő példányról készített másolatot az ügyfél 
rendelkezésére bocsátja. 
 
Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben vagy az ügyfél hozzájárulása 
alapján sor kerülhet informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntésre is. 
Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság 
bélyegzőlenyomata is informatikai eszközzel rögzíthető, ha azt a törvény vagy a 
kormányrendelet megengedi, és az aláírás és a bélyegzőlenyomat hitelességét a hatáskör 
gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette. 
 

Ket 72. § (1) A határozatnak - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - 
tartalmaznia kell 

a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét, 
b) a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél 

által a kérelemben megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 
c) az ügy tárgyának megjelölését, 
d) a rendelkező részben 
da) 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, 

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

költségvetés részére történő megfizetésre vonatkozó döntést, 
dd) az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
de) az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
df) 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, 

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

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

méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, 
ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 
ee) 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, vagy hogy a 33/A. § 
alkalmazásának van helye, 

ef) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, 
eg) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást, 
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f) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 
valamint a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a 
hatáskör gyakorlójával, 

g) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát. 
 

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 

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. 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. 
 

A döntés közlése és nyilvános közzététele 

A határozatot közölni kell az ügyféllel és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget 
állapít meg, az ügyben eljárt szakhatósággal és a jogszabályban meghatározott más 
hatósággal vagy állami szervvel. 
A végzést az ügyféllel, illetve az eljárás olyan egyéb résztvevőjével kell közölni, akire nézve 
az jogot vagy kötelezettséget állapít meg, illetve akinek a jogi helyzetét közvetlenül érinti. 
 
 
Az elsőfokú 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. 

A közigazgatási eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat. Kérelemre indul például egy 
vendéglő nyitás engedélyeztetése és hivatalból ennek szúrópróbaszerű ÁNTSZ ellenőrzése. 
 
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 
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kötelezettségét teljesíti. 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 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. 
Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi 
határozatot soron kívül kell meghozni. 
 
Tényállás tisztázása 
 
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 és  
 a szakértői vélemény. 
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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. 
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 felsorolt kizáró okok valamelyike alá (tehát lehet például szomszéd vagy 
szomszédos árus is). 
 
Sok eljárásfajtában a szemle vagy nélkülözhetetlen, vagy legalábbis az ügyek túlnyomó 
részében a tényállás tisztázásának legfontosabb eszköze. A szemlének két válfaja van: a 
hatóság hivatali helyiségében vagy a hatóság által kijelölt helyen lebonyolított szemle, 
amelyre a szemletárgyat a hatóság felhívására a szemletárgy birtokosa köteles magával vinni, 
illetőleg a helyszíni szemle, amely utóbbinál a hatóság munkatársai és az eljárás egyéb 
résztvevői mennek ki a helyszínre (például egy tervezett létesítmény helyszínére, az ügyfél 
által folytatni kívánt tevékenység tervezett helyszínére, avagy az ügyfél üzletébe, ipari 
üzemébe stb.). 
 
Az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni 
ellenőrzésről és a tárgyalásról, valamint a szóban előterjesztett kérelemről főszabályként 
jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni. 
 
A közigazgatási szerv a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 
 
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. 
Ha jogszabály lehetővé teszi, a nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban a hatóság - lehetőleg az 
ügy tárgyához igazodó - felsőfokú végzettségű hatósági közvetítőt vehet igénybe. 
 
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). 

Az eljárás irataiba való betekintés 

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 
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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. 
 
A jogorvoslati eljárás és csoportosítása 
 
Az Alaptörvény deklarálja, hogy a törvényben meghatározottak szerint mindenki 
jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a 
jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslathoz való jog alapvető jognak minősül. 
A közigazgatási hatósági eljárásban a jogorvoslati lehetőség alaphelyzetben az ügyfelet illeti 
meg, de a hatóság döntésének azon részei ellen, amelyek közvetlenül őket érintik, az eljárás 
egyéb közreműködői (tanú, szakértő) is élhetnek jogorvoslattal. Azt a kérelmet, amelyet a 
hatósági eljárásban az ügyfél vagy a hatósági döntéssel érintett egyéb közreműködő 
előterjeszt, és abban a neki sérelmet okozó hatósági határozat felülvizsgálatát kéri, 
jogorvoslati kérelemnek nevezzük. 
A jogorvoslati eljárás többnyire az elsőfokú eljárást követi, az első fokú hatósági döntés ellen 
irányul, és az abban meglévő (vélt) sérelem kiküszöbölését célozza. 
A közigazgatási hatósági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatokat három csoportba 
oszthatjuk: 

 az ügyfél kérelme alapján induló jogorvoslatok, 
 a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások, 
 a kérelemre és hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások 

 
a. Kérelemre induló jogorvoslatok 

 
Az ügyfél kérelmére induló jogorvoslati eljárások megindításának feltétele, hogy az ügyfél 
jogorvoslati kérelmet terjesszen elő, melyben arra hivatkozik, hogy az ő jogát vagy jogos 
érdekét a hatóság döntése sérti. 
A határozat ellen mindig önálló jogorvoslatnak van helye, ami azt jelenti, hogy az ügyfél 
vagy a hatóság saját elhatározásából, alanyi jogon kezdeményezheti a jogorvoslatot. 
Más a helyzet a végzések tekintetében. A végzéssel a hatóság az ügyet érdemben nem bírálja 
el, ezért indokolatlan lenne ellene olyan önálló jogorvoslati jogot biztosítani, mint a 
határozatok ellen. Éppen ezért végzés ellen csak akkor van helye önálló jogorvoslatnak, ha 
azt a törvény megengedi. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél a sérelmezett végzést önálló 
jogorvoslattal nem támadhatja ugyan, de a határozatot bevárva, a határozat ellen már 
kezdeményezhet olyan jogorvoslatot (pl. fellebbezést) amelyben a határozathozatali eljáráson 
belül a végzést is támadja. 
 

1) fellebbezés 
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott 
jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést 
sérelmesnek tartja. 

 
2) bírósági felülvizsgálat 
A bírósági felülvizsgálat a fellebbezéshez képest szűkebben vonja meg a jogorvoslati 
kérelem (a kereset) hivatkozási alapját. A bírósági felülvizsgálat a jogszabálysértésre 
hivatkozást követeli meg. Nem akadálya azonban a bírói gyakorlat szerint a 
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felülvizsgálatnak, ha az ügyfél a keresetlevélben nem jelöli meg azt a konkrét 
jogszabályhelyet, amelyre a keresetet alapítja. 

 
3) újrafelvételi eljárás 
Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését 
követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még 
el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, 
a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon (de max. 6 hónapon) belül újrafelvételi 
kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot 
eredményezett volna. 

 
4) az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás. 

 
b. Hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások 

 
A hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások megindításának minden esetben 
csak akkor van helye, ha az eljáró szerv vagy annak felügyeleti szerve, esetleg az ügyészség 
jogszabálysértést fedez fel. 
 

1) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 
 

Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a 
felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált 
döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A döntést közölni 
kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték. 

 
2) a felügyeleti eljárás keretében, 
 

A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság 
eljárását, illetve döntését, és ennek alapján megteszi a szükséges intézkedést a 
jogszabálysértő mulasztás felszámolására. A hatóság döntése nem változtatható meg 
és nem semmisíthető meg, ha azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben 
már elbírálta. Semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt 
jogát sértő visszavonás sem hozható. 
Semmisségi ok esetén, (például, ha az ügy nem tartozott az eljáró hatóság hatáskörébe 
vagy illetékességébe) a korábbi semmis határozat is csak 3 éven belül semmisíthető 
meg, ha az, az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. 

 
3) az ügyészi felhívás nyomán. 

 
 

c. Ügyfél kérelmére és hivatalból is lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárások 
 

döntés kijavítása, kiegészítése 
 

1) Ha az ügyész a Ket. 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. 
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IK8. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az 
ügyfélszolgálatra beérkező ügyféllel ismertesse a közigazgatási 
eljárási jog fogalmát, a joghatóság, hatáskör és illetékesség 
hármas definícióját egy közigazgatási hatósági ügy tükrében! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó tevékenysége 
– A közigazgatási eljárási jog fogalma 
– A Ket. hatálya 
– A joghatóság fogalma 
– A hatáskör és illetékesség 
 
 
A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazó tevékenysége 
 
A közigazgatás az állampolgárok ezreinek ügyeiben jár el naponta, és egyéb állami 
feladatokat lát el. Az ügyintézés kettős iránya azt jelenti, hogy az ügyek egy része a 
közigazgatási belső feladatainak megoldására irányul, vagy egyéb belső, a szervezetet érintő 
problémákkal foglalkozik, másik része pedig az állampolgárok kérelmére induló eljárásokat 
foglalja magába. A közigazgatási szerv jogalkalmazó tevékenysége folytán különböző 
hatósági cselekményeket végez. 
 
Amikor a közigazgatási hatóság ilyen eljárásokat folytat és ezáltal döntési helyzetbe kerül, 
ebben az esetben beszélünk hatósági ügyintézésről. Közigazgatási eljárásnak nevezzük az 
ilyen hatósági fellépésként történő ügyintézést. Mivel Magyarország demokratikus alapokon 
működő jogállam, a hatóság működése csak az országgyűlés által elfogadott törvényeken 
alapulhat. 
 
A közigazgatási eljárási jog fogalma 
 
A törvény  nemcsak abban vonatkozik a közigazgatási eljárásra, hogy előírja milyen 
esetekben kell döntést hoznia a hatóságnak – illetve a lehetséges döntési tartalmat –, hanem 
meghatározza a döntéshez vezető ügyintézés menetét, az eljárás szereplőit, határidőit és egyéb 
elemeit. 
Szűkebb értelemben ezt a jogot nevezzük közigazgatási eljárási jognak. Fentiek alapján 
közigazgatási hatósági ügy minden olyan eljárás, amelyben a hatóság az ügyfelet érintő 
jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot igazol, nyilvántartást vezet vagy hatósági 
ellenőrzést végez. 
 
A Ket. Hatálya 
 
Egy jogszabály hatálya azt mutatja meg, hogy egy adott jogszabály milyen személyekre, 
szervezetekre vonatkozóan állapít meg jogokat, kötelezettségeket (személyi hatály), milyen 
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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. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 
ügyekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Ket. tehát a közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki.  
Közigazgatási hatósági ügy  

a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság  
 az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg,  
 adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 
 hatósági nyilvántartást vezet vagy  
 hatósági ellenőrzést végez, 

 
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges  

 nyilvántartásba vétel és  
 a nyilvántartásból való törlés, ha ez köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz 

kötött 
 

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 Ket. a hatálya tekintetében a különös eljárásokat több csoportba sorolja. 
 

a) Az első kategóriába tartozó eljárásokat eleve kiveszi saját hatálya alól;  
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. 

 
b) A második kategóriába sorolt eljárásokra ugyan elvileg kiterjedt a törvény hatálya, ám 

rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, „ha jogszabály másként nem rendelkezik”; 
Pl. az iparjogvédelmi eljárások, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárás, a 
központi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály 
alapján juttatott támogatással összefüggő eljárások. 

 
c) Végül a harmadik kategóriába tartozik az összes többi eljárásfajta, azaz az eljárásfajták 

túlnyomó többsége. 
 
 
A joghatóság fogalma 
 
A joghatóságot nemzetközi hatáskörnek is nevezik. A törvényben a joghatóság azt jelöli ki, 
hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely ország közigazgatási hatósága jár el. Azt, hogy az 
országon belül a közigazgatási szervek közül melyik hatóság jár el, a hatásköri szabályok 
állapítják meg. 
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A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség hármasa a közigazgatási eljárásban arra ad választ, 
hogy a konkrét közigazgatási hatósági ügyben a világ számos közigazgatási szerve közül 
melyik járhat el és milyen intézkedést (döntést) hozhat. 
Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél ügyében a Magyar Köztársaság területén, a 
magyar hatóság jár el. A nem magyar állampolgárok, 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 alkalmazni. 
Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért 
felelős miniszter vagy a konzuli tisztségviselő jár el. 
 
 
A hatáskör és illetékesség 
 
A közigazgatási szervekhez évente több tízmillió hatósági ügy érkezik. Ahhoz, hogy ez a 
rendkívüli ügymennyiség szakszerűen és gyorsan elintézést nyerjen, az érkező ügyeket 
bizonyos szempontok szerint kell elosztani a hatóságok között, és meg kell alkotni a 
szükséges munkamegosztási szabályokat. A munkamegosztásnak két fő elve és iránya 
különböztethető meg. Az ügyeket eloszthatjuk a tárgyuk szerint (pl. örökbefogadás, 
gépjárműadó-fizetés, ingatlan nyilvántartási tulajdonjog-bejegyzés, házasságkötés stb). A 
munkamegosztás másik elve és iránya a földrajzi, területi ügyelosztás (az ügyfél hol lakik, 
hol dolgozik, az ingatlan hol fekszik stb). 
 
A hatáskör azt mutatja meg, hogy az adott közigazgatási ügyben milyen típusú, milyen szintű 
szerv járhat el, és mit tehet. 
A hatáskör tehát egyrészről jelenti a közigazgatási ügyek horizontális megosztását (az ügyeket 
tárgyuk szerint valamely ágazatba sorolják) másrészről egy vertikális megosztást, amikor 
kijelölik, hogy az adott ágazaton belül milyen szintű szerv járjon el (helyi, területi, országos). 
A hatáskör a közigazgatási hatósági ügyekben való eljárás és döntés jogát jelenti. A hatóság 
hatáskörét mindig jogszabály állapítja meg, amelyben meg kell állapítani az első fokon eljáró, 
továbbá a másodfokon eljáró hatóságot is.  
Egy konkrét hatáskör esetében elsőfokú közigazgatási szervnek nevezzük azt a hatóságot, 
amelynél az eljárás megindul, és amely az eljárás alapján az első döntést meghozza, 
másodfokú az a hatóság, amely az első fokon meghozott határozatot felülvizsgálhatja. 
Az anyagi jogi jogszabály határozza meg, hogy a hatóság milyen módon: kizárólag önállóan 
vagy a szakhatóság bevonásával, korlátozottan gyakorolhatja hatáskörét. 
Az illetékesség a hatósági ügyeket az azonos hatáskörű hatóságok között osztja el. A hatáskör 
kijelöli, hogy mely hatóságok a hatáskör címzettjei (pl. okmányiroda, gyámhivatal), az 
illetékesség pedig meghatározza, hogy a sok azonos hatáskörű hatóság közül melyik a konkrét 
ügyben eljáró szerv. A jogszabályok minden államigazgatási szerv számára kijelölik azt a 
területet, amelyen hatáskörét gyakorolhatja, ezt nevezzük illetékességi területnek. 
 
Az államigazgatási ügyekről rendelkező jogszabályok megjelölnek valamilyen illetékességi 
okot, amely alapján megállapítható, hogy az azonos hatáskörű szervek közül melyik jogosult, 
illetve köteles az adott ügyben eljárni.  
A Ket. meghatározza a leggyakrabban előforduló általános illetékességi okokat. 
Az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság illetékes, amelynek területén: 

 az ügyfél lakó, vagy tartózkodási helye (lakcíme), illetve szervezet esetében 
székhelye van  
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 az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik (ingatlanra vonatkozó ügy lehet, pl. a 
termőföld művelési ágának megváltoztatására irányuló kérelem, építési engedélyezési 
eljárás, a telektulajdonossal szemben a parlagfű irtás elmulasztása miatti bírság 
kiszabása, amelyben az ingatlan fekvése szerinti hatóság jár el), 

 az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolni kívánják 
 a jogellenes magatartást elkövették  

 
Kialakulóban vannak olyan szervek, amelyek esetében az „illetékességi terület” és az 
„illetékesség” már nem értelmezhető. Így pl. az ügyfél az okmányirodák hatáskörébe tartozó 
egyes ügyekben az ország területén működő - a kirendeltségeket és a központi irodákat is 
ideértve -  immár több, mint 300 - okmányiroda bármelyikéhez fordulhat. Ezt az 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 eleve nincs is kijelölt illetékességi 
területe, illetékessége az ország egész területére kiterjed. 
 



49 
 

 
IK9. Ön egy polgármesteri hivatalban ügykezelőként dolgozik. A 
jegyző megkéri, hogy keresse elő számára az aktív korúak 
ellátására vonatkozó helyi szabályokat. A feladattal 
összefüggésben vázolja fel az önkormányzati rendeletalkotás fő 
szabályait, az egységes szerkezetbe foglalás jogi normáit!  
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az önkormányzati rendelet a jogforrási hierarchiában 
– Az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb tárgyai 
– A képviselő-testület döntései 
– A szervezeti és működési szabályzat 
-       A jegyző feladata a rendeletalkotásban 
 

Az önkormányzati rendelet a jogforrás hierarchiában 

Az országgyűlés támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az 
önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését, előmozdítja a közhatalom 
demokratikus decentralizációját. Az önkormányzatok az adott területen élők érdekeinek 
érvényesítése – feladatához igazodva hozhat csak jogszabályt: önkormányzati rendeletet, ha 
felsőbb szintű jogszabály már rendezte a kérdést, akkor (arról) az önkormányzat ugyanazt a 
kérdést már nem szabályozhatja, csak akkor, ha felsőbb szintű jogszabály feljogosítja. Ha 
nincs felsőbb szintű jogszabály, akkor az önkormányzat bármit szabályozhat az adott területre 
vonatkozóan. Az önkormányzati rendelet a hierarchia legalsó fokán helyezkedik el. A 
képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.  
Az önkormányzatok a helyi közhatalom gyakorlói.  E közhatalom gyakorlásának normatív 
formája az önkormányzati rendeletalkotás. Az önkormányzati rendelet jogszabály, az 
önkormányzat illetékességi területén bír kötelező erővel.  
 
A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes 
magasabb szintű jogszabállyal Az önkormányzati rendeletalkotás két típusát különböztetjük 
meg.  
Önkormányzati rendelet alkotható:  
 a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  
 törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására.   

A rendeletalkotás a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Az önkormányzati rendelet 
megalkotásához minősített többség szükséges.  
Garanciális szabály, hogy az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon ki kell 
hirdetni. Hogy mi a helyben szokásos mód, azt a szervezeti és működési szabályzat állapítja 
meg. Az önkormányzati rendelet hitelességét szolgálja, hogy azt a polgármester és a jegyző 
írja alá. A kihirdetés a jegyző kötelessége.  
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Az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb tárgyai 
Az önkormányzat rendeletalkotási tárgyai:  

 Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ),  
 Településrendezési Szabályozási Előírások,  
 szociális ellátásokról szóló rendelet, lakásrendelet,  
 állattartási rendelet,  
 költségvetési és zárszámadási rendelet,  
 jelképekről, kitüntetésekről szóló rendelet,  
 egyes közszolgáltatások díjairól szóló rendelet. 

A képviselő-testület döntései 

Az önkormányzat legfontosabb szerve a képviselő-testület. A választópolgárok 
önkormányzáshoz való joga a képviselő-testületi munkában, az általuk választott települési 
képviselők, illetve polgármester tevékenységén keresztül valósul meg. Az önkormányzati 
stratégiai döntések meghozatala a képviselő-testület határkörébe tartozik, egedül e szervezet 
jogosult a helyi közügyek körébe tartozó társadalmi viszonyokat helyi jogszabályban 
(önkormányzati rendelet) szabályozni. Működését testületi ülés formájában fejti ki.  

A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők 
egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára. 
A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő-testület 
ülését. 
A képviselő-testület ülése nyilvános. 
A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást 
igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; 
továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a 
szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 
A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza.  
A képviselő-testület döntése a rendelet és a határozat. A rendelet jogszabály, mely a 
jogszabályi hierarchia legalsó fokán helyezkedik el, jelentősége mégis nagy, hiszen 
alapvetően meghatározza egy-egy település életét. A határozat egyedi ügyekben, illetve a 
testület irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan alkot a képviselő-testület. 
A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait.   
A képviselő-testület a kétezernél több lakosú önkormányzatnál pénzügyi bizottságot választ. 
Törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti (pl.: oktatási bizottságét, ha az 
önkormányzat legalább 3 oktatási intézményt tart fenn a településen). A törvény a bizottságok 
fontos feladatának tekinti, hogy előkészítik a képviselő-testület döntéseit.  
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők közül kell választani. A 
polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet a 
bizottság elnöke, tagja. Ugyanakkor a bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti 
területen szolgáltatást nyújtó jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet 
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küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más választópolgárt. A bizottsági döntéshozatalból 
kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy.  
 
A képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatában településrészi önkormányzatot 
hozhat létre települési képviselőkből, más választópolgárokból. A településrészi 
önkormányzati testület vezetője kötelezően települési képviselő.  
A városok és községek településszerkezete számos sajátosságot mutat. Vannak olyan 
településrészek, amelyek az egészen belül viszonylagos önállóságot, önálló közösséget 
alkotnak. Ez indokolja, hogy a lakóhelyi közösség kezdeményezésére ilyen településrészen 
részönkormányzat alakítható. A részönkormányzást is testület gyakorolja. Üdülőterületen az 
üdülőhelyi egyesület delegálhatja a testület tagjait, vagy itt is „választást” tartanak. A testület 
tagjait végül a képviselő-testület választja meg.  
 
A képviselőtestület sajátos ülése a közmeghallgatás. A képviselő-testület évente egyszer, 
előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatást az 
különbözteti meg más fórumoktól, hogy határozatképesen jelen van a képviselő-testület. A 
közmeghallgatás a valóban közérdekű kérdések, közérdekű javaslatok fóruma, a képviselő-
testület általában valamilyen közérdekű témában hívja össze. Ezen túl a képviselő-testület 
meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét (község-, várospolitikai fórum, városrész-
tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. Ezek 
állásfoglalásáról és az ott felmerült kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a képviselő-
testületet. E fórumok megszervezése a polgármester feladata.   

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Az önkormányzat a törvény keretei között alakítja ki működését. A legalapvetőbb működési 
szabályokat az Ötv. Tartalmazza. A törvényi szabályok azonban nem elegendőek ahhoz, hogy 
az önkormányzat szervei megfelelően működjenek, ezért elengedhetetlen, hogy a képviselő 
testületek önállóan is szabályozzák működésüket. Ezt a célt szolgálja a rendeleti formában 
elfogadott szervezeti és működési szabályzat, mint az önkormányzati működés alapvető 
dokumentuma. Az SZMSZ-ben szükséges meghatározni azoknak a fórumoknak a rendjét, 
amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, legfontosabb döntések 
előkészítésébe való bevonását szolgálják. A lakosság közvetlen bevonását szolgálja a 
közmeghallgatás intézménye is.  

A jegyző 

A jegyző a képviselő-testület által kinevezett, törvényben meghatározott képesítéssel 
rendelkező köztisztviselő, aki a polgármesteri hivatalt vezeti. Feladata kettős: egyrészt a 
képviselő-testületi munka kiszolgálása, másrészt elsőfokú államigazgatási hatósági feladatok 
ellátása. A képviselő-testületi ülések adminisztratív előkészítése, a testület elé kerülő döntési 
javaslatok szakmai színvonalának biztosítása, a testületi ülésről szó jegyzőkönyv 
összeállítása. A képviselő-testület döntéseinek törvényességéért a jegyző felel, ezért ha az 
ülésen bármi törvénysértő dolgot észlel, köteles azt jelezni. 

A jegyző (a fővárosnál és a megyei önkormányzatnál főjegyző) közigazgatási-önkormányzati 
szakmai vezető. Feladata: 
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 segíti a képviselő-testület, a polgármester munkáját, a bizottságokat,  
 másfelől, mint az államigazgatási hatáskörök gyakorlásának önálló címzettje az állam 

megbízásából hatósági jogköröket lát el.  
 
Mivel funkciója szakmai és nem politikai, a jegyző megbízatása határozatlan időre szól,  
és nem igazodik az önkormányzati ciklushoz. A képviselő-testület – pályázat alapján – a 
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. 
Jegyzővé, körjegyzővé, aljegyzővé az nevezhető ki, aki  
− igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel, és jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által 
a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítéssel rendelkezik, és  
− legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.  
A községi önkormányzati képviselő-testület a körjegyző és az ötezernél több lakosú község 
jegyzője kivételével  
− felmentést adhat a képesítési feltételek alól annak a személynek, aki az előírt képesítés  
megszerzésére irányuló tanulmányait megkezdte; a felmentés időtartama nem haladhatja meg 
a képesítés megszerzéséhez szükséges időtartamot. A felmentés időtartamának eredménytelen 
eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik,  
− az előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti.  
 
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri hivatal elnevezéssel – az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A képviselő-testület hivatalát a jegyző 
vezeti.  
 
A jegyző 
 gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;  
 a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;  
 a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A 

kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás 
visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a 
polgármester egyetértése szükséges;  

 döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;  
 dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;  
 tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén;  
 dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.  

A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a 
döntésüknél jogszabálysértést észlel.  
 
A kis községekben önálló polgármesteri hivatal működésének sem a pénzügyi, sem a 
szakemberi, személyi feltételei nem teremthetők meg. Éppen ezért az ezernél kevesebb 
lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására 
körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú 
község is részt vehet körjegyzőségben. 
 
Körjegyzőség alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak meg. A 
körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki.  
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A körjegyző ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők 
működésével kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó 
államigazgatási döntések előkészítését és végrehajtását. A körjegyzőséghez tartozó 
községekben a polgármesteri hivatal feladatkörét a körjegyzőség látja el.  
Az államigazgatási feladatok és hatáskörök telepítésének sajátos módja a körzetközponti 
igazgatás. A jogszabály a meghatározott államigazgatási feladatot, hatáskört a kijelölt városi 
jegyzőnek adja úgy, hogy az azt nemcsak a város területére, hanem a kormány által kijelölt 
körzetre, a körzethez tartozó községekre is kiterjedően látja el. Ilyen például az okmányiroda 
működtetése (a személyi és lakcímadatok vezetése, a személyazonosító igazolvány kiadása, 
választási névjegyzéket elkészítése); vagy a kiemelt építésügyi hatáskörök (az elvi építési 
engedély, az építési, a bontási, a használatbavételi és fennmaradási engedély kiadása);  
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IK10. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az 
ügyfélszolgálatra beérkező ügyféllel ismertesse az államigazgatási 
szervek jogalkotó tevékenységét! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közhatalom gyakorlása 
– Az államigazgatási szervek jogalkotó tevékenysége 
– A kormány jogalkotó hatásköre 
– A kormányrendelet 
– A kormány tagjainak jogalkotó tevékenysége 
 

A közhatalom gyakorlása 

Az állam – sok más jellemzője mellett – olyan intézmények (parlament, államfő, 
alkotmánybíróság, önkormányzatok, bíróság, ügyészség stb.) rendszere, amelyek fő 
sajátossága, hogy működésük során közhatalmat gyakorolnak. A közhatalom gyakorlása azt 
jelenti, hogy e szervezetek vagy mindenkire, vagy egy-egy személyre (csoportra, szervezetre) 
kötelező döntést hozhatnak. (jogot alkothatnak, illetve egyedi döntéseket hozhatnak) és e 
döntéseket az emberek, illetve szervezeteik kötelesek végrehajtani. A hatalommegosztás 
követelményének megfelelően el kell különülni egymástól, és kiegyensúlyozott arányban kell 
működnie a három hatalmi ágnak: a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói ágnak.  

Törvényhozó 

Az Országgyűlés a legfőbb hatalmi és törvényhozó szerv, a népszuverenitás letéteményese. 
Az Országgyűlés alkotja a törvényeket, valamint országgyűlési határozatot hozhat. 
Megválasztja saját tisztségviselőit, a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alapvető 
jogok biztosát, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék 
elnökét és alelnökeit 

Szabályozó 
jellegű 
döntések 
meghozatala 

A kormány 
ellenőrzése 

Személyi 
döntések 

Védelmi 
feladatok 

Egyéb feladatok 

Az Alaptörvény 
és a törvények 
megalkotása 

A 
kormányprogram 
elfogadása  

Az országgyűlés 
tisztségviselőinek 
megválasztása 

Hadiállapot 
kinyilvánítása  

Közkegyelem 
gyakorlása  

A költségvetés 
és a 
zárszámadás 
elfogadása 

Döntés a 
kormánnyal 
szembeni 
bizalmatlansági 

Az államhatalmi 
ágak vezetőinek 
(tagjainak) 
megválasztása:  

Békekötés  Országos 
népszavazás és 
népi 
kezdeményezés 
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indítványról kiírása  
Társadalmi, 
gazdasági terv 
meghatározása 

Interpelláció a 
kormányhoz és 
tagjaihoz, 
kérdés 
benyújtása és 
döntés a válasz 
elfogadásáról  

Rendkívüli- és 
szükségállapot 
bevezetése  

Területszervezési 
döntések 
meghozatala 
(megyék 
létesítése, 
megszüntetése, 
megyeszékhellyé 
nyilvánítás stb.) 

Egyes 
nemzetközi 
szerződések 
megkötése 

A költségvetés 
végrehajtásának 
ellenőrzése 

Köztársasági 
elnök 

Miniszterelnök 

Alkotmánybíróság 
elnöke és tagjai 

Országgyűlési 
biztosok 

ÁSZ elnöke, 
alelnökei 

Kúria elnöke 

Legfőbb ügyész 

Döntés a 
fegyveres erők 
alkalmazásáról 

Helyi 
önkormányzat 
feloszlatása 

Végrehajtó 

Az alkotmányos rend védelme, a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak védelme és biztosítása; az Országgyűlés 
által meghozott törvények végrehajtásának biztosítása; valamint a Minisztériumok és a 
közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját irányítja, összehangolja tevékenységüket. 

Igazságszolgáltató 

Az Alaptörvény és a  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvény (Bszi.) értelmében az igazságszolgáltatást a Kúria az ítélőtáblák, a törvényszékek (a 
fővárosban a Fővárosi Törvényszék) és a helyi bíróságok (a városi és kerületi bíróságok) 
gyakorolják. Első fokon a helyi bíróság jár el, hogy az ügyek a felek lakóhelyén vagy ahhoz 
közel nyerhessenek megoldást. A határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a 
törvényszék bírálja el, de bizonyos súlyosabb esetekben a törvényszék jár el első fokon, ilyen 
esetben határozata ellen az ítélőtáblánál lehet fellebbezni. A bíróságok illetékességi területe a 
közigazgatási területi beosztáshoz igazodik. Az ítélőtáblák a helyi vagy megyei bíróság 
határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot bírálják el. 2005. január 1-jétől fogva az országban 
öt ítélőtábla működik: Budapesten, Szegeden, Pécsett, Győrött és Debrecenben. A Kúria 
legfontosabb alkotmányos feladata a jogegység biztosítása, s ezen túlmenően a jogerős 
határozatok elleni felülvizsgálati kérelmek elbírálása. 

Az államigazgatási szervek jogalkotó tevékenysége 

Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel 
rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. 
Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges 
jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait. 
Elsődlegesen az Alaptörvény, ennek nyomán a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
szabályozza, hogy mely állami szervek milyen terjedelemben rendelkeznek jogalkotói 
hatáskörrel. Jogalkotó hatásköre csak azoknak az állami szerveknek van, amelyek erre az 
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alkotmánytól felhatalmazást kaptak. Jogalkotásra tehát nemcsak egyetlen szerv jogosult. 
Jogalkotói állami szervek és az általuk kibocsátott jogszabályok: 
 
 az Alaptörvény (Alkotmány), 
 törvény (ezek egy része ún. sarkalatos kétharmados); 
 a Kormány és az MNB elnökének rendelete; 
 a miniszteri (és a miniszterelnöki) rendeletet; 
 önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete (pl. PSZÁF, Médiahatóság); 
 az önkormányzat rendelete. 

      
 a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején kiadott rendelete 
 a köztársasági elnök szükségállapot idején kiadott rendelete. 

 

A kormány jogalkotó hatásköre 

A Kormány – jogszabály kivételével – az alárendelt szervek által hozott minden olyan 
határozatot vagy intézkedést megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik. 
Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel. 
A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit, gondoskodik a Kormány rendeleteinek és 
határozatainak végrehajtásáról.  

a) törvényi felhatalmazás alapján, valamely törvény végrehajtására, 
b) maga feladatkörében kerül kiadásra. 

Kormányrendelet 

A kormányrendeletek egyrészt a törvények végrehajtását szolgálják (tehát egy törvény 
szabályait bontják ki bizonyos kérdések tekintetében még jobban), másrészt bizonyos 
életviszonyokat a Kormány elsődlegesen is szabályoz. A Kormány rendelete törvénnyel nem 
lehet ellentétes.  
A jogforrási hierarchiában a kormányrendelettel azonos szintet jelent az MNB elnökének 
rendelete. A Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalom szabályozására kapott alkotmányos 
felhatalmazásából következik: a bankjegy és érmekibocsátásának kizárólagos joga. A 
kibocsátás jogi (normatív) formája a Magyar Közlönyben kihirdetendő jegybanki rendelet. 
A Kormány rendeletalkotási jogköre nem ellentétes a hatalmi ágak megosztásának elvével (a 
klasszikus felosztás 3 hatalmi ágat különböztet meg: törvényhozói, végrehajtói, bírói hatalmi 
ág – a cél pedig az, hogy ezek egymást kölcsönösen ellenőrizzék, ezáltal tartva fenn egy olyan 
egyensúlyi helyzetet, ahol egyik sem tud a másik kettő fölé kerekedni). A kormányrendelet 
megalkotására a Kormány által megállapított szabályok az irányadók. 
 
A kormány tagjainak jogalkotó tevékenysége 
 
 
A minisztériumi jogállás alkotmányos szabályozására korábban az Alkotmányban került sor 
oly módon, hogy egyfelől az Alkotmány meghatározta a miniszteri feladatok kereteit, 
másfelől felsorolta magát a minisztériumokat is.  
Ma az ország minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza (2010. évi XLII. 
törvény), mert korábban a minisztériumok összevonása nevüknek megváltoztatása minden 
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esetben alkotmánymódosítást igényelt. A 2010. évi országgyűlési választáson hatalomra jutott 
politikai erő, átalakította a korábbi minisztériumi rendszert. 
Az új törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak számát tizenháromról nyolcra 
csökkentette: 
 
A Magyar Köztársaság minisztériumai jelenleg a következők: 
 

a) Belügyminisztérium, 
b) Honvédelmi Minisztérium, 
c) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
d) Külügyminisztérium, 
e) Nemzetgazdasági Minisztérium, 
f) Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 
g) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
h) Vidékfejlesztési Minisztérium. 
 

Az új minisztériumok a korábban működőknek az általuk ellátott feladatkörök 
vonatkozásában - közjogi és magánjogi értelemben egyaránt - jogutódjai, ideérve a 
foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati jogviszonya tekintetében beálló munkáltatói 
jogutódlást is. 

 
A miniszterelnök és a miniszter által kibocsátott rendelet. 
Ezzel egy tekintet alá esik a miniszteri rendelet, amellyel az adott miniszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó kérdések szabályozhatók. Kiadható mindkettő törvény vagy 
kormányrendelet végrehajtására. (Törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás 
alapján.) 
A jogforrási hierarchia következő szintjét a miniszterelnöki- és miniszteri rendeletek 
képviselik. A Kormány elnöke és tagjai a törvényben meghatározott hatáskörükben 
rendeleteket adnak ki. A rendeletalkotási jogkör feltétele, hogy törvény vagy kormányrendelet 
meghatározott tárgykörben a minisztert rendelet alkotására felhatalmazza. A szabályozás 
szerint nincs szintbeli különbség a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet között. 
 
2011-től olyan államigazgatási szerv vezetője is jogosult lett rendeletet alkotni, amely nem 
tartoznak a Kormány irányítása alá, ilyen például  
 a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete továbbá  
 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke  
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IK 11. Ön egy polgármesteri hivatalban foglalkoztatott ügyintéző. 
Az ügyfélfogadásra beérkező ügyfelet tájékoztassa a legutóbbi 
képviselő-testület nyilvános testületi ülésén elhangzottakról, a 
nyilvános és zárt ülés szabályairól, a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról a közigazgatásban! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A képviselő-testület ülései, a nyilvános és zárt ülés 
– A személyes adat fogalma, és nyilvánosságra kerülésének módjai 
– A közérdekű adat fogalma 
– A közérdekből nyilvános adat fogalma 
– Az adatvédelem alkotmányos védelme, az adatvédelmi biztos 
 
A képviselő testület ülései, a nyilvános és zárt ülés 
 
A képviselőtestület alakuló-, előre tervezett- és rendkívüli ülést tarthat.  
A képviselő testület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az 
alakuló ülésen kerül sor az alpolgármesterek és a pénzügyi bizottság megválasztására. 
Évente legalább hat alkalommal üléseznek. Az ülést össze kell hívni a települési képviselők 
egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára Elnöke a 
polgármester, ő hívja össze és vezeti a testület üléseit. Helyettesítését az alpolgármester látja 
el. Az ülésük nyilvános.  
A nyilvánosság elvének megfelelően a képviselő-testület ülésén az állampolgárok 
megjelenthetnek. A nyilvánosság csak a megjelenés jogát biztosítja, de nem ad jogot a 
felszólalásra, a vitába való bekapcsolódásra. A hallgatóság az ülésen általában csak a részére 
kijelölt helyen tartózkodhat, és a tanácskozást nem zavarhatja.  
 
A képviselő-testület csak a törvényben tételesen felsorolt esetekben tarthat, illetve rendelhet el 
zárt ülést. Zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, önkormányzati 
hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor. Zárt ülést rendelhet el a 
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás 
üzleti érdeket sértene. A zárt ülésen a képviselő testület tagjai, a kisebbségi szószóló, a 
jegyző, az érintett és a szakértő vesz részt.  
A testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére, a képviselő-testület 
tanácstermébe kell összehívni. Természetesen a képviselő-testület máshol, kihelyezett ülés 
keretében is tanácskozhat. 
Az ülés technikai feltételeinek biztosítása a hivatal feladatát képezi. 
 
•    az ülésterem tárgyalásra való alkalmassá tétele, illetve az erre való felkészítése; 
•    a kiszolgáló helyiségek (ruhatár, büfé stb.) biztosítása; 
•    a terem megfelelő fűtéséről, világításáról, hangosításáról, feldíszítéséről stb. való 
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gondoskodás; 
•    a tanácskozás hang- és képanyaga rögzítésének biztosítása. 
 
A képviselő testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást lehet tartani, a zárt 
ülésen tárgyalt ügyekben. 
A képviselő testület határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint fele 
jelen van. A javaslat elfogadásához a települési képviselők több mint felének igennel kell 
szavaznia. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
A képviselő testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen az 
állampolgárok és a településen működő érdekelt szervek képviselői közérdekű kérdést és 
javaslatot tehetnek.  
A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 
Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben 
szokásos — a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott — módon ki kell hirdetni. 
Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és 
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a 
jegyző gondoskodik. 
A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A 
választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület 
előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe.  
A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletét. 
 
A személyes adat fogalma, és nyilvánosságra kerülésének módjai 
 
 
Az Alaptörvény VI. cikke szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, 
valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.” 
 
Személyes adat: bármely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból 
levonható az érintettre vonatkozó következtetés. 
A személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt: név, azonosító jel, fizikai, fizológiai, 
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 
azonosítani lehet. 
De! nemcsak a természetes személyazonosító adatok (születési és házassági név, születési 
hely, idő) minősülnek személyes adatnak, hanem pl. társadalombiztosítási azonosító jele, 
tulajdonában lévő autó rendszáma, gyermekének születési ideje stb. 
 
A személyes adat nyilvánosságra kerülhet: 

 érintett hozzájárul (információs önrendelkezési jog), 
 a szenzitív (érzékeny) adatnál írásbeli hozzájárulás kell, 
 írásban kötött szerződés (pl. adásvételi szerződés), melynek tartalmaznia kell, hogy 

aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez, 
 törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli pl.: lakcímnyilvántartás. 



60 
 

A közérdekű adat fogalma 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény tartalmazza a közérdekű adat fogalmát. 

„Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb  

 közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és  
 tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett,  
 a személyes adat fogalma alá nem eső,  
 bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,  

függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a 
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 
 
A közérdekű adatok bárki általi megismerhetősége folytán a biztosított jogot nem lehet az 
adatigénylő személyében rejlő feltételhez (pl. állampolgársághoz, cselekvőképességhez) 
kötni.  
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt 
nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot 
ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 
napon belül tesz eleget. 
 
A törvény lehetővé teszi, hogy egyes speciális célokra tekintettel a jogalkotó törvényi szinten 
korlátozhassa a közérdekű adatok megismerhetőségét.  
pl. bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében; bírósági vagy közigazgatási 
hatósági eljárásra tekintettel stb.  
 
A közérdekből nyilvános adat fogalma 
 
Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli; 

● pl.: közpénzek felhasználásával kapcsolatos adat, környezetvédelmi adat, 
polgármester illetménye stb. 

 
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályok szerint nyilvános a közfeladatot 
ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői 
megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a 
személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Az érintettek törvényben fel 
nem sorolt egyéb személyes adatainak megismerése azonban már a szerv befolyásolástól 
mentes működését is veszélyeztetheti. Indokolt tehát olyan keretet adni a nyilvánosságnak, 
amely a munkavégzésre irányuló jogviszony és a közfeladat sajátosságaira tekintettel van, és 
lehetővé teszi a különbségtételt a nyilvánosságra hozható személyes adatok tekintetében. 
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Az adatvédelem alkotmányos védelme, az adatvédelmi biztos 
 
Adatvédelem: a hatóság köteles gondoskodni az eljárás során megismert, törvény által védett 
titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 
Valamint arról is, hogy az eljárás tartama alatt ne kerüljön nyilvánosságra és ne juthasson 
illetéktelen személy tudomására. 
Csak akkor továbbíthatja, ha ezt a törvény megengedi, vagy ha az érintett hozzájárult. 
Az adatvédelemre vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a jogorvoslathoz való jog 
korlátozásához. 
 
Az 1949. évi XX. törvényben a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok 
nyilvánosságához való alkotmányos jog védelme érdekében az Országgyűlés még külön 
adatvédelmi biztost választott, ezt az intézményt az Alaptörvény megszüntette. 
A 2012.-től hatályos Alaptörvény az alapvető jogok új szemléletű védelmének megteremtése 
érdekében egységes ombudsmani rendszert alakított ki, amelynek törvényi szintű szabályait 
az alapvető jogok biztosáról (ombudsman) szóló 2011. évi CXI. törvény tartalmazza.  
Az ombudsmani intézmény, a törvény indoklása szerint a végrehajtó hatalomtól és a 
bíróságoktól egyaránt független. 
A törvény szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint a 
törvényben felsorolt szervek (amelyeket a törvény együtt hatóságként nevesít) tevékenysége 
vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogának a megsértésével vagy annak 
közvetlen veszélyével visszásságot okozott. A közszolgáltatást végző szervek tevékenysége 
nem tekinthető hatósági működésnek, ugyanakkor e szolgáltatások is jelentősen érintik az 
alapvető jogokat. Erre figyelemmel az alapvető jogok biztosához való fordulás lehetőségét - 
az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - e szervek eljárása (mulasztása) által előidézett 
alapvető jogokkal kapcsolatos visszáság felmerülése esetén is indokolt biztosítani. 
Tekintve, hogy az alapvető jogok biztosának intézménye az alapvető jogok védelmének 
rendkívüli jogvédelmi eszköze, a fellépése iránti kérelemnek csak akkor lehet helye, ha az 
érintett a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve 
nincs számára jogorvoslati lehetőség biztosítva.  
A biztos nem vizsgálhatja a bíróság és általában az ügyészség tevékenységét, kivételt képez 
ez alól az ügyészségi nyomozást végző szerv tevékenysége. 
Az alapvető jogok védelme kiemelkedő jelentőségére tekintettel a törvény a hivatalból való 
eljárás lehetőségét is megadja az alapvető jogok biztosának. 
A törvény kifejezetten és részletesen rendelkezik az alapvető jogok biztosának 
adatkezeléséről, minősített adatokhoz való hozzáféréséről, arról, hogy az alapvető jogok 
biztosa vizsgálat során beszerzett iratok és tárgyi bizonyítási eszközök nem nyilvánosak, 
valamint rendelkezik az alapvető jogok biztosának elektronikus kapcsolattartásáról is. 
Az alapvető jogok biztosának vizsgálata jelentéssel zárul.  
Az alapvető jogok biztosa a visszásság feltárása esetén a fennálló helyzetet érdemben 
módosító intézkedés megtételére nem jogosult. Ha az alapvető jogok biztosának álláspontja 
szerint a visszásság fennáll, annak orvoslására ajánlást tehet a vizsgált hatóság felügyeleti 
szervének, amiről egyidejűleg a vizsgált hatóságot is tájékoztatnia kell. 
Az alapvető jogok biztosa az Országgyűlésnek évente beszámol. 
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IK12. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. A szervnél átfogó 
iratselejtezést tartanak a levéltár közreműködésével. A szerv 
vezetője utasítja, hogy vegyen részt az iratok irattárazásában és 
selejtezésében. Hogyan végzik ezeket a feladatokat? 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az ügyiratkezelés folyamata az ügyintézés lezárása után 
– Az archiválás fogalma, az őrzési idő 
– Az ügyiratok selejtezése 
– A selejtezési jegyzőkönyv 
– Az iratok levéltárba adása, megsemmisítése 
 
 
Az ügyiratkezelés folyamata az ügyintézés lezárása után 
 
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeit a 335/2005. (XII. 29.) 
Korm. rendelet tartalmazza 
Az iratkezelés folyamatának az ügyintézés lezárásáig terjedő szakaszai: 
 

a) A küldemények átvétele 
b) A küldemény felbontása és érkeztetése 
c) Iktatás 
d) Szignálás 
e) Kiadmányozás 
f) Expediálás 

 
az ügyintézés lezárása utáninak tekinthető szakaszai: 
 

g) Irattározás és az archiválás  
h) Selejtezés 
i) Levéltárba adás 

 
A nem tartós megőrzést biztosító adathordozón érkezett iratokról az ügyintézés során 
másolatot kell készíteni. 
Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 
végezni. 
Irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott iratkezelő köteles az iratot átvizsgálni abból a 
szempontból, hogy az irattarozási szabályoknak megfelel-e, teljes-e stb. 
 

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

 
 Ezt követően be kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába az irattárba helyezés 

időpontját, és el kell helyezni az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe.  
 A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok 

adhatók le. 
 
Elhelyezés az átmeneti irattárban (kisirattár): átmeneti (operatív) irattárba lehet elhelyezni az 
egyes szervezeti egységeknél az elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, 
kiadmányozott, irattári tételszámmal ellátott iratot. Az átmeneti irattár a központi irattárba 
még le nem adott, de az ügyintézők rendelkezésére álló iratok tarlóhelye.  
Az átmeneti irattár az iratkezelési szabályzatban rögzített ideig (ez ált. két év) őrzi az iratokat, 
ezt követően azokat selejtezi vagy átadja a szervezet központi irattárának. A központi irattár 
gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári átadásáról. 
 
Elhelyezés a központi irattárban:  
A központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 
selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár; 

A szerv dolgozói az érvényes szervezeti és működési szabályzatban rögzített jogosultságuk 
alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. A kölcsönzést utólagosan 
is ellenőrizhető módon, dokumentáltan kell végezni. 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. 
Elektronikus iratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az 
iratot. Amennyiben a felhasználó a saját gépéről nem éri el a megtekintendő iratot, akkor az 
irattár kezeléséért felelős ügyintézőnek kell gondoskodnia arról, hogy a jogosult felhasználó 
elektronikus úton megkapja a kért irat másolatát. 
 
Az archiválás fogalma, az őrzési idő 
 
 
Az archiválás az elektronikus iktatókönyvek és adatállományaik, valamint elektronikus 
dokumentumok hosszú távú biztonságos megőrzése elektronikus adathordozón. 
Az iktatott elektronikus iratnak az irat megnyitása nélkül is azonosíthatónak kell lennie. 
Az elektronikus dokumentumokat tartalmazó adathordozó esetében a központi irattárban csak 
az irattári tervben meghatározott őrzési időnek megfelelően aktualizált állapotot tükröző 
példányt lehet tárolni. 
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. 
Az elektronikusan tárolt és archivált adatállományok, elektronikus dokumentumok utólagos 
olvashatóságát, visszakereshetőségét, használatát a megőrzési idő lejáratáig biztosítani kell az 
erre szolgáló eszközök esetleges módosítása, cseréje esetén is (ez igényelheti például az 
adathordozó CD-ről időszakonként másolat készítését). 
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Ha ez nem biztosítható, az elektronikus iratokról tartós, hitelesített papírmásolatot kell 
készíteni, vagy hivatalosan kell nyilatkozni arról, hogy a készített másolatok tartalmilag és 
formailag megegyeznek az elektronikus adathordozón rögzített iratokkal. 
Elektronikus ügyiratok esetében a jogosult felhasználók naplózás mellett tekinthetik meg az 
ügyiratot és annak iratait. 
Az irattári jel őrzési (selejtezési) időt mutató része szerinti selejtezési idők: 
 0: nem selejtezhető, 
 1: 2év után,   
 2:5év,  
 3:10év,  
 4: 15év,  
 5:30év, 
 6:75 év   

Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tételszámokhoz tartozó iratok körét, 
azok megőrzési idejét. Az irattári tételszámokat a szervezeti felépítés, illetve feladat- és 
ügykör szerint kell csoportosítani. Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. 
A nem selejtezhető iratok körét az illetékes közlevéltár egyetértésével kell meghatározni. 
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. 
 
Az ügyiratok selejtezése 
 
Az iratok egy részét bizonyos idő eltelte után ki kell selejtezni 

 az őrzési idő letelte után a selejtezhető iratokat megsemmisítik 
 ami nem selejtezhető, azokat át kell adni a levéltárnak. 

 
Az iratok selejtezését csak az azok tartalmi jelentőséget ismerő személy irányítása mellett 
lehet elvegezni az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 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. 
 
A selejtezési jegyzőkönyv 
 
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. 
Az iratselejtezésről a jegyző által megbízott selejtezési bizottság három példányban selejtezési 
jegyzőkönyvet készít, amelyeket iktatás után a központi irattárnak kell megküldeni az 
illetékes közlevéltárhoz továbbításra, selejtezési engedélyeztetés végett. A selejtezés 
időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni. 
 
Az iratok levéltárba adása, megsemmisítése 
 
A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A megsemmisítésről a szerv vezetője 
(jegyző stb.) az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembevételével gondoskodik. 
Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok metaadatainak 
selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik.  
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A selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz 
visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból. A levéltár számára átadandó ügyiratokat 
az ügyviteli segédletekkel együtt 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.  
 
IK13. Ön egy polgármesteri hivatalban ügykezelőként dolgozik. 
Az ügyfélfogadáson megjelenő ügyfelet tájékoztassa az 
önkormányzás elvi alapjairól, a közvetlen hatalomgyakorlás helyi 
szabályairól!  
 
Információtartalom vázlata 
 
– A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga 
– A választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában 
– A helyi közügy fogalma 
– A települési és területi önkormányzatok 
– A népszavazás, népi kezdeményezés 
 
A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga 
 
A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek 
lehetnek. A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az 
önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai 
védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. 
Alkotmányos alapjogok (az Ötv lényegében megismétli ezeket): 
„A helyi képviselőtestület: 
- önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi 

okból vizsgálható felül 
-  tulajdonosi jogokat gyakorolja az önkormányzati vagyon tekintetében, bevételeivel önállóan 

gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat 
-  feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, e feladatokkal arányban álló 

állami támogatásban is részesül 
-    törvényi keretek között önállóan alakítja ki szervezetét és működései rendjét 
-    önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat 
-    helyi közösséget érintő ügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez 
- szabadon társulhat más helyi képviselőtestületekkel, érdekeinek képviseletére 

önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, tagja lehet nemzetközi önkormányzati 
szervezeteknek” 

 
 
A választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában 
 
A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján 
(közvetetten), illetőleg helyi népszavazással (közvetlenül) gyakorolják. 
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A választópolgárok közössége az önkormányzáshoz való jog gyakorlására önkormányzati 
képviselőket, képviselő-testületet választ. 
Az általános önkormányzati választást az Alaptörvény alapján ötévente (korábban ez 4 év 
volt), tartják, a választás napját a köztársasági elnök tűzi ki. 
A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő közügyek önálló, demokratikus 
intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az Alaptörvény 
rendelkezései alapján tehát az önkormányzás alanya a választópolgárok közössége. Az 
önkormányzáshoz való jog közösségi jog.  
Ez azt jelenti, hogy az egyént akkor illeti meg e jog, ha tagjává válik annak a közösségnek, 
amelyik e joggal rendelkezik (választójogosult és az adott település, illetve a megye lakosa).  
 
 
 
A helyi közügy fogalma 
 
 
A helyi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyek tekintetében önállóan 
jár el. 
Helyi közügyek köre:   - lakosság közszolgáltatással való ellátása 

- közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlása 
- fentiekhez kapcsolódó szervezeti, személyi, anyagi feltételek 

biztosítása 
 

Az Alaptörvény 32. cikke szerint  
(1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között 
a) rendeletet alkot; 
b) határozatot hoz; 
c) önállóan igazgat; 
d) meghatározza szervezeti és működési rendjét; 
e) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; 
f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; 
g) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának 

veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat; 
h) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről; 
i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat; 
j) a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést 

kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat; 
k) szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat 

létre, feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és 
tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek; 

l) törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 
 
 
 
A települési és területi önkormányzatok 
 

a) Község  
 
Az önkormányzatiság feltétele a kötelező feladatokról, való gondoskodás képessége. 
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A helyi önkormányzati rendszerben a község olyan település, amelyet közjogi eljárás 
keretében a köztársasági elnök községgé nyilvánít, s amelyet ennek alapján megillet a helyi 
önkormányzás joga. A községgé nyilvánítás feltételeit, eljárási rendjét az Ötv. szabályozza. A 
területszervezési eljárásról az Országgyűlés külön törvényt alkotott. Új község alakulhat olyan 
településrészből, amely még nem volt község, de új község alakulhat úgy is, hogy a 
köztársasági elnök megszünteti a korábbi községegyesítést.   
A helyi választópolgárok kezdeményezésére új község alakítható az olyan elkülönült, legalább 
háromszáz lakosú lakott településrészből, amely képes az önkormányzati jogok gyakorlására.  
 

b) Nagyközség 
 
A község és a nagyközség között az önkormányzati funkciókat illetően nincs alapvető 
különbség. A nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzat (adott esetben a 
nagyközség) több kötelezőfeladat és hatáskör ellátására lehet képes. A nagyközségi címet 
azon települések képviselő-testületei használhatják, amelyek az Ötv. hatálybalépésekor 
nagyközségi tanácsok voltak, továbbá amelyek területén legalább ötezer lakos él.  
A feladatokat a nagyközségi, városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el. 
 

c) Város  
 
A nagyközség a várossá nyilvánítását kezdeményezheti, ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe indokolja.  
A képviselő-testület kezdeményezését az önkormányzati feladatokat ellátó miniszter útján 
terjeszti a köztársasági elnök elé, aki döntést hoz a városi cím adományozásáról.  
A várossá nyilvánítási kezdeményezések során a nagyközség fejlettségét, térségi szerepét 
értékelik. A városi önkormányzatoknak – függetlenül a lakosság számától – általában 
képesnek kell lenniük a középfokú közszolgáltatások fenntartására (pl. a gimnázium, a 
zeneiskola, az egészségügyi járó- és fekvőbeteg-ellátás, a szociális ellátás különböző 
intézményei, a közművelődési intézményhálózat). A város alkalmas kell, hogy legyen egyben 
arra is, hogy maga lásson el térségi funkciót. A városi közigazgatásnak van olyan funkciója is, 
amely nem csak a városon belüli, hanem a vonzáskörzet viszonyainak a szervezésére is 
irányul. A város és a környező községek érdekazonosságát kifejező kapcsolatrendszerek 
összessége a városkörnyék, a kistérség. 
 
 
 

d) Megyei jogú város  
 
Az Országgyűlés – a képviselő-testület kérelmére – az ötvenezernél nagyobb lakosságszámú 
várost megyei jogú várossá nyilváníthatja. Minden megyeszékhely város megyei jogú város.   
A megyei jogú város sajátos státusszal bíró városi önkormányzat, amely területén saját városi 
közszolgáltatásai mellett ellátja a megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket is. Fenntart 
minden olyan közszolgáltatást, amit a város, de részben olyanokat is biztosít lakosainak és a 
térség településeinek, amelyeket egyébként a megyei önkormányzat teljesít a megye egészére 
vagy nagy részére.  
A megyei jogú városi és a megyei közgyűlés egyeztető bizottságot hoz létre az 
együttműködés előkészítésére és összehangolására.  
 

e) A megyei önkormányzatok  
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A megyei önkormányzat – közvetlen választás útján létrejövő – területi önkormányzat, a 
községektől, városoktól elhatárolható feladat- és hatáskörök gyakorlására, a középszintű 
közszolgáltatások ellátására.  
A megyei önkormányzat alapvető rendeltetése az, hogy kiegészítő, kisegítő (szubszidiárius) 
jelleggel mindazokat a közszolgáltatásokat biztosítsa, amelyeknek ellátására a települések 
nem képesek.  
Az önkormányzati törvény deklarálja, hogy a megyei önkormányzat területi önkormányzat, 
azonban a megyei és települési önkormányzatok között nincs függőségi (alá-fölérendeltségi) 
viszony.  
 

f) A főváros és kerületei  
 
Az önkormányzati törvény alapján a főváros kétszintű önkormányzata a főváros és kerületei 
önkormányzataiból áll.  
A főváros önkormányzati rendszerének sajátossága, hogy a helyi önkormányzati feladatokat 
meg kell osztani a fővárosi közgyűlés és a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei 
között, amelyek mindegyike települési önkormányzat.  
 
 
A népszavazás, népi kezdeményezés 
 
A nép közvetlen hatalomgyakorlási formái közé tartozik a népszavazás, népi kezdeményezés. 
A népszavazás és a népi kezdeményezés során a választópolgárok közvetlenül gyakorolják a 
népszuverenitást, vagyis kiemelkedő jelentőségű ügyekben közreműködnek a legfontosabb 
állami döntések meghozatalában.  
A népszavazás lehet országos vagy helyi, a népszavazás elrendelésére kötelezően vagy 
mérlegelés alapján kerülhet sor. A népszavazás tárgya: az Országgyűlés, illetőleg a helyi 
önkormányzatok hatáskörébe tartozó kérdés. 
A népi kezdeményezés amely lehet országos vagy helyi, arra irányul, hogy az Országgyűlés 
illetőleg a helyi önkormányzat tűzze napirendjére a kezdeményezésben megfogalmazott, 
hatáskörébe tartozó kérdést. Legalább 200.000 választópolgár kezdeményezésére az 
Országgyűlés köteles elrendelni az ügydöntő népszavazást.  
Országos népi kezdeményezést legalább 50.000 választópolgár nyújthat be. Ez arra 
irányulhat, hogy az Országgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdést tűzze napirendjére és tárgyalja 
meg. 
A népszavazás hatását tekintve lehet ügydöntő, amikor a népszavazás eredménye kötelező az 
Országgyűlésre, illetőleg véleménynyilvánító, amikor a népszavazás eredménye nem kötelezi 
az Országgyűlést az eredménynek megfelelő tartalmú döntés meghozatalára.  
A kötelező népszavazás csak ügydöntő lehet, míg a mérlegelés alapján elrendelt népszavazás 
lehet ügydöntő és véleménynyilvánító is.  
 



69 
 

 
 
IK14. Ön egy polgármesteri hivatalban a testületi 
jegyzőkönyvezéssel foglalkozó ügyintéző. Az ügyfelet tájékoztassa 
a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek tartalmi és 
formai kellékeiről, a nyilvános és zárt ülések dokumentumainak 
kezeléséről! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek összehívása 
– A meghívó és előterjesztések 
– A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmi kellékei az 
önkormányzati törvény alapján 
– A nyilvános és zárt ülések jegyzőkönyvei 
– A nyilvános és zárt ülések dokumentumainak kezelése 
 
 
Az önkormányzatok képviselő-testületi üléseinek összehívása 
A képviselő-testület (KT) döntéseit testületi üléseken hozza. Az ülést a polgármester hívja 
össze, és elnökként vezeti is azt. A testület ülései nyilvánosak, zárt ülés csak kivételesen 
rendelhető el. A KT akkor tud döntést hozni, ha határozatképes és akkor határozatképes, ha 
ülésén a megválasztott települési képviselők több mint a fele jelen van. Egyes kiemelt 
jelentőségű ügyekben a döntéshez minősített többség szükséges. A minősített többség a 
megválasztott képviselő több mint felének igen szavazatát jelenti.  
A KT döntése a rendelet és a határozat. A rendelet jogszabály, a jogszabályi hierarchia legalsó 
fokán helyezkedik el. Önkormányzati rendeletet a KT törvény végrehajtására, annak 
felhatalmazása alapján, illetve saját elhatározásból alkot. Figyelembe kell azonban azt vennie, 
hogy rendelete magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes. Egy önkormányzat 
legjelentősebb rendeletalkotási tárgyai: SZMSZ, Szabályozási előírások, költségvetés stb. 
A KT mérlegelési jogkörébe tartozik annak eldöntése, melyek azok a hatáskörök, amelyeket 
ténylegesen ő kíván gyakorolni és melyeket kíván átruházni szerveire. Az Ötv. Pontosan 
meghatározza, mely szervekre ruházható át a hatáskör. Ezek a következők. 
- a KT bizottsága, 
 - a polgármester 
-  településrészi önkormányzat testülete, 
- a kisebbségi önkormányzat testülete azzal a korlátozással, hogy önkormányzati hatósági 
ügyben nem ruházható rá a hatáskör, 
- a társulási tanács irányításával működő önkormányzati társulás esetén a társulási tanácsra 
Annak érdekében azonban, hogy stratégiailag legfontosabb döntéseket a KT hozza meg, az 
Ötv. Felsorolja azokat az ügyeket amelyekben a döntés joga nem ruházható át. Ezek közül a 
legfontosabbak: a rendeletalkotás, a szervezeti kialakítása és működésének meghatározása, a 
költségvetés megállapítása, önkormányzati intézmény alapítása. 
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A meghívó és előterjesztések 
Az ülés összehívása: a meghívók és az előterjesztések kiküldése 
Az Ötv. értelmében a képviselő-testület ülését a polgármester – akadályoztatása esetén – az 
alpolgármester, illetve mindkettőjük tartós távollétében az SZMSZ rendelkezései az 
irányadók a képviselő-testület ülésének összehívása és vezetése tekintetében. 
A meghívó formája lehet írásos vagy szóbeli. 
Az írásos meghívónak tartalmaznia kell: 
•    az ülés helyét és idejét, 
•    az egyes napirendek tárgyalásának kezdése időpontját, 
•    a napirend címének és előadójának megnevezését, 
•    a napirend tárgyalására meghívottak nevét, a meghívó keltezését, 
•    a polgármester aláírását, 
•    az önkormányzat pecsétlenyomatát. 
 
Az előterjesztők köre 
A legtöbb előterjesztés elkészítői a bizottságok. Így általában ők tesznek legtöbbször 
javaslatot egy-egy téma napirendi javaslatba történő felvételére, tárgyalására is. A bizottságok 
jogkörükben beszámolót, javaslatot, tájékoztatót stb. készítenek és terjesztenek elő, valamint 
jogszabály rendelet) alkotását is kezdeményezhetik. A bizottsági előterjesztések témái szinte 
felölelik az önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi ügyek teljes körét. A bizottságok nemcsak 
előterjesztők lehetnek, hiszen véleményük nélkül tárgyalásra előterjesztést más szerve nem 
nyújthat be. Feladatkörében a tanácsnokot is megilletheti az előterjesztés joga. A polgármester 
előterjesztői minőségét a jogszabályban (SZMSZ-ben), a munkatervben meghatározott téma 
határozza meg. A hivatallal összefüggő ügyekben főszabályként a jegyző az előterjesztő. 
Külső szervek csak feladatkörükkel összefüggésben lehetnek önálló előterjesztők a testület 
ülésén. 
 
Az írásos előterjesztés általában két fő részből áll: 
•    az előterjesztő részből (bevezetés és tárgyalás) 
•    a határozati javaslatból. 
Az előterjesztés két tartalmi részének az a feladata, hogy egymással szerves egységet alkotva, 
egymásból következve egymást indokolják. 
 
Az előterjesztő rész tartalmazza: 
•    A téma pontos meghatározását. 
•    Annak jelzését, hogy az adott témakör korábban szerepelt-e már a képviselő-testület 
ülésén, s ha igen, akkor e körben ilyen döntés született és milyen volt az elfogadott döntés 
végrehajtásának hatásfoka. 
Kívánatos, hogy az előterjesztés több, lehetséges tényt, összefüggést, avagy érvet 
sorakoztasson fel az egyes döntési alternatívák mellett vagy ellen. Célszerű kitérni az egyes 
kisebbségi álláspontokra is. 
 
A határozati javaslat tartalmazza: 
•    Az előterjesztő által javasolt döntési alternatívákat, 
•    a megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök megnevezését, és előteremtésük forrásait, 
•    a képviselő-testület felé javasolt döntéstervezet világos megfogalmazását, 
•    a végrehajtásért felelős személy vagy szerv megnevezését, 
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•    a döntés végrehajtási határidejének rögzítését. 
 
 
Összefoglalva tehát, az írásos előterjesztésnek tartalmaznia kell: 
•    a vonatkozó jogszabályi keretet (hátteret); 
•    a tárgyalandó témában hozott korábbi testületi döntéseket és végrehajtásuk eredményét; 
•    az adott téma alapos, tárgyilagos és tényszerű bemutatását; 
•    más szervek esetleges eltérő véleményét, javaslatát; 
•    a kisebbségi véleményeket; 
•    a jegyző törvényességi észrevételét; 
•    a döntési alternatívákat, azok várható hatásait, következményeit; 
•    a határozati javaslatokat, szó szerinti megfogalmazásban 
•    az egyes döntési alternatívák végrehajtásához szükséges anyagi forrásoknak, a felelős 
személyeknek és a határidőknek a megjelölését; 
•    a szükséges aláírásokat és pecséteket, az előterjesztés készítésének dátumát. 
 
A meghívandók köre 
Az SZMSZ-ek határozzák meg a meghívandók körét, különbséget téve az ülés egész 
időtartamára és csak az egyes napirendi pontok tárgyalására szóló meghívás között. 
A legtöbb SZMSZ értelmében a meghívotti státussal együtt jár a tanácskozási jog, de van 
olyan SZMSZ is mely ez alól kivételt tesz. (→különbség tanácskozási jogú és nem 
tanácskozási jogú meghívott között) 
A képviselő-testület ülésére rendszerint kötelező jelleggel meg kell hívni: 
•    a képviselőket, 
•    a bizottságok nem képviselő tagjait, 
•    a jegyzőt, 
•    az illetékes rendőrkapitányt, 
•    a település országgyűlési képviselőit, 
•    a napirendi pontok előadóit, 
•    az SZMSZ-ben nevesített civil szervezetek vezetőit, 
•    akiket a polgármester, a bizottságok elnökei és a jegyző indokoltnak tart. 
 
 
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmi kellékei az önkormányzati törvény 
alapján 
 
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és 
meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás 
számszerű eredményét és a hozott döntéseket tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a 
jegyző gondoskodik. 
A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A 
jegyzőkönyvet az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a Kormány 
által rendeletben kijelölt szervnek (Kormányhivatal). 
 
 
A nyilvános és zárt ülések jegyzőkönyvei 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) szerint a képviselő-testület 
ülése – meghatározott kivételekkel – nyilvános. Nyílt ülésen tárgyalt napirendi pontok 
dokumentumai nyilvánosak, az ezekbe való betekintés korlátlan, amint ezt az 57/2000. (XII. 
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19.) AB határozat is megerősíti. A betekintési jogot tágan kell értelmezni, mely magában 
foglalja a másolathoz való jogot is.  

Az Ötv. 17. §-a csak az elhangzottak lényegét tartalmazó (jelenlévők neve, napirendi pontok, 
a tárgyalás lényege, szavazás, döntés) jegyzőkönyv készítését teszi kötelezővé, de az 
önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy szó szerinti jegyzőkönyvet készítenek és/vagy egyéb 
adathordozó segítségével rögzítik az elhangzottakat. Az Ötv. csak a minimálisan rögzítendő 
adatok körét határozza meg. 

 
A nyilvános és zárt ülések dokumentumainak kezelése 
 
Az adatkezelő dönt a dokumentum jellegéről, annak átadhatóságáról vagy a benne foglalt 
adatokról való tájékoztatásról. 

A nyilvános testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek, felvételek közérdekű adatnak 
tekintendőek, melyeket bárki megismerhet, és azokról a közfeladatot ellátó szerveknek – 
pontos és gyors – tájékoztatást kell adniuk.  

Az Ötv. 17. §-ának (3) bekezdése szerint „a választópolgárok – a zárt ülés kivételével – bete-
kinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről 
külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.” 
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Ik15. Ön egy polgármesteri hivatalban dolgozik ügykezelőként. A 
jegyző munkáját segítve kifüggeszti a képviselő-testület elfogadott 
költségvetési rendeletét. Egy betérő állampolgárnak el kell 
magyaráznia az önkormányzati rendelet kihirdetéséhez és 
hatályba lépéséhez kapcsolódó törvényi rendelkezéseket, valamint 
a rendeletalkotás szabályait. 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az önkormányzati rendelet, mint a jogforrás fogalma 
– A kötelező rendeletalkotási tárgykörök felsorolása 
– Az önkormányzati rendelet kezdeményezésére jogosultak 

ismertetése 
– A rendeletalkotás szabályai, felsorolása 
– Az önkormányzati rendelet kihirdetése és a hatálybalépés 
 
Az önkormányzati rendelet, mint a jogforrás fogalma: 
 
Az önkormányzat rendeletet ad ki törvény, törvényerejű rendelet felhatalmazása alapján a 
helyi, területi sajátosságoknak megfelelő részletes szabályok megállapítására, vagy a 
magasabb szintű jogszabályban nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére. Vagyis az 
önkormányzatok mind felhatalmazás alapján, mind anélkül jogosultak jogszabályokat alkotni, 
azonban csak a helyi jelentőségű kérdésekben. A demokratikus társadalom egyik alapvető 
jellemzője, hogy a helyi közösségeknek az őket érintő ügyekben a lehető legnagyobb 
mozgásteret igyekszik biztosítani. 
 
A kötelező rendeletalkotási tárgykörök felsorolása: 
 
Az Ötv. Által megjelölt, alapvető jogalkotási tárgykörök 
 

- önkormányzati jelképek alkotása, 
- helyi kitüntetések javadalmazásának kérdései, 
- önkormányzati hatósági jogkör megállapítása, 
- a helyi népszavazás és népi kezdeményezés eljárási rendjének meghatározása, 
- törzsvagyon korlátozott forgalomképes tárgyairól való rendelkezés, 
- a helyi adók, 
- a szervezet és működés szabályai 

 
 
Az önkormányzati rendelet kezdeményezésére jogosultak ismertetése 
 
Az Ötv. Erről a kérdésről külön nem rendelkezi. Az SZMSZ-ek szabályai értelmében ilyen 
jogkörrel rendelkeznek általában: 
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 a helyi képviselők,  
 a kisebbségek helyi szószólója, 
 a képviselő-testület bizottságai, 
 a településrészi önkormányzat testülete, 
 a polgármester (alpolgármester) és a jegyző, 
 a település lakossági szervezeteinek vezető testületei, 
 a szabályozandó tárgykörökben az érintett érdek-képviseleti szervek. 

A felsoroltak a rendelet alkotására irányuló kezdeményezést általában a polgármesterhez 
nyújtják be. A felsoroltak a rendelet alkotására irányuló kezdeményezést általában a 
polgármesterhez nyújthatják be. A szakmai kérdésekben az illetékes bizottságot illeti meg a 
nyilatkozattételi, míg a törvényesség tekintetében a jegyző jogosult az állásfoglalásra. A 
rendelettervezet elkészítése, véleményezése és testület elé terjesztése 
Az előterjesztett indítványról a testületnek kell állást foglalnia. A testület nemcsak arról 
dönthet, hogy szükség van-e a rendeletre, hanem arról is, hogy ki készítse el a rendelettervezet 
szövegét. 
A megkérdezett szervek (pl.: jegyző, polgármester, alpolgármester, tanácsnok, bizottság, 
részönkormányzat testülete) javaslataival kiegészített tervezetet a jegyző ismét megvizsgálja 
törvényességi szempontból. Ezt követően a rendelettervezetet a bizottságok is megtárgyalják, 
majd véleményükkel együtt a képviselő-testület ügyrendi bizottsága elé kerül. Ez a bizottság 
dönt jogi szempontból a rendelettervezet alkalmasságáról. A rendelettervezetet a 
polgármester, a kijelölt bizottság elnöke, illetve a jegyző terjeszti a testület elé megvitatás és 
elfogadás céljából. 
 
A rendelet alkotás szabályai, felsorolása 
 
Az Alaptörvény értelmében a helyi képviselő-testület feladatkörében rendeletet alkothat, 
amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. 
A rendeletalkotásnál az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie „A jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény” előírásaira. 
Az önkormányzati rendelet megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, 
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és 
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 
A rendeletalkotás a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Ez a hatáskör át nem ruházható. 
A rendeletalkotáshoz a képviselőtestület minősített többségű szavazatára van szükség. 
Az önkormányzat szabályszerűen megalkotott rendelete csak jogsértés esetén és csak az 
Alkotmánybíróság által bírálható felül. Az önkormányzati rendelet partikuláris jogszabály. 
Az Ötv. értelmében a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, a helyi 
közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és 
megvalósítja a helyi közakaratot. 
A képviselőtestület közhatalmat gyakorolva, törvényi keretek között, jogszabályként, 
önkormányzati rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére, valamint törvényi felhatalmazás alapján annak végrehajtására. 
Az önkormányzati rendelet területi hatálya a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok 
vagy a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási 
területére is kiterjed. 
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Az önkormányzati rendelet kihirdetése és a hatálybalépés 
 
Az önkormányzati rendelet érvényes és kihirdethető, ha azt a képviselő-testület az előírt 
törvényi és helyi szabályok szerint megalkotta, a polgármester és a jegyző aláírta. A kihirdetés 
helyi formáját az SZMSZ köteles részletesen meghatározni. 
A kihirdetés helyben szokásos módja lehet: 
- az önkormányzat hivatalos lapjában való kihirdetése, (megyei közlöny) 
- helyi újságban való teljes terjedelmű közlése, 
- szó szerinti szövegének szórólapokon történő terjesztése, (községek esetében jellemző) 
- a helyi önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztése. 
A jogszabály a kihirdetést megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget és nem 
nyilváníthat valamely magatartást jogellenesnek. A rendelet hatálybalépésérõl magában a 
rendeletben kell nyilatkozni. Nagyon fontos önkormányzati tennivaló a megalkotott 
rendeletek hatályosulásának időszakonkénti áttekintése, testületi szintű felülvizsgálata. 
Az egyes rendeletek végrehajtásának állásáról a képviselőtestület úgy is szerezhet 
információt, ha elrendeli a végrehajtásra kötelezettek időközönkénti írásos vagy szóbeli 
formában történő beszámoltatását. 
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IK16. Ön közjegyzői irodában dolgozik, mint irodavezető. Új 
gépírónő segít Önnek. Az ügyfél az érettségi bizonyítványáról kér 
hiteles másolatot. Önnek ezt iktatnia kell, a gépírónőnek pedig el 
kell készítenie a záradékot. Magyarázza el a gépírónőnek a 
hitelesítési tanúsítvány elkészítésének folyamatát és módját! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A hitelesítések fajtái 
– A hitelesítések könyvében iktatás  
– Másolat elkészítése 
– Záradék elkészítése 
 

A hitelesítések fajtái 

 

a) Okirat hitelesítés 
Az okirat közjegyzői hitelesítése valójában másolat hitelesítés, hiszen a  közjegyző okirat 
hitelesítés esetén a jól olvasható okiratról készített másolatot hitelesíti tanúsítvány 
kiállításával. A tanúsítvány kiállítása ún. hitelesítési záradék formájában történik, melyet a 
közjegyző magán az okiraton, vagy az okirathoz fűzve helyez el.  
A közjegyző az okiratok hitelesítése (pl.: bizonyítvány hitelesítés) esetén magának a 
hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, csak az 
általa készített tanúsítvány alakiságának megtartásáért és tartalmi valódiságáért felel. Az 
okirat (pl.: bizonyítvány, diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja. Az okirat 
közjegyző általi hitelesítése az okirat bizonyító erejét nem változtatja meg, a magánokiratról a 
közjegyző által készített hiteles másolat nem közokirat. A közjegyzőnek kötelessége az ún. 
hitelesítések könyvébe az okirat hitelesítés tényét bejegyezni, ehhez pedig fel kell jegyeznie 
az ügyfél személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványának adatát is.  

b) Aláírás hitelesítés 
A közjegyző névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a fél az okiratot a 
közjegyző előtt írja alá, vagy az okiraton levő aláírását a közjegyző előtt a sajátjának ismeri 
el. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az 
ügyfél természetes személyazonosító adatait. A közjegyző a fél személyazonosságáról a 
tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni. Az aláírás hitelesítés tényét a közjegyző 
köteles bejegyezni a hitelesítések könyvébe, amelyet az ügyfélnek is szükséges aláírnia. 

c) Ténytanúsítás 
A közjegyző bármilyen jogi jelentőségű tényt közhitelesen tanúsíthat. Ténytanúsítás esetén a 
közjegyző a tényeket jegyzőkönyvben rögzíti és erről ad ki tanúsítványt. Ilyenek lehetnek 
például: 
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 okirat felmutatásának tanúsítása, 
 nyilatkozat vagy értesítés közlésének tanúsítása (pl.: felmondás), 
 gazdasági társaság közgyűlése, testületi ülés,  és azon hozott határozat tanúsítása, 

d) Nyilvántartás adatainak tanúsítása 
Cégnyilvántartás és Ingatlan nyilvántartás (TakarNet). 
(A TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat használata, a földhivatali adatok on-
line távoli elérése). 
 
 
A hitelesítések könyvében iktatás  

 
A közjegyző a Ktv. rendelkezései szerint záradék formájában kiállított tanúsítványokat a 
területi kamara által rendszeresített és jóváhagyott papír alapú nyilvántartó könyvbe vagy az 
országos kamara által jóváhagyott számítógépes nyilvántartásba (a továbbiakban együtt: 
hitelesítések nyilvántartó könyve) jegyzi be. A hitelesítések nyilvántartó könyvében kell 
feltüntetni az elektronikus letéti tárban történő elhelyezést, az elhelyezés meghosszabbítását, 
törlését és a letéti tárból papír alapú vagy elektronikus másolat kiadását is. 
A közjegyző a papír alapú és számítógépes nyilvántartási formákat párhuzamosan nem 
alkalmazhatja. 
Hitelesítési ügyekben a közjegyzői ügy száma: a közjegyző székhelyének azonosító száma, 
törve „H” betűjelzéssel, törve az ügy érkezés szerinti számával, és törve az érkezés 
évszámával. 
A hitelesítések nyilvántartó könyve a következő adatokat tartalmazza: 

a) az évente újra kezdődő folyamatos ügyszámot, 
b) az ügyintézés időpontját, 
c) a fél nevét, lakóhelyét vagy elérhetőségét, 
d) az ügy tárgyát, 
e) a személyazonosság megállapításának módját 
A hitelesítések nyilvántartó könyvébe be kell jegyezni azokat az adatokat is, amelyek 

kezelésére a közjegyzőt külön jogszabályok kötelezik. 
 
A hitelesítések nyilvántartó könyvében az ügy tárgyát a következők szerint kell feltüntetni: 
a) másolat hitelesítés, 
b) közhitelességű nyilvántartás adatainak tanúsítása, 
c) névaláírás hitelesítés, 
d) okirat felmutatása, 
e) fordítás hitelesítés, 
f) jogi jelentőségű tény tanúsítása, 
g) elektronikus letéti tárban történő elhelyezés, az elhelyezés meghosszabbítása, törlése, a 

letéti tárból papír alapú vagy elektronikus másolat kiadása. 
A névaláírás hitelesítésekor az ügyfél aláírását a megjegyzés rovat tartalmazza. A névaláírás 
hitelesítési ügyekben az okmány ellenőrzés sikertelenségét vagy a hitelesítés más okból 
történő elmaradását a hitelesítések nyilvántartó könyvének a megjegyzés rovatába 
„meghiúsult” bejegyzéssel kell feltüntetni. 
A hitelesítések nyilvántartó könyvében az ügyek 1-es ügyszámmal kezdődnek és az ügyek 
érkezésének megfelelően folyamatosan növekednek. 
A papír alapú nyilvántartó könyv minden oldalán fel kell tüntetni az évszámot és betelte 
esetén új nyilvántartó könyvet kell nyitni, melyben a korábbi könyvben szereplő ügyek 
számozását folytatni kell. 
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A közjegyző köteles a papír alapú nyilvántartó könyvet megnyitás céljából összefűzve, 
folyamatos oldalszámmal ellátva, a területi elnökség rendelkezésére bocsátani. 
A papír alapú nyilvántartó könyvet a területi elnökség nyitja meg. A területi elnökség tagja 
nyilvántartásba veszi, hogy a közjegyző részére milyen sorszámú nyilvántartó könyv 
megnyitására került sor. 
Az elektronikus úton vezetett nyilvántartó könyv esetén névaláírás hitelesítésnél az ügyfél a 
program által elkészített, kinyomtatott űrlapot vagy az ahhoz csatolt külön lapot írja alá. A 
névaláírást követően a kinyomtatott űrlapot, az aláírást tartalmazó lapot a papír alapú 
nyilvántartó könyvekre vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni. 
A folyamatos oldalszámozással ellátott hitelesítések nyilvántartó könyvét a tárgyévet követő 
év március hó 31-ig kell összefűzni. 
A közjegyző a hitelesítések nyilvántartó könyvét, miután betelt vagy összefűzésre került, az 
utolsó bejegyzés alatt aláírásával és hivatali bélyegző lenyomatával ellátva lezárja. 
A hitelesítések nyilvántartó könyvét annak beteltét követően át kell adni a területi kamara 
elnökségének. A területi kamara elnökségének tagja a könyv megvizsgálása után szükség 
esetén intézkedik az esetleges javítás, pótlás iránt, majd aláírásával ellátva a könyvet 
visszaadja a közjegyzőnek. Ezt követően a hitelesítések nyilvántartó könyvét a közjegyző 
köteles elzártan kezelni. 

 
A kitöltés alapján „képződik” a hitelesítés közjegyzői ügyszáma 
 
 
Másolat elkészítése 

 
1. az ügyfél (az okiratot bemutató) személyi azonosságának megállapítása 

Ha a közjegyző a felet személyesen nem ismeri, személyazonosságáról és szükség 
esetén a személyi adatairól köteles meggyőződni 
a) saját kezű aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból, 
b) a közjegyző által személyesen ismert vagy személyazonosságát az a) pont szerint 
igazoló két azonossági tanú közreműködésével. 
Másolat hitelesítése esetén az elektronikus személyazonosság-ellenőrzést nem kell 
elvégezni. 
Ha a személyi azonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, a közjegyzői 
közreműködést meg kell tagadni. 

2. Az eredeti okirat vizsgálata  
A közjegyző akkor hitelesítheti az okirat másolatát, ha jól olvasható az az okirat, 
amelyről a másolat készült. A közjegyző a másolatot összehasonlítja az okirattal és a 
másolatnak az okirattal való megegyezését a másolaton hitelesítési záradékkal 
tanúsítja. 
Ha az okirat sérült stb. a közjegyzői közreműködést meg kell tagadni. 

3. A másolat elkészítése fénymásolóval (a törvény szövege szerint az ügyfél által 
bemutatott másolat is hitelesíthető, de ebben az esetben az ügyfél által bemutatott 
másolat és az eredeti példány tüzetes (betűszerinti azonosságának) ellenőrzése 
elkerülhetetlen. Ezt az ügykezelő által elkészített másolattal meg lehet takarítani. 

4. a hitelesítések nyilvántartó könyvének kitöltése  
5. A hitelesítési záradék elkészítése 
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Záradék elkészítése 

 
A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy 
a) a másolat eredeti okiratról vagy annak a kiadmányáról, másolatáról készült, 
b) a felmutatott okiraton volt-e illetékbélyeg, 
c) a másolat az eredetinek csak egy része, 
d) az eredeti okiraton változtatás, sérülés vagy aggályt keltő más körülmény észlelhető. 

A másolatok hitelesítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az okiratról, 
illetve az elektronikus úton vezetett adatbázisból a közjegyző felügyelete mellett, elektronikus 
úton előállított másolat és kivonat hitelesítésére, továbbá az elektronikus okiratról készített 
papíralapú másolat és kivonat hitelesítésére. A közjegyző az elektronikus úton készített 
másolatot és kivonatot minősített elektronikus aláírással látja el. 
Nem kell hitelesítési záradékkal ellátni az elektronikus okiratról készített kiadmányt és 
másolatot, ha az sérülésmentes papír alapú okiratról készült és tartalmazza a teljes okiratot, 
továbbá a közjegyző elektronikus aláírását és az időbélyegzőt. 
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IK17. Ön közjegyzői irodában dolgozik, mint irodavezető. Egy 
hagyatéki ügyben az egyik örökös érdeklődik, hogy megérkezett-e 
már az édesanyja, Tóth Sándorné Kovács Ilona hagyatéki irata. 
Meg kell állapítania, hogy megérkezett-e a leltár, és az iratokat elő 
kell vennie.  
(Megállapítja, hogy az örökhagyónak két gyermeke volt, 
hagyatéka egy lakásingatlan és egy bankszámlakövetelés, a 
közjegyző a tárgyalást kitűzte, de még nincs az idézés postázva.) 
Magyarázza el az ügyfélnek, hogy hogyan találta meg az aktát, és 
tájékoztassa, hogy eddig milyen intézkedések történtek! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Irat megtalálása –névmutató, lajstrom 
– Iktatás – érkeztetés 
– Adatok beszerzése – megkeresések 
-      Kitűzés - tárgyalási határnap megállapítása 
 
 
Irat megtalálása –névmutató, lajstrom 

A felvilágosítás 

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 a közjegyző engedélyezi a felvilágosítást, ha azt a 
jogszabály lehetővé teszi, vagy ahhoz valamennyi érintett hozzájárult. 
A közjegyzői iroda a felvilágosításra való jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A 
felvilágosítást kérő személy azonosságát személyazonosító igazolvánnyal - ügyész, ügyvéd, 
jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi igazolvánnyal - kell igazolni. Az ügyvédi 
irodával (ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozó akkor jogosult a felvilágosításra, ha az 
ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitűnik, és a munkaviszonyát 
igazolja.  
Ha a felvilágosításra fogva tartásban lévő személy jogosult és e célból a közjegyzői irodában 
történő megjelenése nem lehetséges, a közjegyzői iroda - közjegyzői utasításra - az iratokat a 
közjegyző székhelyén lévő büntetés-végrehajtási intézetnek vagy a fogva tartást foganatosító 
egyéb szervnek (bv. intézet) az erre rendszeresített átadókönyvvel átadja; a közjegyző 
székhelyén kívüli bv. intézetnek pedig megküldi. Az átadott vagy megküldött iratokat a bv. 
intézet lehetőleg még az átvétel napján, de legkésőbb három munkanapon belül köteles 
visszajuttatni. A végintézkedés eredeti példányát és azokat az iratokat, amelyeknek a 
megtekintését a közjegyző nem engedélyezte, illetve amelyekről felvilágosítás nem adható, a 
közjegyzői iroda az iratok közül kiemeli, és az iratok visszaérkezéséig zárt borítékban kezeli. 
A felvilágosítás során gondoskodni kell az iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről. 
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A felvilágosításra jogosult személynek a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az 
iratok hollétéről, továbbá arról, hogy az ügyben terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet, 
távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha az ügy és a felvilágosítást kérő személy 
azonosításához szükséges adatokat közli. 
 
Az ügyfél személyi azonosságának és így érdekeltségének megállapítása.  
A közjegyző a fél személyazonosságáról és szükség esetén a személyi adatairól köteles 
meggyőződni 
a) saját kezű aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból, 
b) vagy személyazonosságát az a) pont szerint igazoló két azonossági tanú 
közreműködésével. 
Elektronikus személyazonosság-ellenőrzést nem kell elvégezni. 
Ha az ügyfél a személyi azonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, a felvilágosítás adása 
megegyezik a telefonossal (csak arra terjedhet ki, az iratokba nem tekinthet be stb.) Ugyanez 
a helyzet akkor is, ha igazolja ugyan magát, de az ügyben nem érdekelt (tipikus példa: aki az 
örököstől akarja megvenni az ingatlant érdeklődik: mikor lehet és mennyi a hivatalos 
értékelés). 
 
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 megfelelően irányadóak. 

Néhol még vezetik a mutatókönyvet, melyről a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 
37/2003. (X. 29.) IM rendelet már nem hatályos 35. § rendelkezett. 

Egyébként pedig a közjegyzőnél elektronikus iktatás van, ahol a név alapján az irat ügyszáma 
megjelenik és ez alapján annak aktuális ügyintézési állapota is azonnal látható 
(nyilvántartásban van-e, vagy kitűzött hagyatéki tárgyalási időpont szerinti határnapban van-e, 
vagy már esetleg befejezett, de még nem jogerős, vagy már jogerős és irattárazott ügyiratról 
van e szó). 

 
Iktatás – érkeztetés 
 
Az ügyféltől a beadványt a félfogadásra megállapított időben az irodavezető vagy az általa, 
illetve a közjegyző által e feladattal megbízott személy veszi át. 
A postán érkezett vagy más hatóságtól kézbesítővel (hivatali kézbesítés) küldött iratot - 
munkaidőben - a közjegyző által kijelölt személy veszi át. 
Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével 
ismeri el az átvételt. 
A közjegyzői irodához érkezett iraton az iroda az érkezés napján bélyegzővel, jól olvashatóan 
feltünteti a közjegyző nevét, az ügyszámot, továbbá az érkezés évét, hónapját és napját, az 
érkezés módját. 
Az iraton meg kell jelölni a példányok és a mellékletek számát, a csatolt pénz összegét, 
nemét, a mellékelt egyéb értéket, fontos iratot; az eredeti okiratot külön kell megjelölni. Ha a 
beadványban jelzett valamely melléklet, irat stb. hiányzik, ennek tényét is fel kell tüntetni. Az 
iraton feltüntetett adatokat a nyilvántartást vezető az irat első példányán aláírja. 
 
A közjegyző köteles az ügyeket érkezési sorrendben bejegyezni a közjegyzői ügyekről 
vezetett nyilvántartásba. 
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A közjegyzői ügyben érkezett utóiratot az eredeti ügy száma alatt kell kezelni. A 
nyilvántartásban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének 
megfelelően folyamatosan növekszik. 
 
A közjegyző ügyszáma a következő: a közjegyző székhelyének a MOKK (Magyar Országod 
Közjegyzői Kamara) által megállapított azonosító száma, törve „Ü” betűjelzéssel, törve az 
ügy érkezés szerinti számával, az érkezés évszámával, valamint a sorszámmal. 
A tartós helyettes a helyettesítés időtartamában a helyettesített közjegyző ügyszámát 
használva a helyettesített közjegyző nyilvántartását köteles folyamatosan vezetni. 
A közjegyző székhelyének azonosító számát a MOKK állapítja meg. Az azonosító szám első 
számjegye a területi kamarát, második számjegye a megyét, harmadik, negyedik és ötödik 
számjegye a közjegyző székhelyét jelöli. 
A közjegyző a nyilvántartást elektronizált formában vezeti. A közjegyzői ügyvitel szabályairól 
szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendeletben megjelölt nyilvántartásokat - az átadókönyv 
kivételével - 2003. december hó 31. napjáig papír alapon, azt követően elektronikus úton a 
MOKK által jóváhagyott számítógépes program használatával kell vezetni. Egyéb ügyviteli és 
iratkezelési cselekményeket akkor lehet elektronikus úton végezni, ha azt jogszabály 
megengedi. 
 
A papír alapú (kézi) nyilvántartást az e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban 
feltüntetett rovatoknak a fejrészben megjelöltek szerinti kitöltésével kell vezetni. 
A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a címszó és az ügy tárgya szerinti keresésre, 
valamint az ügyforgalmi adatszolgáltatás elősegítésére. 
A címszó mellett fel kell tüntetni az ügyre vonatkozó egyéb adatot (pl. az örökhagyó születési 
éve, helye, kérelmező cégjegyzékszáma) is, ha ez az ügy azonosítása céljából szükséges. A 
házastársa nevét viselő fél esetén fel kell tüntetni a házasságkötés előtti nevet is. 
Az utóirat érkezésének a napját és az utóirat tárgyát rövidített formában kell feltüntetni. Az 
érkezés évszámát csak akkor kell kiírni, ha az utóirat a kezdőirat érkezését követő évek 
valamelyikében érkezett. 
Az iratok hollétét rövidített jelzéssel kell feltüntetni. Fel kell jegyezni a nyilvántartásba tétel 
tényét, annak határnapját, a tárgyalási határnapot és az irattárba helyezést. 
Ha a közjegyző az eljárást áttétellel fejezte be, a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell 
jegyezni az elküldés időpontját. 

 
A téves bejegyzéseket áthúzással oly módon kell törölni, hogy az az áthúzás után is olvasható 
maradjon. A helyes adatot a törölt bejegyzés fölé kell írni. 
A közjegyző által kijelölt dolgozó a nyilvántartásnak a befejezésre vonatkozó adatait havonta, 
a statisztikai adatszolgáltatás előtt egyezteti a tényleges állapottal. A nyilvántartás adatai 
alapján ellenőrzi, hogy az ügyekben a szükséges intézkedések időben megtörténtek-e; 
késedelem észlelése esetén az ügyszám megjelölésével a közjegyzőnek jelentést tesz. 
A nyilvántartásba és a mutatókönyvbe az ügyeket címszó (név) szerint kell bejegyezni. 
Ha a címszót (nevet) helytelenül jelölték meg, a nyilvántartást és a mutatókönyvet 
megfelelően ki kell javítani. 
A végintézkedések és más fontos iratok kezelése, őrzése: 
Ha az irathoz írásbeli magánokiratba foglalt végintézkedést vagy más olyan iratot 
mellékeltek, amelynek szakértői megvizsgálása válhat szükségessé, ezt az iratot 
páncélszekrényben vagy tűzbiztos lemezszekrényben külön kell őrizni, az iratok között pedig 
el kell helyezni a végintézkedés vagy más fontos irat hiteles másolatát. 
A közjegyzői ügyek nyilvántartása 
A közjegyző köteles az ügyeket érkezési sorrendben bejegyezni a közjegyzői ügyekről 
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vezetett nyilvántartásba. 
A nyilvántartásba bevezetett hagyatéki ügyben címszó az örökhagyó, minden egyéb ügyben a 
kérelmező, vagy kérelmezők neve. 
A kezdőiratokat és a kezdőiratként kezelendő iratokat a nyilvántartás soron következő új 
ügyszáma alatt kell nyilvántartásba venni. Az utóiratokat a kezdőirat ügyszámánál a 
nyilvántartás megfelelő rovatába kell bejegyezni. 
A kezdőiratként kezelendő iratok nyilvántartásba vételekor az iroda az ügyben keletkezett 
korábbi iratot az új ügyhöz szereli. Az iratszerelést a nyilvántartásban és az iratborítón fel kell 
tüntetni.  

A nyilvántartás rovatainak kitöltése 

A papír alapú (kézi) nyilvántartást az e célra rendszeresített nyomtatványon, az abban 
feltüntetett rovatoknak a fejrészben megjelöltek szerinti kitöltésével kell vezetni. 
A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a címszó és az ügy tárgya szerinti keresésre, 
valamint az ügyforgalmi adatszolgáltatás elősegítésére. 
A címszó mellett fel kell tüntetni az ügyre vonatkozó egyéb adatot (pl. az örökhagyó születési 
éve, helye, kérelmező cégjegyzékszáma) is, ha ez az ügy azonosítása céljából szükséges. A 
házastársa nevét viselő fél esetén fel kell tüntetni a házasságkötés előtti nevet is. 
Az utóirat érkezésének a napját és az utóirat tárgyát rövidített formában kell feltüntetni.  
Az iratok hollétét rövidített jelzéssel kell feltüntetni. Fel kell jegyezni a nyilvántartásba tétel 
tényét, annak határnapját, a tárgyalási határnapot és az irattárba helyezést. 
A nyilvántartásba és a mutatókönyvbe az ügyeket címszó (név) szerint kell bejegyezni. 
Az ügy iratait iratborítékba kell helyezni. 
Az iratokat időrendi sorrendben kell az iratborítóba elhelyezni.  
Azokban a hagyatéki ügyekben, amelyeknek az iratai között végintézkedés található, az 
iratborító végintézkedés rovata mellett „V” jelzést kell alkalmazni. 
 
Adatok beszerzése – megkeresések 

 

A közigazgatási szerveknek, önkormányzatoknak, más hatóságoknak, intézményeknek, 
gazdálkodó szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek megküldött intézkedésen (megkeresés, 
értesítés, határozat stb.) minden esetben fel kell tüntetni a címzett ügyszámát (hivatkozási 
számát) is. 
A közjegyzőnek on-line hozzáférése van a Cégnyilvántartás és Ingatlan nyilvántartás 
(TakarNet) adataihoz. A TakarNet országos földhivatali számítógépes hálózat használata, a 
földhivatali adatok on-line távoli elérése). Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-
hiteles tulajdoni lap másolat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató 
hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával 
hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat bizonyító erejű,  és igazolja, 
hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az 
időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban 
elektronikus formában rögzített közhiteles hatályos adatokkal. 
Az ügyintézés gyorsítása érdekében az intézkedés megtételére, tudakozódásra és 
felvilágosítás adására távközlési és elektronikus eszköz vehető igénybe, ha 

a) a hívott (megkeresett) kiléte nem kétséges (beazonosítható), 
b) a közlés tudomásulvételére a hívott, megkeresett jogosult, és 
c) az ügyintézés ilyen módja nem ütközik jogszabályba. 
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Távközlési vagy elektronikus eszköz igénybevétele esetén az intézkedésről hivatalos 
feljegyzést kell készíteni, illetve a telefax, e-mail szövegét vagy igazoló példányát csatolni 
kell az iratokhoz. 
A folyamatban lévő ügy iratait csak közjegyzői utasítás alapján lehet más hatósághoz 
elküldeni. 
A pótborítékon fel kell jegyezni, hogy az iratokat mikor és hová küldték el. Az elküldés 
alapjául szolgáló megkeresést és az elrendelő eredeti közjegyzői intézkedést a pótborítékban 
kell elhelyezni. Ezenkívül vissza kell tartani a pótborítékban az első és másodfokú határozat 
(egyezség) egy-egy kiadmányát. Az iroda az iratot ajánlott vagy csomagküldeményként adja 
postára. Ha az iratot a címzett az irodában veszi át, az átvétel tényét és idejét a pótborítékon 
aláírásával igazolja, vagy arról elismervényt ad. 
 
Kitűzés – tárgyalási határnap megállapítása 

A tárgyalási napra kitűzött ügyekről tárgyalási jegyzék készül. 
A tárgyalási jegyzéken meg kell jelölni a kitűzött ügyek sorszámát, az ügyszámot, az ügy 
tárgyát, a tárgyalás időpontját és az örökhagyó nevét. 
A tárgyalási jegyzék egy példányát a tárgyalások megkezdése előtt a tárgyalóterem ajtajára ki 
kell függeszteni.  
Ha a közjegyzői iroda a beadvány személyesen történt benyújtásakor hiányt észlel (pl. a 
példány nem elegendő, az aláírás hiányzik), felhívja az ügyfelet a hiány azonnali pótlására. 
Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, de ragaszkodik a beadvány benyújtásához, a 
beadványt hiányosan is át kell tőle venni, azonban az iraton fel kell tüntetni, hogy a beadványt 
figyelmeztetés ellenére hiányosan nyújtotta be. 
 
A közjegyző a hagyaték tárgyalására, és ha a végrendelet korábban kihirdetve nem lett, a 
végrendelet kihirdetésére határnapot tűz és arra megidézi 

a) a túlélő házastársat, továbbá 
b) végrendelet hiányában a törvényes örökösöket, 
c) végrendelet esetében a végrendeleti örököst és a kötelesrészre jogosultakat, 
d) az utóörököst, a hagyományost, a végrendeleti végrehajtót és azokat a hagyatéki 

hitelezőket, akik az eljárás megindítását kérték, vagy követelésüket bejelentették. 
Ha a végrendelet aggályosnak mutatkozik, vagy a törvényes örökösök a végrendelet ellenére 
is igényt jelentenek be a hagyatékra, az összes törvényes örököst meg kell idézni. 
 
A hagyatéki tárgyalást olyan határnapra kell kitűzni, amelyen a megidézettek lakóhelyük 
távolságának figyelembevételével előreláthatólag meg tudnak jelenni. 
Az idézésben az érdekeltet figyelmeztetni kell arra, hogy ha szabályszerű idézése ellenére a 
tárgyaláson nem jelenik meg, ez a hagyatéki tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem 
akadályozza.  
Ha a végrendelet kihirdetése a tárgyalás előtt nem történt meg, az idézésben az érdekeltekkel 
közölni kell a végrendelet lényeges tartalmát. 
Ha az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, a közjegyző a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg 
hirdetményt bocsát ki, amelyet az örökös utolsó ismert belföldi lakóhelye - ennek hiányában 
tartózkodási helye - szerint illetékes polgármesteri hivatalnál tizenöt napig kell kifüggeszteni.  
A szabályszerűen megidézett örökös vagy más érdekelt meg nem jelenése a hagyatéki 
tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. 
A hagyatéki tárgyalást a közjegyző hivatali helyiségében kell megtartani.  
 
Ha még nincs kézbesítve az idézés, az ügykezelő a személyesen megjelent és személyi azonosságát 
igazoló örökösnek azonnal kézbesíti is az idézést. 
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IK18. Ön közjegyzői irodában dolgozik. Egy joghallgató az iránt 
érdeklődik, milyen feltételekkel lehetne közjegyző. Magyarázza el 
a közjegyzővé válás követelményeit és menetét! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A közjegyzőjelöltté válás követelményei 
– A közjegyzőhelyettessé válás követelményei 
– A közjegyzővé válás követelményei 
– A közjegyzői kinevezés menete – pályáztatás, kinevezés 
 
 
A közjegyzőjelöltté válás követelményei 
 
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 szabadfoglalkozású hivatásgyakorlás és a bíróéhoz 
hasonló kötelmek együttesen biztosítják e cél érvényesülését.  
A közjegyzői kar utánpótlását a közjegyzőjelöltek és a közjegyzőhelyettesek biztosítják. A 
közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes a közjegyzővel áll munkaviszonyban. 
Közjegyzőjelöltként kérelemre a területi kamara névjegyzékébe a területi kamara elnöksége 
azt veheti fel, aki: 
a) magyar állampolgár, 
b) büntetlen előéletű, 
c) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, 
d) igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel közjegyzőjelölti munkakör 
betöltésére munkaszerződést kötött. 
 
A közjegyzőhelyettessé válás követelményei 
 
A közjegyzői kar utánpótlását a közjegyzőjelöltek és a közjegyzőhelyettesek biztosítják. 
Közjegyzőhelyettesként a közjegyzői kamara névjegyzékébe azt a kérelmezőt lehet felvenni, 
aki magyar állampolgár, büntetlen előéletű, egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, jogi 
szakvizsgával rendelkezik, és igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel 
közjegyzőhelyettesi munkakör betöltésére munkaszerződést kötött. 
A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes a közjegyzővel áll munkaviszonyban. 
A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes munkabérét a bírósági fogalmazó, illetve a bírósági 
titkár illetményére is figyelemmel kell megállapítani. 
A közjegyzőjelöltet és a közjegyzőhelyettest a közjegyző valamennyi közjegyzői ügykörben 
köteles foglalkoztatni és a gyakorlati képzéséről gondoskodni. 
A közjegyzőhelyettes által készített tanúsítvány érvényességéhez nem szükséges közjegyzői 
ellenjegyzés, mivel a tanúsítvány esetén közjegyzőhelyettes jelenlétében lezajlott tények 
kerülnek rögzítésre, vagyis a közhiteles személy közreműködésével egy adott esemény vagy 
egy adott tény kerül megörökítésre. Ebben az esetben tehát az ügyleti okiratoktól eltérően 
nem az ügyfelek akarata jelenik meg az okiratban 
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A közjegyzővé válás követelményei 
 
A közjegyző az állam felségjogából levezethető feladatokat lát el.  
A közjegyzők közjogi jellegű jogosítványainak megfelelő gyakorlásában az álam és a 
közösség egyaránt érdekelt. A közjegyzőket ezért a törvény kamarai szervezetben fogja össze, 
és a kamarára hárítja a közjegyzői szervezet belső igazgatásának feladatait, az állami 
feladatok végrehajtásának ellenőrzését pedig a kötelező tagság révén biztosítja. Ez az indoka 
annak, hogy a közjegyző a foglalkozásának gyakorlására nem a kamarai tagság elnyerésével 
szerez jogosultságot, hanem megfordítva, az igazságügyi feladatokat ellátó miniszteri 
kinevezéssel (jelenleg Közigazgatási és igazságügyminiszteri) létesül a kamarai tagság. A 
közjegyzőkre háruló igazságszolgáltatási feladatok zavartalan ellátása és az állampolgárok 
érdeke behatárolja a közjegyzői állások számát, indokolttá teszi székhelyük és illetékességi 
területük kötött jellegét. 
 
A közjegyzőt a miniszter nevezi ki határozatlan időre. 
A kinevezés tartalmazza a közjegyző székhelyét. Egy székhelyre több közjegyzőt is ki lehet 
nevezni. 
 
Közjegyzővé az nevezhető ki, aki 

- magyar állampolgár, 
- az országgyűlési képviselők választásán választható, 
- egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, 
- a jogi szakvizsgát letette, 
- legalább 3 évi közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol, (gyakorlatnak megfelel a 

legalább 3 éves bírói, ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat.) 
 
Nem nevezhető ki közjegyzővé az, 

 aki büntetett előéletű, 
A törvény szabályozza a közjegyzővé válást kizáró okokat. A közjegyző kiemelt 
közbizalmat élvező feladatot lát el, ezért a közjegyzővé válás feltételei szigorúbbak annál, 
mint amit a büntetlen előélet jelent. A közjegyzővé történő kinevezési tilalom még a 
büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés után is 5-12 évig áll fenn.  
 aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 
 akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott (utána még három évig), 
 akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi 

büntetéssel sújtott, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig, 
 aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan, 
 aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges 

közbizalomra érdemtelen, 
 akivel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése 

esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti. 
 
A közjegyzők esetében a miniszter, a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek esetében a 
közjegyzői kamara illetékes szervei rendelkeznek az előírt feltételek ellenőrzésének, az ehhez 
szükséges adatkezelésnek a jogával. 
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A közjegyzői kinevezés menete – pályáztatás, kinevezés 
 
A közjegyzői állást pályázat útján kell betölteni. 
Annak a területi kamarának az elnöksége, amelynek területén a megüresedett közjegyzői állás 
van, a pályázatot meghirdeti, és a pályázók közül javaslatot tesz a kinevezésre. 
A területi elnökség a pályázati hirdetményt a pályázati határidő lejártát megelőző tizenötödik 
napig közzéteszi a Hivatalos Értesítőben és egy országos napilapban. A hirdetményben a 
pályázati határidő utolsó napját naptár szerint kell meghatározni. A hirdetményben fel kell 
tüntetni 
a) a közjegyzői kinevezéshez szükséges törvényi feltételeket és a kinevezést kizáró okokat, 
b) a pályázathoz mellékelendő iratok körét és a Ktv-ben foglalt feltételek igazolásának 
módját, továbbá 
c) a pályázat leadásának módját és a pályázati határidőt. 
A pályázatot ahhoz a területi kamarai elnökséghez kell benyújtani, amelyik a pályázati 
hirdetményt közzétette.  
 
A területi elnökség a pályázati határidő leteltétől számított 30 napon belül a pályázatokat 
elbírálja, kinevezési javaslatot készít, és azt felterjeszti a közigazgatási és igazságügyi 
miniszterhez. A miniszter a közjegyzői állást a területi elnökség által javasolt 3 jelölt 
egyikének kinevezésével tölti be. 
 
A közjegyző a kinevezését követő 3 hónapon belül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
elnöke előtt esküt tesz. Ezt megelőzően bemutatja a bélyegzőjét, aláírásmintáját és a hivatali 
helyiségének a hivatás gyakorlására való alkalmasságát megállapító kamarai igazolást, 
igazolja továbbá, hogy kötelező felelősségbiztosítást kötött és megszüntette az 
összeférhetetlenséget  
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IK19. Ön ügyvédi irodában dolgozik. Amíg az ügyvéd 
megérkezik, a beérkező ügyfelet világosítsa fel az alapvető ügyvédi 
tevékenységek típusairól és az ügyvédi tevékenység alapvető 
elveiről! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Alapvető ügyvédi tevékenységek 
– Alapelvek 1-3. 
– Alapelvek 5-7. 
– Alapelvek 8-10. 
 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad eljárás az ügyfél ügyében 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a megbízó ügyét és betartsa a 
hivatásából fakadó titoktartási kötelezettséget 
3. Különböző ügyfelek között, illetve az ügyfél és az ügyvéd közötti érdekütközés elkerülése 
4. A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve 
5. Az ügyfél iránti hűség 
6. Tisztességes díjak megállapítása 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése 
8. Kollégák tisztelete 
9. A jogállam és a tisztességes igazságszolgáltatás tisztelete 
10. A jogászi hivatás önszabályozása 
 
 
Alapvető ügyvédi tevékenységek: 
 
A klasszikus ügyvédi tevékenységek 
 

 az ügyfél képviselete peres eljárásban 
 védelem büntetőügyben 
 jogi tanácsadás 
 szerződés, beadvány és más irat készítése 
 az ezekhez kapcsolódó pénz és értéktárgy letéti kezelése 

 
Az alapvető ügyvédi tevékenységek ellenérték fejében történő rendszeres ellátására – ha 
törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. 
 
Az ügyvédi tv. alapján ellátható kibővült ügyvédi tevékenységek:   
 
 adótanácsadás, 
 társadalombiztosítási tanácsadás, 
 pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, 
 ingatlanközvetítés, 



89 
 

 szabadalmi ügyvivői tevékenység, 
 olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály 

felhatalmazza, 
 közvetítői tevékenység (külön törvényben szabályozott eljárásban), 
 közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói 

tevékenység (külön törvényben szabályozott eljárásban), 
 a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) 

kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása. 
 
 
Alapelvek 1-3 

A magyar ügyvédi kar elfogadja, és tiszteletben tartja az Európai Ügyvédi Kamarák 
Tanácsa (CCBE) által elfogadott, európai jogi hivatás chartáját. 

Ez a Charta az ügyvédi hivatás alapelveit, és alapértékeit 10 összefoglaló pontban határozta 
meg: 

1. Az ügyvéd függetlensége, szabad eljárás az ügyfél ügyében 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a megbízó ügyét és 

betartsa a hivatásából fakadó titoktartási kötelezettséget 
3. Különböző ügyfelek között, illetve az ügyfél és az ügyvéd közötti érdekütközés 

elkerülése 
4. A jogászi hivatás méltósága és becsülete, az ügyvéd feddhetetlensége és jó hírneve 
5. Az ügyfél iránti hűség 
6. Tisztességes díjak megállapítása 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése 
8. Kollégák tisztelete 
9. A jogállam és a tisztességes igazságszolgáltatás tisztelete 
10. A jogászi hivatás önszabályozása 
 
 
 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad eljárás az ügyfél ügyében 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a megbízó ügyét és betartsa a 
hivatásából fakadó titoktartási kötelezettséget 
3. Különböző ügyfelek között, illetve az ügyfél és az ügyvéd közötti érdekütközés elkerülése 
 
1. Az ügyvéd függetlensége, szabad eljárás az ügyfél ügyében 
 
Az ügyvéd e tevékenységében szabad és független. Az ügyvéd nem vállalhat olyan 
kötelezettséget, amely a hivatásbeli függetlenségét veszélyezteti. 
Az ügyvéd függetlenségét – több jogi szakmához hasonlóan – az öszzeférhetetlenségi 
szabályok is biztosítják.  
Az ügyvéd 

a) nem állhat munkaviszonyban, szolgálati viszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó 
más jogviszonyban; nem lehet közalkalmazott, köztisztviselő, közjegyző és főállású 
polgármester, 

b) nem végezhet személyes közreműködéssel vagy korlátlan anyagi felelősséggel járó 
vállalkozói tevékenységet. 
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(2) Nem esik az előbbi tilalma alá 
a) a tudományos, művészeti és sporttevékenység, 
b) az oktatói tevékenység, 
c) a nem igazságügyi szakértői tevékenység, 
d) a választottbírói tevékenység, 
e) az országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselői jogviszony, 
f) a munkaviszony nélküli igazgatósági és felügyelőbizottsági tagság, 
g) a kuratóriumi tagság és tisztségviselés. 

 
Az ügyvéd az összeférhetetlenségi okot a bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles 
az ügyvédi kamarának bejelenteni. 
Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, 
amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt. 
 
Az ügyvéd Magyarország valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat. Jogszabály-
szerkesztési szempont miatt a törvény a bíróság és a hatóság kifejezéseket gyakran 
összevonja, ezért ahol a törvény hatóságot említ, ott a bíróságot is érteni kell. Miután vannak 
olyan jogesetek, amelyek nem a hatóságok előtt zajlanak, a törvény kimondja, hogy az 
ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Ez azonban nem érinti a 
különböző jogszabályoknak az ügyfél személyes eljárási kötelezettségét előíró rendelkezéseit 
(pl. házasságkötés vagy a közös megegyezéses bontóperben az ügyfél személyes megjelenésre 
is szükség van). 
 
2. Az ügyvéd joga és kötelezettsége, hogy bizalmasan kezelje a megbízó ügyét és 

betartsa a hivatásából fakadó titoktartási kötelezettséget 
 
Ügyvédet mindenki szabadon választhat. 
Az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a 
hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független az ügyvédi megbízási 
jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad.  
A titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és a birtokában levő egyéb iratra 
is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. Az ügyvédnél folytatott hatósági 
vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat, de a 
hatóság eljárását nem akadályozhatja.  
A megbízó, a jogutódja és a törvényes képviselője a titoktartási kötelezettség alól felmentést 
adhat. Az olyan tényről és adatról, amelyről mint védő szerzett tudomást, az ügyvéd és az 
alkalmazott ügyvéd felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. A titoktartási kötelezettség 
az ügyvédi irodákra és alkalmazottaikra, az ügyvédi szervekre, ezek tisztségviselőire és alkal-
mazottaira megfelelően irányadó. [Üt. 8 §.(1-4) bek.]  
A megbízott ügyvéd fegyelmi felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen szabályzat hatálya alá 
nem tartozó alkalmazottait és segítőit a titoktartásra megfelelő módon kötelezze. 
A titoktartásra kötelezett személy az ügyvédi titkot mindenkivel szemben köteles megőrizni. 
Az ügyvéd különösen köteles tiszteletben tartani a másik ügyvédet terhelő titoktartási 
kötelezettséget, a titoktartás alá tartozó adatot, tényt nem fürkészheti ki, ilyet jogellenesen 
nem szerezhet, illetve nem használhat fel.  
Az ügyvéd csak akkor tehet tanuvallomást, ha részére a titok jogosultja felmentést adott.  
A védői titokról viszont az ügyvéd tanúvallomást nem tehet, és az általa őrzött védői titkot 
tartalmazó iratot a hatóságnak nem adhatja át. A védői titok megtartása a titokról rendelkezni 
jogosult személy bármilyen nyilatkozatától függetlenül kötelező.  Ha a megbízás adásakor a 
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megbízó a személyazonosságát illetően az ügyvédet megtévesztette, a titokról rendelkezni nem 
jogosult. 
3 Különböző ügyfelek között, illetve az ügyfél és az ügyvéd közötti érdekütközés 

elkerülése 
 
Az ügyvéd a megbízójával szemben mástól megbízást nem vállalhat el. Korábbi megbízójával 
szemben az ügyvéd megbízást akkor vállalhat el, ha a korábbi és az új ügy között nincs 
összefüggés,  korábbi munkáltatójával szemben pedig akkor, ha a munkaviszony (szolgálati, 
alkalmazotti jogviszony) legalább 3 éve megszűnt, és munkavállalóként az ügy intézésében 
nem vett részt.  
 
Ha az ügyvéd felek megbízásából szerződéskötésében működik közre, és azok részére együttesen fejt 
ki okirat-szerkesztési tevékenységet, akkor az ilyen szerződésből keletkező jogvitákban egyik fél 
képviseletét sem láthatja el, kivéve ha az ellenérdekü felet a szerződéskötésnél másik ügyvéd 
képviselte.  
 
Alapelvek 5-7 
 
5.Az ügyfél iránti hűség 
 
Az ügyvéd általában a megbízó megbízása alapján jár el. Az ügyvéd a hatóság kirendelése 
alapján is eljárhat. Az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon 
- elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését. Közreműködik 
abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el. 
Az ügyvéd ügyfelével a megbízási jogviszony fennállása alatt saját, illetve közeli 
hozzátartozója javára a megbízás tárgyára vonatkozóan vagy a megbízással kapcsolatban 
jogügyletet csak az illetékes kamara elnökségének hozzájárulása után köthet. E tilalom nem 
vonatkozik az ügyvédi megbízási díj-megállapodásra.  
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. Az ügyvéd a felmondási idő alatt is köteles a megbízó érdekében eljárni.   
Érdekellentétben lévő személyek védelmére szóló megbízást, illetve kirendelést az ügyvéd 
nem fogadhat el. 
Az ügyvéd az általa okozott kárért a Polgári Törvénykönyv alapján felel annak, akinek kárt 
okozott.  
Az ügyfelek bizalmának erősítését és a károk megtérítésének biztonságát szolgálja az ügyvédi 
felelősségbiztosítás, amelyet az ügyvédi működés tartama alatt fenn kell tartani. A 
felelősségbiztosítás az ez idő alatti károkozó cselekményhez kötődik. Így ha a károkozó 
cselekmény az ügyvédi működés alatt történt, de a kár később - ennek megszűnése után - 
következik be, a felelősségbiztosítás kiterjed e kárra is. Például az ügyvéd az ingatlan adás-
vételi szerződést nem nyújtja be a földhivatalhoz, viszont a benyújtás - az 
ingatlannyilvántartási bejegyzés - hiányáról az ügyfél csak később értesül, az ügyvéd 
károkozásáért a biztosító felel. A felelősségbiztosítás az ügyvéddé válás feltételei között is 
szerepel, ha az ügyvéd ilyet nem köt, nem vehető fel a kamarába, vagy ha e feltétel nem áll 
fenn folyamatosan, kamarai tagságát meg kell szüntetni.  
Az ügyvéd felróhatóság hiányában is felelősséggel tartozik a visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel átvett pénzért és értéktárgyért. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő. 
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6. Tisztességes díjak megállapítása 

 
Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. 
Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. 
A kirendelt ügyvédi óradíj 2007. év január 1-jétől 3000 forint. 
Az ügyvéd köteles a megbízó részére átvett pénzről vagy egyéb értékről a megbízót 
haladéktalanul értesíteni. 
Az ügyvéd az átvett pénzből beszámítással kielégítheti a megbízójával szemben megbízási díj 
és költségtérítés címén fennálló követelését. Az ügyvéd a beszámítási jog gyakorlásáról a 
megbízót írásban köteles értesíteni. 
Nincs helye a beszámításnak, ha a pénzt nem a megbízó részére kell kiadni, 
 
7. Az ügyvéd szakmai hozzáértése 
 
Az ügyvéd szakmai hozzáértésének fontosságát az etikai követelmények is rögzítik: 
Az ügyvéd folyamatosan fejlessze tudását, naprakészen ismerje a megjelenő új jogszabályokat és az 
irányadó bírói gyakorlatot. 
Az ügyvéd közszereplése az ügyvédi hivatás presztizséhez méltó szinvonalu legyen. Egyedi 
bírósági ügyekről, itéletekről, az általa képviselt ügyekről csak tárgyilagosan, bizonyítható 
tények alapján az ügyvédi hivatáshoz méltó hangnemben nyilatkozhat, ilyen szereplése során 
tartozkódjék személyének előtérbe álltásától. 
Hatóság előtt tett nyilatkozatai, beadványai és különösen perbeszédei legyenek jogilag 
megalapozottak, igényesek. A Kúriához előterjesztett felülvizsgálati kérelmek és az 
Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványok színvonalára különös gondot fordítson. 
 Az ügyvéd biztosítsa az ügyvédjelölt részére az ügyvédjelölti oktatásban való részvétel lehetőségét. 
 
 
Alapelvek 8-10 
 
8. Kollégák tisztelete 
 
Az ügyvédnek kerülnie kell a másik ügyvédet sértő megjegyzéseket, a másik ügyvéd 
lejáratását. 
Az ügyvéd a peren kívüli egyezséggel kapcsolatos levelezését vagy ajánlatát az eljárásban 
felhasználhatja, kivéve, ha ezt az ellenérdekű fél jogi képviselője előzetesen írásban kizárta. 
Az ügyvéd az ellenérdekű fél jogi képviselőjétől érkezett levélre, ajánlatra vagy megkeresésre 
az ügyfelével történő egyeztetés után késedelem nélkül válaszoljon. 
Az ügyvéd távolléte esetén büntetőügyben, pártfogó ügyvédként vagy ügygondnokként 
helyettesítéséről köteles gondoskodni, polgári perben - az ügy természetétől függően - 
intézkedik helyettesítéséről. 
Ha a megbízás felmondással történő megszűnését követően az ügyfél másik ügyvédet bízott 
meg a képviseletével, az ügyvéd köteles az új megbízott ügyvéd megkereséseire az ügy 
eredményes képviselete érdekében a szükséges felvilágosításokat megadni. 
Az ügyvéd a korábban eljárt ügyvéd munkájával kapcsolatban ügyfele elött csak eltérő jogi 
álláspontját közölheti, a korábbi ügyvéd müködését nem minősíthetiAz ügyvédek egymással 
szemben fokozott igényességgel teljesítsék kötelezettségeiket. Az ügyvéd a kar tagjaival jó 
kollegiális kapcsolatot tartson fenn, s ennek körében a kölcsönös bizalmon alapuló 
udvariasság jellemezze munkáját. 
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Ha az ügyvédeknek hivatásuk gyakorlása során egymással nézeteltérésük, vitájuk támad, törekedniük 
kell a vita békés eszközökkel történő rendezésére. Szükség esetén vegyék igénybe a kamara egyeztető 
fórumait. 
Az ügyvéd köteles tartózkodni az ügyfélszerzés minden tisztességtelen formájától. 
 
 
9. A jogállam és a tisztességes igazságszolgáltatás tisztelete 
 
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, tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz 
méltó magatartást tanúsítani. Az ügyvéd nem működhet közre, ha az a hivatásával nem 
egyeztethető össze, így különösen, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely 
jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul. 
Ha az ügyvéd hatóság részéről jogsértést észlel, és a rendelkezésre álló eszközökkel ezt nem képes 
elhárítani, forduljon az Ügyvédi Kamarához. 
 
10. A jogászi hivatás önszabályozása 
 
Az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat, és minden 
ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét. Az ügyvéd Magyarország területén kívül az 
érintett állam szabályai szerint folytathat ügyvédi tevékenységet, azonban tevékenységére e 
törvény rendelkezéseit is - a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatában meghatározottak szerint 
- megfelelően alkalmazni kell. 
Az ügyvédi hivatás gyakorlásának törvényi feltétele a kamarai tagság. Az ügyvédi kamara 
olyan köztestület, amely az ügyvédek önszabályozásával, szakmai irányításával, 
érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat látja el. 
A Magyar Ügyvédi Kamara « az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól » 
szabályzatot alkotott, melynek betartása minden ügyvéd kötelessége. 
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IK20. Ön ügyvédi irodában dolgozik. A felháborodott ügyfél 
panasszal kíván élni az ügyvédi kamaránál. Tárgyilagosan 
világosítsa fel a kamara fogalmáról, típusairól és szervezeti 
felépítéséről! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az ügyvédi kamara fogalma 
– Az ügyvédi kamara típusai 
– A Magyar Ügyvédi Kamara és szervei (szervek felsorolásként és 

maximum 2-3 feladat) 
– Területi kamarák (szervek felsorolásként és maximum 2-3 

feladat) 
 
Az ügyvédi kamara fogalma 
 
Ügyvédi tevékenységet az végezhet, aki a kamara tagja, és az ügyvédi esküt letette. 
Az ügyvédi kamara olyan köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló 
költségvetéssel rendelkezik; ellátja a törvényben, az alapszabályában és a szabályzatában a 
hatáskörébe utalt feladatokat. Az ügyvédek önszabályozásával, szakmai irányításával, 
érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat látja el. 
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. Ennek során 

a) gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, 
szervezi a szakmai továbbképzésüket, 

b) véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben, 
c) dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről, 
d) vezeti az ügyvédi névjegyzékeket, 
e) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos levéltárat működtet és tart fenn. 

Az ügyvédi kamara típusai: 

Megkülönböztetjük a Magyar Ügyvédi Kamarát és a területi kamarákat. 
A területi kamara működési területe a törvényszékek illetékességi területével azonos. 
A területi kamara elnevezésében utalni kell az illetékességi területére. 
A területi kamara szerveinek, egyéb bizottságainak és tisztségviselőinek feladatát, hatáskörét, 
működését és eljárási rendjét a területi kamara alapszabálya határozza meg. 
Az ügyvéd Magyarországon egy kamara tagja lehet, és ennek a kamarának a területén tarthat 
fenn irodát és alirodát. 
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A Magyar Ügyvédi Kamara és szervei (szervek felsorolásként és maximum 2-3 feladat): 
 
A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, amely önálló 
ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik. Országos hatáskörrel ellátja a 
törvényben, az alapszabályában és a szabályzataiban meghatározott feladatokat. 
A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a területi kamarák. A Magyar Ügyvédi Kamara székhelye: 
Budapest.  
 
Szervei: 
 
a) a teljes ülés 
- megválasztja és beszámoltatja az elnököt, az elnökséget, a bizottságokat és tagjaikat, 
- elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót, 
- elfogadja az Alapszabályt 
 
b) az elnökség 
- összehívja a teljes ülést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, előkészíti a teljes ülés 
működését, megszervezi a teljes ülés határozatainak végrehajtását, 
 - előterjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, 
tevékenységéről beszámol a teljes ülésnek, 
 - másodfokon határoz az ügyvédek kamarai felvételéről és kamarai tagságának 
megszűnéséről, a kamarai felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről 
 
c) a fegyelmi bizottság 
- fegyelmi ügyekben tárgyalásokat tart, 
- fegyelmi határozatokat és intézkedéseket hoz, 
- fegyelmi büntetéseket szab ki 
 
d) az összeférhetetlenségi bizottság 
- a hozzá érkezett kezdeményezést, illetve bejelentést megvizsgálja, 
- az általa vizsgált ügyekben javaslatot tesz a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 
 
e) a választási bizottság 
- összeállítja a választói névjegyzéket, 
- lebonyolítja a választást, 
- elbírálja a választásokkal kapcsolatos kifogásokat 
 
f) az ellenőrző bizottság 
- ellenőrzi a Magyar Ügyvédi Kamara gazdasági és pénzügyi munkáját, 
- szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az általa végzett vizsgálatokról 
 
 
Területi Kamarák (szervek felsorolásként és maximum 2-3 feladat): 
 
A területi ügyvédi kamara köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló 
költségvetéssel rendelkezik; a működési területén ellátja a törvényben, az alapszabályában és 
a szabályzatában hatáskörébe utalt feladatokat. A területi kamara működési területe a 
Fővárosi Törvényszék és a törvényszékek illetékességi területével azonos. A területi kamara 
elnevezésében utalni kell az illetékességi területére. 
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Szervei: 
 
a) a közgyűlés 
- megválasztja a Magyar Ügyvédi Kamarába küldött tagokat, 
- javaslatot tesz az ügyvédeket érintő kérdésekben a Magyar Ügyvédi Kamarának, 
- elfogadja a területi kamara alapszabályát 
 

b) a területi kamara elnöksége 
 - összehívja a területi kamara közgyűlését, javaslatot tesz napirendjére, előkészíti a közgyűlés 
működését, megszervezi a közgyűlés határozatainak végrehajtását, 
 - előterjeszti a területi kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről 
beszámol a közgyűlésnek, 
 - első fokon határoz az ügyvédek kamarai felvételéről és kamarai tagságának megszűnéséről, 
a kamarai felvétel iránti eljárás felfüggesztéséről, 
 
c) a fegyelmi bizottság 
- fegyelmi ügyekben tárgyalásokat tart, 
- fegyelmi határozatokat és intézkedéseket hoz, 
- fegyelmi büntetéseket szab ki 
 
d) az összeférhetetlenségi bizottság 
- a hozzá érkezett kezdeményezést, illetve bejelentést megvizsgálja, 
- az általa vizsgált ügyekben javaslatot tesz a területi ügyvédi kamara elnökségének 
 
e) az ellenőrző bizottság 
- ellenőrzi az ügyvédi kamara gazdasági és pénzügyi munkáját, 
- szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az általa végzett vizsgálatokról 
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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. 
 
 
 
 



98 
 

 
 
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: .......................................................... 
Elérési lehetőségei: (telefon, fax, e-mail) ................................ 
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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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Függelék:1602-06 Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok 
ellátása modul írásbeli részéhez 

 
A polgári eljárásjog jegyzetből átvéve. Időközben a törvényszék és a Kúria nevek már 
alkalmazandók, 2013. január 1. után a járásbíróság elnevezés is. 
 

 Igazolási kérelem határidő elmulasztásának kimentésére 
 Kereset külzete 
 Keresetlevél szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránt 
 Keresetlevél áttétele illetékesség hiánya miatt 
 Hiánypótlásra felhívás 
 Közbenső ítélet 
 Első fokú bírósági ítélet 
 Fellebbezés 
 Másodfokú ítélet 
 Perújítási kérelem 
 Felülvizsgálati kérelem 
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Igazolási kérelem határidő elmulasztásának kimentésére: (Megjegyzés a 
fizetési meghagyás kibocsátása már közjegyzői hatáskör) 
 
............................... Bíróság 
 
............................. 
 
Tisztelt .................. Bíróság! 

Alulírott kötelezett ellen a T. Bíróság .................. jogosult kérelmére ...................... szám alatt 
fizetési meghagyást bocsátott ki............... Ft vételárhátralék és járulékai megfizetése iránt. 

A fizetési meghagyást a jogosult által megjelölt címen kézbesítették, s azt a ...................... sz. alatti 
irodaépület portása vette át. 

Előadom, hogy a kötelezett korábban valóban a fenti épületben bérelt irodát, de székhelyét 
.................. napján a ..................... sz. alatti bérleménybe helyezte át. Ennek igazolására A/1. alatt 
mellékelem a ........................ Bíróság, mint Cégbíróság részére, a székhely megváltoztatására 
vonatkozó bejelentésem másolati példányát. 

Sajnálatos módon –  megállapodásunk ellenére –  az irodaház üzemeltetője a fizetési meghagyást 
csak az annak átvétele után ... héttel, nevezetesen ........................-én küldte meg részemre, így az 
abban foglaltakról csak az ellentmondás előterjesztésére megszabott határidő eltelte után 
értesülhettem. Az átadás időpontjának igazolására A/2. alatt másolatban csatolom az irodaház 
postakönyvének vonatkozó oldalát. 

A fizetési meghagyással szemben a Pp. 319. § (1) bekezdése alapján, jelen beadványom A/3. 
mellékleteként csatolt ellentmondással élek. 

Egyidejűleg a Pp. 107. § (1) bekezdése alapján 

igazolási kérelmet 

terjesztek elő, és kérem a T. Bíróságot, hogy a fent leírtak és igazoltak alapján állapítsa meg, hogy 
az ellentmondás határidejét rajtam kívülálló okból, vétlenül mulasztottam el, s ezért a 
kérelmemnek a Pp. 106. § (1) bekezdése alapján adjon helyt. 

Kelt: ............................................. 

Tisztelettel 

............................................. Bt. 
kötelezett képviseletében 

................................ 
 
Mellékletek: 
A/1–A/3. 
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Kereset külzete 
 
 Mellékletek: 

F/1–F/2. 

 

............................................................ Bíróság 

.......................................................................... 

................................................................ (cím) 

.......................................................................... 

....................................................... alatti lakos 

felperes 

k e r e s e t e  

.......................................................................... 

....................................................... alatti lakos 

alperes 

ellen 

................... címén .......... Ft megfizetése iránt 

Mellékletek: 

– ........................................ szerződés, 
– ........................................ számla. 
 

 
 
 
 



109 
 

Keresetlevél szerződésen kívül okozott kár megtérítése iránt 
 
 
Tisztelt ………………. ...................... Bíróság! 
 
Alulírott ……………….. (………….. alatti lakos) ……… március 18-án a Petőfi Sándor téren parkoltam a 
tulajdonomat képező Opel Astra típusú személygépkocsival. 
 

Délután 16 óra után munkahelyemről hazaindulva azt észleltem, hogy a gépkocsim mellett parkoló Suzuki 
Swift típusú személygépkocsi közvetlenül az én gépkocsim vezető oldali ajtajánál áll. Közelebb érve 
észrevettem, hogy a gépkocsim ajtaja és középoszlopa be van horpadva, mivel a Suzuki Swift – általam akkor 
még ismeretlen okból – nekiütközött. 

 
Természetesen megvártam a Suzuki Swift gépkocsi tulajdonosát, ……………-t, aki hamarosan megérkezett, 

és kérdésemre elmondta, hogy délelőtt 10 óra körül parkolt le a gépkocsim mellett, emlékezete szerint teljesen 
szabályosan. Megálláskor a járművet egyes sebességfokozatban hagyta, a kormányt oldalra elfordította, a 
kéziféket azonban nem húzta be. 

 
Hamarosan csatlakozott hozzánk …………., aki elmondta, hogy a szemben lévő házban lakik, és kora délután 

szemtanúja volt annak, hogy a Suzuki Swift személygépkocsit gyerekek kezdték lökdösni, valamint előre-hátra 
húzogatni. Ennek következtében az megindult, és a tulajdonomban álló személygépkocsinak ütközött. 

 
A helyszínen kértem ………….-t, hogy töltsünk ki betétlapot, és ismerje el a felelősségét, de erre nem volt 

hajlandó, mivel megítélése szerint a személygépkocsimban bekövetkezett kár kizárólag a gyerekek magatartása 
miatt következett be. 

 
Ezt követően személygépkocsimat elvittem a Sz. utcai Opel márkaszervizbe, ahol a szükséges javításokat 

elvégezték. A javítás költsége az F/1. alatt csatolt számla alapján 39 687 Ft volt. 
 

Megítélésem szerint ……………. szabálytalanul parkolt személygépkocsijával, és megsértette a KRESZ 41. 
§-ának (7) bekezdését, mely előírja, hogy a járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető 
gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson, és illetéktelen személy azt el ne indíthassa. 
Tekintettel arra, hogy ……….. nem húzta be a kéziféket, a személygépkocsi könnyen megmozdítható volt, és a 
gyerekek beavatkozása folytán nekiütközött az én személygépkocsimnak. 
 

Megítélésem szerint …………. alaptalanul zárkózott el az elől, hogy a helyszínen betétlapot töltsünk ki, és 
hogy az okozott káromat megtérítse. Természetesen a Suzuki Swift rendszámát felírtam, és sikerült kiderítenem, 
hogy …………. a …………. Rt.-nél kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
A fentiekre tekintettel 
 

k e r e s e t i  k é r e l m e t  
 
terjesztek elő a ………………… Rt. (………….. alatti gazdálkodó szervezet) I. rendű és …………………. 
(…………….. alatti lakos) II. rendű alperesek ellen, és kérem a T. Bíróságot, hogy kötelezze elsődlegesen I. rendű 
alperest, mint felelősségbiztosítót, másodlagosan II. rendű alperest, mint károkozót 39 687 Ft kártérítés, valamint 
annak 2000. március 18. napjától a kifizetés napjáig járó törvényes késedelmi kamatainak megfizetésére a Ptk. 339. 
§ (1) bekezdése alapján. 

 
Ugyancsak kérem a T. Bíróságot, hogy szíveskedjen kötelezni a pervesztes alperest a jelen perrel felmerült 

költségeim megtérítésére. 
A T. Bíróság hatásköre a Pp. 22. § (1) bekezdésén, illetékessége pedig a Pp. 29. § (1) bekezdésén alapul. 
Jelen keresetlevelemen lerovok 7000 Ft eljárási illetéket. 
 
Bejelentem, hogy az alperes és közöttem a jele jogvitában közvetítői eljárás nem volt folyamatban.  
Kelt: ……………………………………. 

 
Tisztelettel                                                   felperes 

 
Melléklet: F/1 
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Keresetlevél áttétele illetékesség hiánya miatt 
 
 
 

..................................... Városi (Járás) Bíróság 
100. P. 123 456/2000/2. 
 
.............. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely) felperesnek, 
................ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely) alperes ellen 3 450 000 Ft vállalkozói díj 
megfizetésére kötelezés iránt indított perében a bíróság meghozta a következő 

 
v é g z é s t: 

 
A bíróság az illetékességének a hiányát megállapítja, ezért a keresetlevelet a .............. 

Városi (Járás) Bírósághoz rendeli áttenni1. 
 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a ............ Megyei Bírósághoz 

címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban írásban előterjeszthető, illetve jegyzőkönyvbe 
mondható fellebbezésnek van helye.1 
 

I n d o k o l á s: 
 

A felperes keresetet indított az alperes ellen 3 450 000 Ft és járulékai vállalkozási díj 
megfizetése iránt. Az alperes ellenkérelmében kérte a bíróságtól, hogy az illetékességének a 
hiányát állapítsa meg, miután a felek szerződésükben a szerződésből fakadó jogvitáikra a 
............ Városi (Járás) Bíróság kizárólagos illetékességét kötötték ki. A bíróság 
megállapította, hogy a felek az alávetést teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, ez az 
alávetés meghatározott belföldi bíróságra vonatkozik, ezért a bíróság a Pp. 41. § (2) 
bekezdése alapján megállapította az illetékességének a hiányát, és a perre hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ............ Városi (Járás) Bírósághoz rendelte áttenni a felperes 
keresetlevelét a Pp. 129. § (1) bekezdése alapján. 

 
Kelt: ............................................. 
 

                                                         ............................. 
                                                         bíró 

 
      A kiadmány hiteléül: 

 
................................. 
                 előadó 
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Hiánypótlásra felhívás 
 
 
............ Városi (Járás) Bíróság 
200. P. 21 321/2000/1. 
 

V é g z é s: 
 
............. felperesnek, ................ alperes ellen közös tulajdon megszüntetése iránt folyamatban 
lévő perében a bíróság felhívja a felperest, hogy a benyújtott keresetlevelének hiányait jelen 
végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül – elutasítás terhe mellett – az alábbiak szerint 
pótolja: 

 
1. Jelölje meg az alperes pontos lakcímét, 
2. csatolja a perbeli ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát, 
3. csatolja a keresetében hivatkozott használati szerződést. 
 
Amennyiben a felperes a fenti hiányokat a fenti határidőn belül nem pótolja, a bíróság a 

keresetlevelet, mint érdemi elbírálásra alkalmatlant, idézés kibocsátása nélkül a Pp. 95. § (1) 
bekezdése, valamint 130. § (1) bekezdés j) pontja alapján el fogja utasítani. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
Kelt: ............................................. 

                                                     ................................ 
                                                  bíró 

 
      A kiadmány hiteléül: 

 
.............................................. 
                 előadó 
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Közbenső ítélet 
 
 
............ Városi Bíróság 
2. P. 123 456/1999/7. 
 
 
 
A ............ Városi (Járás) Bíróság a személyesen eljáró ............ (lakcím) felperesnek, a 
személyesen eljáró .................. (lakcím) alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított 
perében meghozta és nyilvánosan kihirdette a következő  
 

K ö z b e n s ő  í t é l e t e t: 
 

A bíróság megállapítja, hogy a felperessel szemben az alperes kártérítési felelőssége a 
keresetlevélben megjelölt szerződésen kívül okozott kár tekintetében fennáll. 

 
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a ................ Megyei Bírósághoz 

címzett, de jelen bíróságnál 3 példányban írásban előterjeszthető, illetve jegyzőkönyvbe 
mondható fellebbezésnek van helye.1 

 
A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a másodfokú bíróság a közbenső ítélet ellen irányuló 

fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a fellebbezés csak a közbenső ítélet indokolása 
ellen irányul. 

 
Tájékoztatja továbbá a feleket, hogy a fenti esetben a felek tárgyalás tartását kérhetik, 

illetve a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés 
tárgyaláson kívüli elbírálása is kérhető. 

 
I n d o k o l á s: 

 
A felperes keresetében 1 550 000 Ft és járulékai kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az 

alperest. 
 
Előadása szerint élettársával, .........-vel 1999. február 24-én ................-on, a ........... utcában 

sétált, amikor a vele szemben közlekedő alperes mellől annak nagy testű keverék kutyája 
ráugrott és megtámadta. Mivel egész nap folyamatosan esett az eső, és a ............... utca nem 
kövezett, az utcát igen nagy sár borította. A felperes a nagy erejű támadás következtében 
elesett, miközben az állat folyamatosan tépte, rángatta a rajta lévő ruházatot, amely egy 
500 000 Ft értékű bundából állt, valamint egy nadrágból és egy pulóverből, amelyek 
összértékét 50 000 Ft-ban jelölte meg. 

A támadás kb. egy percig tartott, amikor az odaérkező alperes pórázra kötötte az állatot. 
 
A támadás következtében a felperes bundája több helyen elszakadt, illetve abból az állat 

darabokat tépett ki, valamint tönkrement a nadrágja és a pulóvere is. 
 
A felperes az elszenvedett támadás miatt sokkos állapotba került, amiért orvosi kezelésre 

szorult. 
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A felperes az elszenvedett sokkért, illetve azért, hogy azóta nem tud az utcára lépni, 
1 000 000 Ft nem vagyoni kár megtérítésére is kérte kötelezni az alperest. Kérte továbbá a 
ruházata megsérülése során keletkezett 550 000 Ft vagyoni kárának megtérítését. 

 
A felperes által előadott tényállást ............. tanúvallomása is alátámasztotta, aki a támadás 

körülményeit a felperessel egyezően adta elő. 
 
Alperes a felperes által előadott tényállást nem tagadta, de vitatta a kártérítés jogalapját és 

mértékét, állítása szerint az alperes ruházata nem érte el a keresetben megjelölt értéket, illetve 
eltúlzottnak találta a nem vagyoni kártérítési igényt is. Ez utóbbit arra való hivatkozással, 
hogy ő maga is azóta több alkalommal találkozott a felperessel az utcán, elutasítani kérte. 

 
A bíróság a megállapított és az alperes által sem vitatott tényállás alapján megállapította az 

alperes kártérítési felelősségét a Ptk. 351. § (1) bekezdése és 339. §-a alapján. Ebben a 
tekintetben a felperesi kereset aggály nélkül elbírálható. 

 
Nem áll azonban a bíróságnak elegendő bizonyíték rendelkezésére a kártérítés 

összegszerűsége tekintetében. A kártérítés összegének megállapítására mind a felperes, mind 
az alperes igen széles körben lefolytatandó bizonyítást ajánlott fel, ezért a bíróság a felperest 
megillető jog fennállását közbenső ítélettel előzetesen megállapította a Pp. 213. § (3) 
bekezdése alapján. 
 
Kelt: ............................................. 
 
 ............................................  

                                        bíró 
 
       A kiadmány hiteléül: 

 
.............................................. 
                 előadó 
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Első fokú bírósági ítélet 
 
 
…………… Bíróság 
30. P. 123 456/2000/13.  
 
 
A ……………… Bíróság a dr. ………….. ügyvéd (idézhető cím) által képviselt …………. 
(lakcím) felperesnek, a személyesen eljáró …………... (lakcím) alperes ellen 
gyermektartásdíj megfizetése iránt folyamatban lévő perében meghozta és nyilvánosan 
kihirdette az alábbi 
 

Í t é l e t e t :  
 

Kötelezi a bíróság az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek az 1989. december hó 14-én 
született …………… utónevű gyermek tartására 1999. november 01. napjától kezdődően 
2000. április 30. napjáig terjedő időre havi 10 000 (tízezer) Ft-ot, 

 
míg 2000. évi május 01. napjától kezdődően a bérköltség (alapbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, 
prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés stb.), illetőleg a rendszeres személyi juttatás 
(alapilletmény, illetménykiegészítés, illetménypótlék, egyéb kötelező pótlék, 13. havi illetmény 
stb.) címén juttatott összes járandósága, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetésként, 
illetőleg nem rendszeres személyi juttatásként járó egyéb jövedelme (végkielégítés, 
betegszabadság idejére járó díjazás, túlóra, ügyeleti díj, távolléti díj stb.), a kifizetésnél a 
jövedelmet terhelő adó (adóelőleg) nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, 
magánnyugdíjpénztári tagdíj, és munkavállalói járulék levonása utáni 20%-át, de legalább havi 
10 000 (tízezer) Ft gyermektartásdíjat. 
 

Megállapítja a bíróság, hogy az alperes gyermektartásdíj-hátraléka 1999. november 01. 
napjától 2000. évi április hó 30. napjáig terjedő időre 30 000 (harmincezer) Ft.  

A hátralékos gyermektartásdíj megfizetésére a bíróság alperes részére 2000. évi május 01. 
napjától kezdődően havi 3000 (háromezer) Ft részletfizetést engedélyez. 

Bármely részlet elmaradása vagy késedelmes megfizetése esetén a még hátralékos 
gyermektartásdíj egy összegben válik esedékessé. 

 
Felhívja a ……………. Bíróság az É. Részvénytársaság (székhely) Bérosztályát, hogy az 

alperesi …………... (személyi adatok) munkavállalója illetményéből a fentieknek 
megfelelően vonja le a gyermektartásdíjat és a gyermektartásdíj-hátralékot, és küldje meg 
…………….. (lakcím) felperesnek. 

 
Az alperesi munkaadó a levonásokért készfizető kezesként felel, a levonás összege egy 

hónapon belül nem haladhatja meg az alperes munkabérének 50%-át. 
 
Az ítélet gyermektartásdíjat megállapító része fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen 

végrehajtható. 
 
A bíróság kötelezi továbbá az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 

5000 (ötezer) Ft perköltséget. 
Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban, 3 példányban a 

……………. Bíróságnál benyújtható, de a …………. Törvényszékhez címzett fellebbezésnek 
van helye. 

 
A másodfokú bíróság az ítélet elleni fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, ha a 

fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, az előzetes 
végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, a részletfizetés engedélyezésével vagy annak 
összegével kapcsolatos, illetve a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul, vagy a 
felek ezt kérték. 

 



115 
 

 
Ebben az esetben is a fellebbező fél a fellebbezésben, míg a nem fellebbező fél a 

fellebbezési ellenkérelmében kérheti a tárgyalás kitűzését. 
 

I n d o k o l á s :  
 

A bíróság a felek előadása, a csatolt születési anyakönyvi kivonat és a beszerzett 
jövedelem-kimutatások alapján az alábbi tényállást állapította meg. 

A felek házastársak, házasságukból 1989. december 14. napján Ádám utónevű gyermekük 
született. 

A felek között az életközösség 1999. október 29. napján megszakadt, az alperes a közös 
lakásból elköltözött, a gyermek a felperes gondozásában maradt, és jelenleg is ott van. 

Az alperes a gyermek tartásához az életközösség megszakadása óta havi 5000 Ft-tal járult 
hozzá, amelyet kézből fizetett meg a felperesnek. 

A felperes munkanélküli, havi 21 000 Ft munkanélküli segélyt kap, ezenkívül a gyermek 
részére családi pótlékban, és az önkormányzati hivatalból havi 4000 Ft rendszeres nevelési 
segélyben részesül. 

A felperes másfél szobás, összkomfortos, bérházi bérlakásban lakik, amelynek a havi 
rezsiköltsége kb. 15 000 Ft. 

Az alperes villanyszerelő foglalkozású, átlagos havi nettó jövedelme a beszerzett kereset-
kimutatás szerint – 1999. április 15. napjától 2000. április 15. napjáig terjedő időre – 49 950 
Ft. 

Az alperesnek egyéb jövedelme nincs, a perbeli kiskorú gyermeken kívül más személy 
eltartásáról nem kell gondoskodnia. Élettársa családi házában lakik. 

A felperes a kereseti kérelemben 1999. november 01. napjától kezdődően kérte kötelezni az 
alperest a havi nettó jövedelme 20%-ának, de legalább 10 000 Ft-nak a megfizetésére 
gyermektartásdíj címén. 

Kérte továbbá az alperest perköltségben marasztalni. 
Az alperes a felperesi kereset jogalapját elismerte, összegszerűségét vitatta, havi 5000 Ft 

megfizetését vállalta, álláspontja szerint a gyermek szükségletét a havi 5000 Ft és a családi 
pótlék fedezi. 

A gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségének kezdő időpontját 2000. május 01. napjától 
kérte megállapítani. 

Amennyiben a bíróság a felperesi kereseti kérelemnek helyt ad, ebben az esetben a 
gyermektartásdíj hátralékos összegének megfizetésére havi 5000 Ft-os részletfizetési 
kedvezményt kért. 

A felperes nem ellenezte a hátralékra a részletfizetési kedvezmény megadását, az alperes 
által megjelölt összegben. 

A bíróság álláspontja szerint a felperesi kereseti kérelem alapos. 
A bíróság a Csjt. 69/A. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapította az alperes 

gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségét, mivel az alperes nem a saját háztartásában neveli, 
gondozza a gyermeket, így annak tartásához pénzben köteles hozzájárulni. 

A gyermektartásdíj összegét a városi bíróság a Csjt. 69/C. § (1) bekezdése szerint – a jövőre 
nézve – 20%-ban határozta meg, az alapösszeget pedig az alperes évi nettó átlagjövedelme 
20%-ának megfelelő összegben állapította meg, figyelemmel a 29/1997. (XII. 12.) IM 
rendelettel módosított 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet 10. §-ában foglaltakra. 

Alaptalan volt az alperes azon hivatkozása, hogy a havi 10 000 Ft gyermektartásdíj 
meghaladja a gyermek szükségletét, mivel a gyermek 11 éves, általános iskolás, kamaszkorú, 
az anya pedig munkanélküli segélyéből a természetbeni tartáson és gondoskodáson felül nem 
tud a gyermek tartásához hozzájárulni. 

 
Alapos volt a felperes kereseti kérelme a gyermektartásdíj kezdő időpontja tekintetében is, 

mivel a Csjt. 68. § (1) bekezdése szerint a gyermektartásdíjat a keresetlevél benyújtásától 
számított hat hónapra visszamenőlegesen lehet követelni. 

A felek egyező nyilatkozatot tettek arra, hogy az életközösség megszakadása óta az alperes 
havi 5000 Ft-ot fizetett a felperesnek gyermektartásdíj címén, az ítélet meghozatalának idejéig 
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kifizetett 30 000 Ft-ot, így a városi bíróság az alperes 60 000 Ft hátralékába a Ptk. 296. § (1) 
bekezdése alapján beszámította, és így a hátralék összegét 30 000 Ft-ban határozta meg. 

A gyermektartásdíj-hátralékot az alperes a Pp. 217. § (1) bekezdése alapján havi 3000 Ft-os 
részletekben fizetheti meg. 

Az ítélet gyermektartásdíjat megállapító részének előzetes végrehajthatósága a Pp. 231. § a) 
pontján alapul. 

A gyermektartásdíjak végrehajtását a felperes közvetlenül bírósági felhívás alapján kérte, 
ezért a városi bíróság a Vht. 28. § (1), (2) és (4) bekezdése szerint az alperesi munkáltatót 
hívta fel a folyó havi gyermektartásdíj és a –hátralék lerovására és kifizetésére a felperes 
javára. 

A peres eljárás során a felperesnek útiköltsége merült fel, amelynek megfizetésére a bíróság 
a Pp. 78. § (1) bekezdése alapján az alperest kötelezte. 
 
Kelt: ………………………………………                         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

                                       bíró 
      A kiadmány hiteléül: 
                   előadó 
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Fellebbezés 
 
 
A .................. Törvényszék, mint másodfokú bíróság részére 
a .................. Bíróság útján 
 
Tisztelt .................. Törvényszék! 

Alulírott ................................-né sz.: ................... felperes – jelen fellebbezésemhez F/1. alatt 
(vagy korábban) csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – a .................. Bíróság  

5. P. II. 20 111/1999/9. sorszám alatt meghozott ítéletének az osztott lakáshasználatra vonatkozó 
rendelkezése ellen, a Pp. 233. § (1) bekezdése alapján, a törvényes határidőn belül 

fellebbezést 

terjesztek elő: 

Az alperessel 1986-ban ismerkedtem meg, majd 1987. május 16-án a ..................-i III. kerületi 
anyakönyvvezető előtt házasságot kötöttem. Kapcsolatunk 1995-ben kezdett megromlani. Ettől az 
időponttól kezdve közöttünk egyre többször fordult elő veszekedés. Már ebben az időszakban 
észrevettem, hogy alperes egyre több alkoholt fogyaszt, s a veszekedések kirobbanását is ennek 
tulajdonítom. Az alperes több ízben kellemetlen helyzetbe hozott rokonaim, barátaim előtt, 
kötözködő, egyre durvább magatartásával. Sajnos, a kapcsolatunk helyrehozhatatlanul 
megromlott, mivel az alperes házasságon kívüli kapcsolatot is kezdeményezett. 

Ezt követően nyújtottam be a keresetlevelet, melyben házasságunk felbontását kértem. 

Első fokú ítéletével a .................. Bíróság házasságunkat felbontotta, a házasságunk fennállása 
alatt általunk közösen használt, de az én különvagyonomat képező ingatlan használatát 
megosztotta. 

A perbeli ingatlan szülői örökségem, a lakásba az alperes különvagyonából be nem ruházott. 

Meglátásom szerint a T. elsőfokú bíróság ítéletét a felperesi érvelés figyelmen kívül hagyásával, 
gyakorlatilag az alperes, illetve a tanúk által elmondott közvetett információk egyoldalú 
figyelembevételével hozta meg.  

Teljességgel életszerűtlennek és jogilag megalapozatlannak tartom, hogy az alperessel továbbra is 
meg kelljen osztanom a különvagyonomat képező lakásomat. Meggyőződésem, hogy a T. 
elsőfokú bíróságnak sem lehetett szándéka az ítélet alapján sajnálatosan előállt, egy későbbi súlyos 
konfliktus lehetőségét is magában hordozó helyzet előidézése. Az osztott lakáshasználatot sem 
tudom elfogadni az alperes magatartásában rejlő okok miatt. 

Álláspontom szerint az első fokon eljárt bíróság nem derítette fel kellőképpen a tényállást, a 
jegyzőkönyvekben szereplő, alperesre nézve terhelő részleteket figyelmen kívül hagyta. 
Figyelmen kívül hagyta a bíróság az okirati bizonyítékokat, s egyáltalán nem értékelte, meg sem 
említette az általam csatolt orvosi látleleteket, rendőrségi feljelentéseket és egyéb bizonyító erejű 
iratokat, illetve azok figyelmen kívül hagyásának okát.  

Nem ismerte fel az elsőfokú bíróság azt sem, hogy az osztott lakáshasználat érdekeim súlyos 
sérelmével járna. 

Figyelmen kívül hagyta a T. elsőfokú bíróság azt a jogszabályi rendelkezést, mely szerint a 
különvagyonhoz tartozó volt közös lakás használatának megosztására csak kivételesen – kiskorú 
gyermek egyidejű elhelyezése kapcsán – kerülhet sor [Csjt. 31/B. § (3) bek.]. 
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Elmulasztotta a bíróság a lakás műszaki adatainak pontos megállapítását és a méretarányos 
alaprajz beszerzését is. (BH1992. 321., P. törv. II. 21 186/1991. sz.) 

A fent hivatkozott jogszabályhely, valamint az ehhez kapcsolódó joggyakorlat (l. BH1989. 357., 
P. törv. II. 20 237/1989.) egyértelművé teszi, hogy különvagyon körébe tartozó ingatlan 
megosztására ez esetben törvényi lehetőség nem volt. 

Az elsőfokú bíróság a Csjt. 31/B. § (3) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával jogszabálysértő, 
iratellenes és tényállásában is felderítetlen ítéletet hozott, s a hiányos tényállásból – a 
lakáshasználat kapcsán – jogilag téves következtetést vont le. 

Kérem a T. ....................... Bíróságot, hogy a jelen fellebbezésemmel támadott ítélet osztott 
lakáshasználatra vonatkozó rendelkezését a Pp. 253. § (2), illetve (3) bekezdései alapján akként 
változtassa meg, hogy a lakás kizárólagos használatára engem jogosítson fel. Kérem továbbá, 
hogy a felmerülő másodfokú perköltségek viselésére az alperest kötelezni szíveskedjenek. 

Fellebbezési illetéket az elsőfokú bíróság 10. sz. végzésével részemre biztosított költségmentesség 
folytán nem rovok le. 

Dátum: ............................................. 

Tisztelettel 

....................................... 
felperes 

képviseletében: 

......................................... 

Melléklet: 
F/1. 
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Másodfokú ítélet 

 
............ Törvényszék, mint másodfokú Bíróság 
300. Pf. 234 567/2000/8. 
 
 
A ............ Törvényszék 
 
a dr. ………... ügyvéd (idézhető címe) által képviselt ………... (lakcím) felperesnek,  
 
a dr. ………... ügyvéd (idézhető címe) által képviselt ………...-né szül: ………... (lakcím) alperes 
ellen  
 
 
házasság felbontása és járulékai iránt indított perében a ............ Városi Bíróság 200. P. 
123 456/1999/19. számú ítélete ellen a felperes által 20. sorszám alatt benyújtotti fellebbezés 
folytán meghozta és nyilvánosan kihirdette az alábbi 
 

Í t é l e t e t :  
 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, 
fellebbezett részét megváltoztatja, és az alperesnek a .................. XXX. kerület, December 8. u. 
1234. X. emelet 5. szám alatti lakásra vonatkozóan használati jogviszonyát megszünteti, és  
kötelezi az alperest, hogy 30 napon belül ürítse ki és hagyja el a lakást. 
 
Kötelezi a másodfokú bíróság az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 10 000 
(tízezer) Ft másodfokú perköltséget. 
 
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

I n d o k o l á s :  
 

Az elsőfokú bíróság ítéletével a peres felek 1991. március 03-án kötött házasságát felbontotta, és a 
.................. . kerület ………….. u. …………….. szám alatti volt közös lakás használatát 
megosztotta akként, hogy a felperest a bejárattól balra lévő 5 nm-es nappali szoba, míg az alperest 
a bejárattól jobbra lévő 5 nm-es volt hálószoba kizárólagos használatára jogosította fel, a 
mellékhelyiségek közös használata mellett, 30 napos birtokba adási határidővel. 
Az elsőfokú bíróság ítéletének a lakáshasználatra vonatkozó része ellen a felperes nyújtott be 
fellebbezést, kérve annak megváltoztatását és az alperes használati jogviszonyának megszüntetését 
a Csjt. 31/B. § (3) bekezdése alapján. 
 
Az alperes ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. 
 
A felperes fellebbezése alapos. 
 
Az elsőfokú bíróság a tényállást részben állapította meg helyesen, és az abból levont jogi 
következtetései a fellebbezett részben nem helytállóak. 
 
A Csjt. 31/B. § (3) bekezdése értelmében, ha a közös lakás valamelyik házastárs különvagyona 
vagy önálló bérlete, a lakáshasználati jog ezt a házastársat illeti meg. A bíróság a másik 
házastársat kivételesen, és csak abban az esetben jogosíthatja fel a lakás megosztott vagy 
kizárólagos használatára, ha a lakáshasználatra jogosult gyermek nála van elhelyezve.  
 
A másodfokú bíróság peradatokból, a felek egyező előadásából, valamint a csatolt tulajdoni lap 
másolatból megállapította, hogy a perbeli ingatlan a felperes különvagyona, így a fenti jogszabály 
értelmében annak megosztott használatára nincsen lehetőség. 
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Ennek alapján a másodfokú bíróság az alperes lakáshasználati jogát a Csjt. 31/B. § (3) bekezdése 
alapján megszüntette, és az alperest 30 napos határidő biztosításával a lakás elhagyására kötelezte. 
 
Mindezekre figyelemmel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének lakáshasználatra 
vonatkozó rendelkezését a Pp. 253. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta. 
 
A perköltségre vonatkozó rendelkezés a Pp. 78. § (1) bekezdésén alapul. 
 
 
Kelt: ……………………………………… 
 
 
................................ ...............................    
előadó bíró   a tanács elnöke                                       bíró 
 
 
      A kiadmány hiteléül: 

 
......................................................  
                 előadó 
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Perújítási kérelem 
 
............................... Bíróság részére 
 
............................... 
 
 
Tisztelt Bíróság! 
Alulírott ................... perújító alperes – csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselőm útján – 
................... perújított felperes ellen a .................. előtt 5. P. 12 345/2000. számon folyamatban 
volt és a .................. Bíróság 26. Pf. 28 255/2000/5. sz. alatt hozott jogerős ítéletével befejeződött 
öröklési szerződés érvénytelensége iránt indított perében  
 

perújítási kérelmet 
terjesztek elő: 
A .................. fentebb említett ítéletével az id. .............-né örökhagyó és köztem, mint örökös 
között 1995. december 15-én létrejött öröklési szerződést, helyt adva a felperes keresetének, alaki 
okokból – mivel annak minden oldalán nem szerepel a felek, valamint a tanúk aláírása – 
érvénytelennek nyilvánította.  

A .................. Bíróság fenti jogerős ítéletével az első fokú ítéletet helybenhagyta.  

Már a peres eljárás folyamán is előadtam, hogy emlékezetem szerint a szerződés 4 példányban 
készült, melyből két példányt a szerződő felek és a tanúk is valamennyi oldalon aláírtak, s további 
két példányt – mely a szerződő feleknél maradt – csak az utolsó oldalon. A peres eljárásban csak 
azon példányokat tudtam bemutatni, melyek utolsó oldalán szerepeltek az aláírások. Sem az 
okiratot szerkesztő ügyvéd, sem pedig a tanúk a másik két szerződés hollétéről nem tudtak.  

A jogerős ítélet meghozatalát követően megkeresett az örökhagyó egy „régi barátja”, .........-né sz.: 
..........., akit én korábban nem ismertem. Ő elmondta, hogy az örökhagyó halálát megelőzően 
meglátogatta őt, és néhány könyvet, köztük használt nagyméretű lexikonokat ajándékozott neki. A 
könyveket K.-né korábban nem vizsgálta meg, azokat nem használta, egészen az elmúlt napokig, 
amikor is elmondása szerint unokája nézegette a lexikonokat, s azokból előkerült két jelen per 
tárgyát képező öröklési szerződés. A szerződésből tudta meg a címemet, s így keresett meg. A két 
szerződés az öröklési szerződés jogszabályban meghatározott valamennyi alaki kellékével 
rendelkezik. 

Fentiek alapján kérem a T. Bíróságot, hogy perújítási kérelmemnek a Pp. 260. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján helyt adni, továbbá, a fentiek alátámasztására .............-nét (idézési címe: 1025 
.................., Vadrózsa u. 15.) tanúként megidézni, s ennek eredményeként, valamint a csatolt 
okirat alapján a .................. Bíróság jogerős ítéletét hatályon kívül helyezni, és a keresetet 
elutasítani szíveskedjenek. 

Jelen kérelmem mellékleteként F/1. alatt csatolom az öröklési szerződés közjegyző által hitelesített 
másolati példányát, valamint F/2. alatt a költségmentességi nyomtatványt keresetem igazolásával, 
és kérem a T. Bíróságot, hogy részemre illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjen. 

Kelt: ........................................... 

Tisztelettel: 

....................................... 
perújító alperes 
képviseletében: 

Mellékletek: 
F/1–F/2. 



122 
 

                                                                                                                                                   
 
Felülvizsgálati kérelem 
 
A Kúria részére 
a ................................... útján 
 
Tisztelt Kúria! 
 
Alulírott ................................... felperes – korábban csatolt meghatalmazással igazolt jogi 
képviselőm útján – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (1) bekezdése 
alapján, a 272. § (1) bekezdésében biztosított törvényes határidőn belül, a ....................................... 
Bíróság 44. Pf. 25 689/2000/3. sz. jogerős ítélete ellen 

felülvizsgála t i  kérelmet 

terjesztek elő, s kérem a T. Kúriát, hogy a támadott jogerős ítéletet – a .................. 10. P. 
25 555/1999/19. sorszámú ítéletére is kiterjedően – vizsgálja felül, és a Pp. 275. § (4) bekezdése 
alapján a felülvizsgálattal támadott jogerős ítéletet helyezze hatályon kívül, és helyette a 
jogszabályoknak megfelelő új határozatot szíveskedjen hozni, kereseti kérelmemnek helyt adni, 
azaz az alperes lakáshasználati jogát megszüntetni, őt a perbeli lakás elhagyására kötelezni 
szíveskedjen. Kérem továbbá az alperes perköltségben marasztalását is! 

Álláspontom szerint a ........................................... Bíróság jelen felülvizsgálati kérelemmel 
támadott jogerős ítélete jogszabályt sért, az alábbi indokok alapján: 
Az ügyben eljárt bíróságok nem tettek eleget a tényállás teljes körű felderítésére vonatkozó 
kötelezettségüknek, illetve a feltárt tényállásból megalapozatlan, jogszabálysértő 
következtetéseket vontak le.  
Az ügyben, ezen hiányos bizonyítás alapján megállapított, okszerűtlen jogi következtetés 
levonására alkalmas tényállást vették ítéletük alapjául, így a keresetem elutasítása nincs 
összhangban a törvény rendelkezéseivel. 
A másodfokon eljárt bíróság az elsőfokú bíróság téves, megalapozatlan tényállását kritika 
nélkül elfogadva, alperes szóbeli állításainak ellenőrzése nélkül, a jogszabálysértést figyelembe 
sem véve hozta meg helybenhagyó ítéletét. 
A .............................. a felperes tanúinak vallomását rögzítette, az általam benyújtott 
dokumentumokat elfogadta, azonban ezeket csak részben értékelte, az ítéletet nagyrészt ezek 
figyelmen kívül hagyásával hozta meg. 
Figyelmen kívül hagyták az ügyben eljárt bíróságok ítéleteik indokolásában azon jogszabályi 
rendelkezést, hogy az alperes kivételesen és csak abban az esetben jogosult a megosztott 
használatra, ha a lakáshasználatra jogosult gyermek nála van elhelyezve. Ennek következtében  
alkalmazták helytelenül és jogszabálysértően az alább felhívott jogszabályi helyeket, és jutottak 
ugyancsak helytelen következtetésre. 
Kifogásolom továbbá, hogy olyan körülményeket emeltek ki az eljáró bíróságok, melyek kizárólag 
az alperesnek kedvező jelenlegi állapot fenntartását indokolják, s a felperesi előadást gyakorlatilag 
teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. 
A felülvizsgálni kért ügyben az általam közölt tények és körülmények – melyet alperes, valamint 
tanúinak állításai is alátámasztanak – nem kerültek értékelésre, s ennek indokát sem az elsőfokú, 
sem pedig a másodfokú bíróság nem adta meg. 
A fentiek alapján a felülvizsgálati kérelemmel támadott jogerős ítélet és az annak alapjául szolgáló 
elsőfokú ítélet a Csjt. 31/B. § (3) bekezdésében foglaltakat, valamint a Pp. 206. § (1) 
bekezdésében foglaltakat sérti. 

Jelen felülvizsgálati kérelmemen 8000 Ft eljárási illetéket lerovok. 

Kelt: .............................................Tisztelettel........................................... 
felperes 

 
 


