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         államigazgatás szervek – központi szint                     önkormányzati szervek- helyi szint 
centralizált decentralizált 
hierarchikus- felülről lefelé, központi és területi 
szintre szerveződő 

mellérendeltségi viszony – helyben (települési és 
területi alapon) szervezett és választott testületek 

kormány által irányított az önkormányzati jogok s helyi választópolgárok 
közösségét illeti meg 

- jogszabályban meghatározott feladat és 
hatáskörrel, igazgatási jogosítványokkal 
rendelkeznek 

- hatósági jogalkalmazói feladatot látnak el 
- önálló döntési jogkörrel rendelkezik (hatáskör 

elvonás tilalma 

- törvényben maghatározott, illetve saját maga 
részére megállapított feladatokat lát el, 

-  közszolgáltatások biztosításában 
rendelkeznek feladat és hatáskörrel 

- jogalkotói tevékenységük van 
- szervezetét, működését a törvény kereti 

között maga határozza meg 
- önálló döntési jogkörrel rendelkezik 

(hatáskörének gyakorlását átruházhatja egyes 
szerveire) 

rendszerint hivatali formában működő 
államigazgatási szervez élén egyszemélyi felelős 
vezető áll, aki egyben a hatáskörök és igazgatási 
jogosítványok címzettje 

a lakosság által választott képviselők, illetve 
vezetők irányításával működik 

állami költségvetésből meghatározott, önálló költ-
ségvetéssel rendelkezik 

költségvetését önállóan állapítja meg, központi 
költségvetési hozzájárulásokból, és helyi bevételi 
forrásokból gazdálkodik 
 

a működéséhez szükséges szükséges, az állam 
tulajdonában álló vagyon kezel 

működéséhez saját tulajdonában álló vagyonnal 
rendelkezik 

a felettes államigazgatási szerv – végső soron a 
kormány – irányítása alatt állnak 

nincs felettes szerve 

A közigazgatási eljárás alapelvei 
Két fő csoportra oszthatók: 
1. Hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek  
- törvényesség elve: A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is 
megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. 
- hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma: hatáskört és a hatósági jogkört kizárólag arra a 
célra lehet felhasználni, amilyen célra azt a jogalkotó szánta, 
- mérlegelés és méltányossági jogkör: előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és mél-
tányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembe vételével és az adott egyedi 
ügy sajátosságaira tekintettel gyakorolja.. 
- szakszerűség, az egyszerűség, a gyorsaság és az ügyféllel való együttműködés elve: 
- - szakszerűség: A hatóságnak szakszerűen kell eljárnia,  
- - egyszerűség: a szabályozás és a határozatok nehezen érthetők, de le lehet fordítani a hétköznapi 
nyelvre. 
- - gyorsaság: 30 nap alatt be kell fejezni egy eljárást.  
- ügyféllel való együttműködés elve: - feltétlenül szükséges jogkorlátozás elve: az ügyfél jogát és 
jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges 
mértékben korlátozza.  
- jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme: A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait e törvény határozza meg.  
- törvény előtti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye:  
- szabad bizonyítás elve: az eljáró hatóság nincs kötve egy meghatározott típusú bizonyíték-
fajtához - hivatalból való eljárás elve: a közigazgatási hatóság: a kizárólag kérelemre indítható 
eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult eljárást jogszabályban 
meghatározott feltételek esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást is hivatalból rendeli 



- költségtakarékos eljárás kötelezettsége: mind az állam, mint az ügyfél pénzére kiterjed 
- elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve:  
2. Az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek 
- Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való jog:  
- Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga: A közigazgatási hatósági eljárás hivatalos 
nyelve a magyar.. 
- Az ügyfél kártérítéshez való joga: A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az 
ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti 
- Az ügyfél jogorvoslathoz való joga: A jogorvoslathoz való jog alkotmányos alapjog,  
- Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog : A közigazgatási 
hatóság az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről 
tudomást szerezzenek,. 
- Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni Az ügyfél magatartása nem 
irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére.  
A törvény hatálya 
A törvény hatálya kiterjed a közigazgatási hatósági eljárásokra, a közigazgatási ügyekre. 
Közigazgatási ügy: (hatósági ügy): 
- minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet éríntő jogot vagy 
kötelezettséget állapít meg 
- adatot, tényt vagy jogosultságot igazol 
- hatósági nyilvántartást vezet, a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a 
nyilvántartásból való törlés 
- hatósági ellenőrzést végez 
Közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező:  
- államigazgatási szerv, 
- a helyi önkormányzat képviselő-testülete, ill. átruházott hatáskörben annak szervei, 
- főjegyző, jegyző (körjegyző), a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a megyei jogú város 
kerületi hivatalának vezetője, a hatósági igazgatási társulás, 
- nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, köztestület vagy személy, amelyet 
törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör 
gyakorlására. 
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. 
E törvény rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő 
szabályokat nem állapít meg (másodlagos, szubszidiáris) : 
- iparvédelmi eljárásokban 
- bizonyos költségvetési eljárásokban 
- külföldiek beutazásával és magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, menedékjogi 
eljárásokban 
- piac felügyeleti és piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokban 
- pénz- és tőkepiaci, biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magán-nyugdíjpénztári 
tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban 
Ügyfél 
A természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: 
- akinek (amelnyek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti,  
- akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak 
Meghatározott esetekben az ügyfél jogaival felruházható: 
- érdekvédelmi szervezet, társadalmi szervezet, melynek a nyilvántartásba vett tevékenysége 
valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 
Az ügyfelet (szervet) megilleti az eljárásban: 
- a nyilatkozat tételi 



- jogorvoslati jog 
Köteles: 
- legjobb tudomása szerint 
- jóhiszeműen eljárni 
A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint 
cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 
cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Az eljáró hatóság hivatalból 
vizsgálhatja az eljárási képesség meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett 
törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, illetve ügygondnok kirendelését kéri. 
Joghatóság – nemzetközi hatáskör 
Azt jelöli ki, hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely ország közigazgatási hatósága jár el. 
Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében Magyarország területén a magyar hatóság jár el. 
Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében Magyarország területén magyar 
hatóság jár el, feltéve hogy az eljárásban az Unió jogi aktusát, illetve magyar jogszabályt kell 
alkalmazni. 
A közigazgatási hatóság az eljárás megindításától kezdve az eljárás egész időtartama alatt vizsgálja a 
joghatóság meglétét és megállapítja az alkalmazandó jogot. Ha azt állapítja meg, hogy az adott ügyben 
nincs joghatósága, akkor az eljárás iránti kérelmet nyolc napon belül érdemi vizsgálat nélkül végzéssel 
elutasítja. A joghatóság hiányában hozott döntés a törvény alapján semmis. 
A joghatóság lehet: 
-  általános  
-  A különös joghatóság lehet: 
- - kizárólagos - az ügyfél konkrét ügyében csak egyetlen meghatározott állam hatósága járhat el; 
- - kizárt, - az ügyfél konkrét ügyében csak egyetlen meghatározott állam hatósága járhat el; 
- - vagylagos - a megállapodásban több joghatóság vagylagosan is kiköthető 
- - kikötött - kikötés lehetőségét törvény (magas szintű jogszabály) biztosítja az ügyfelek részére. 
A joghatósági kikötés esetén az ügyfelek megállapodnak abban, hogy az általuk megjelölt 
jogviszonyban, hatósági ügyben egy meghatározott állam hatósága jár el, és annak a jogát kell 
alkalmazni; ez a megállapodás is kizárólagos joghatóságot hoz létre 
A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség - vertikális 
A hatáskör általános értelemben munkamegosztási szabály  
A hatóság hatáskörét - a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával - jogszabály állapítja 
meg. Ebben meg kell jelölni az első fokon eljáró, a fellebbezést elbíráló hatóságot is 
Meghatározza, hogy a szervezet: 
-  hol helyezkedik el a társadalmi munkamegosztás rendszerében, 
-  milyen döntéseket, intézkedéseket hozhat,  
- ezt melyik (milyen típusú) szervezet hozhatja meg.  
A hatóság eljárási kötelezettsége: 
- A közigazgatási szerv a hatáskörébe tartozó ügyekben illetékességi terén köteles eljárni, 
ellenkező esetben mulasztást követ el 
- határkör és illetékesség hiányában 5 napon belül át kell tenni az ügyet a hatáskörrel és 
illetékességgel rendel-kező szervhez 
- A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - a hatóság mulasztása esetének kivételével – nem 
vonható el. 
Illetékesség horizontális 
Az azonos hatáskörrel rendelkező szervek közül melyiknek kell eljárnia (illetékesség). Az illetékességi 
ok azt a tényt, állapotot, eseményt jelenti, amely alapján meghatározható, hogy azonos hatáskörű 
szervek közül melyik jogosult és köteles az adott ügyben eljárni. 
Van: 
-  általános  
-  különös illetékességi ok. - egyéb illetékességi okok. Az olyan ügyfél jogainak védelme 
érdekében, aki külföldön tartózkodik, vagy tartózkodási helye nem ismert, speciális szabályokat 



fogalmaz meg (utolsó ismert lakóhely szerint illetékes közigazgatási szerv, ismert lakóhely hiányában a 
fővárosban eljárásra jogosult hatóság). 
A törvény fenntartja a megelőzés intézményét is. 
Ez szerint az ügyben az a szerv jár el, ahol az ügy előbb megindult. 
Általános illetékesség 
1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a 
hatóság az illetékes, amelynek területén: 
- az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (lakcíme), illetve székhelye 
(telephelye, fióktelepe) van, 
- az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, 
- az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, 
- a jogellenes magatartást elkövették  
A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata 
- A hatóság a joghatóságát valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában 
hivatalból köteles vizsgálni. 
- Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél 
egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő 
ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül átteszi a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 
A hatóságok és az ügyfelek közötti, illetőleg a hatóságok egymásközti kapcsolattartásának általános 
szabályai 
A hatóság a következő formákat alkalmazza az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra: írásban, postai 
úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, 
kézbesítési meg-hatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, 
hirdetményi úton, szóban, személyesen, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, 
írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton. tart kapcsolatot az ügyféllel. 
Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges 
formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által 
nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján 
bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás időpontját és módját az 
iratra feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését biztosító módon rögzíteni kell. 
Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell. 
A hatóságok és az ügyfelek közötti, illetőleg a hatóságok egymásközti kapcsolattartásának 
általános szabályai 
A hatóság a következő formákat alkalmazza az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra: írásban, postai 
úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, 
kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, 
hirdetményi úton, szóban, személyesen, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, 
írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton. tart kapcsolatot az ügyféllel. 
Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges 
formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által 
nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján 
bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás időpontját és módját az 
iratra feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését biztosító módon rögzíteni kell. 
Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell. 
Tájékoztatás 
- Tájékoztatásra a szerv valamennyi kapcsolattartási formát használat 
- Joghatást kiváltó eljárási cselekmények esetében szigorú feltételeket szab meg a törvény. E 
körben általában az ügyfél azonosítása és az elhangzott tájékoztatás utólagos rekonstruálhatósága 
szempontjából bizonytalan kommunikációs eszközök is igénybe vehetők (pl. telefon). Adott hatósági 
ügyfajtában azonban különös eljárási norma (bármely jogszabály) az ügyfelek tájékoztatása területén is 
előírhat szigorúbb szabályokat. 



Az ügyfél - miként minden ügyféli jogállásából fakadó jogosultságát - a tájékoztatási jogosultságát is 
rendeltetésszerű-en köteles gyakorolni, a jogosultság gyakorlása nem lehet visszaélésszerű. 
Kapcsolattartás hirdetményi úton 
Ha az eljárás jelentős számú ügyfelet akkor - az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az 
eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - a hatóság az ügyféllel hirdetményi 
úton tarthat kapcsolatot. 
Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyéb formájának alkalmazásával közli az 
ügyféllel a döntését. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás 
megindításakor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is kötheti a 
hirdetményi kapcsolattartás előírását. 
Az első fokú eljárás (alapeljárás) 
Tipikus jellegű - tehát határozat kibocsátására irányuló - eljárás az elsőfokú eljáráson alapul, és erre az 
alapra épül rá 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) 
Fontos szakasza a közigazgatási eljárásnak, gyakran összesen ebből az eljárásszakaszból áll, s az 
elsőfokú határozat meghozatalával véget is ér.) 
Az eljárás indulhat:  
- az ügyfél kérelmére, 
- az ügyfél bejelentésére, 
- az ügyfél nyilatkozatára, 
- más hatóság kezdeményezésére, 
- külön jogszabályban meghatározott panaszra, 
- hivatalból  
Az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabály határozza meg, hogy a konkrét ügyben ki 
kezdeményezheti az eljárást. 
Ha az ügyfél kezdeményezi az eljárást, ezt legtöbbször kérelem benyújtásával teszi, de megindítható az 
eljárás bejelentéssel, nyilatkozattal, ha az ügyfél jogszabályban előírt kötelezettségét teljesíti. 
Az eljárás kérelemre: 
A kérelmet a hatósághoz szóban vagy írásban lehet előterjeszteni 
- személyes előterjesztés akkor szükséges,ha személyes megjelenés hiányában az ügy 
eldöntéséhez szükséges információ vagy adat nem szerezhető meg. 
- Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben 
a kérelmet te-lefonon is elő lehet terjeszteni. 
- Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon 
vagy elektronikus kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy valamely szoftver használatával 
elektronikus űrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, és a 
kérelmet on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus űrlapon kell benyújtani, az 
elektronikus űrlap kitölthető és letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi. 
Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 
jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása KeT 30.§.  
Amennyiben a kérelem vizsgálata során a hatóság azt állapítja meg hogy 
- az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
- a hatóságnak nincs hatásköre és illetékessége, és áttételnek sincs helye, 
- a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
- a kérelmét az ügyfél késedelmesen terjesztette elő, 
- az ügyet a hatóság egyszer már érdemben elbírálta, 
- az ügy nem hatósági ügy. 
A kérelmet minden esetben a tartalma szerint kell elbírálni, függetlenül az ügyfél által használt 
elnevezéstől.  
A kérelem esetleges hiányosságainak vizsgálata és szükség esetén az ügyfél hiánypótlásra való felhívása 
vagy hivatalbóli intézkedés a hiányzó adat beszerzésére, 
- Az áttétel a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz és erről az ügyfél értesítése,  



- Az ügyfél értesítése az eljárás megindításáról, 
- Annak vizsgálata, hogy az adott ügyben nem kell-e soron kívül eljárni. 
A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az 
eljárást, ha 
- ezt a jogszabály előírja 
- felügyeleti szerve utasította, bíróság kötelezte 
- életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást 
Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról:  
- a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az eljárás megindításától, 
- kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve érintett ügyfelet a kérelem beérkezésétől 
számított öt napon belül értesíteni kell. 
Idézés: 
- Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy 
határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. 
Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a hatóság 
- a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, 
- tárgyalást, közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart. 
- Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az 
idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc nappal 
megkapja.  
- Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen 
minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának 
következményeire. 
- Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
- Fix időpontra szólhat az idézés, ha ezt valamilyen eljárási vagy munkaszervezési ok ok 
indokolttá teszi. 
- A hatóság a székhelyén lakcímmel nem rendelkező személyt csak akkor idézheti a székhelyére, 
ha ezt jogszabály írja elő, vagy azt az érintett személy kéri, valamint ha az eljáró hatóság székhelyét 
előnyösebben érheti el a meghallgatni kívánt személy, mint azt a legalsóbb fokú hatóságot, amelynek 
székhelyén lakik vagy tartózkodik; egyébként a hatóságnak a legalsóbb fokú hatóságot kell megkeresnie 
a személy meghallgatása végett. 
- Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 
- Ha nem jeleneik meg, vagy meghallgatása előtt engedély nélkül távozik (igazolás nélkül), akkor 
eljárási bír-sággal sújtható, többletköltség megfizetésére kötelezhető 
- Ha ismételt idézésre sem jelenik, nem menti ki távolmaradását, rendőrség útján elővezethető,  
Ket 46. §. (5) Idézni írásban, távbeszélő útján vagy elektronikus úton lehet. 
Ügyintézési határidő 
- Az érdemi határozatot harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely 
jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 
- Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény nem zárja ki - az ügyintézési határidőt indokolt esetben 
egy alkalommal, legfeljebb harminc - kiskorú ügyében legfeljebb tizenöt – nappal meghosszabbíthatja. 
- A határidő hosszabbításról értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról 

értesítetek.  
- Az ügyintézési határidőbe nem számít be : 
-  a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének 
időtartama, 
-  a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért 

jogsegély időtartamát is, 
- a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- elektronikus ügyintézés esetén a 163. § szerinti üzemzavar időtartama, 
- a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő. 
Az ügyet soron kívül kell elintézni: 

- Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, 



- ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, 
- ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el,  
- ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges. 

Hiánypótlás 
Ha a kérelem elbírálásához szükséges minden adatot, bizonyítékot az ügyfél nem csatolta a kérelméhez, 
a hatóság hiánypótlási felhívást bocsát ki, melyben pontosan meghatározza, hogy az ügy elbírálásához 
milyen irat, adat  hiányzik, melyet az ügyfél a megadott időn belül be kell nyújtani a Hatósághoz, 
ellenkező esetben a Hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt illetve elutasítja az ügyfél 
kérelmét. 
Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, 
amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a 
személyes adatok tekintetében az adat továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény 
lehetővé teszi vagy az ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri. 
Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 
Az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni ellenőrzésről és a 
tárgyalásról, valamint a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt, vagy kép- és 
hangfelvételt kell készíteni 
A hivatalos feljegyzés tartalmazza: 
- az eljárási cselekmény rövid összefoglalását, 
- a készítés dátumát, valamint 
- a feljegyzést készítő nevét és aláírását 
Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolattartás 
során közölt információk írásba foglalására.  
Kötelező a jegyzőkönyv készítése: 
- a lefoglalásról, 
- a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz,  
- a tárgyalásról, 
- a közmeghallgatásról, 
- a biztosítási intézkedés elvégzéséről, ha a hatóság hatósági tanút alkalmaz, 
- a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményről.  
Jegyzőkönyv készítés lehetséges esetei: 
Ha az ügyfél vagy az eljárási cselekményben érintett személy kéri vagy a hatóság az eljárás érdekében 
egyébként szükségesnek tartja, a hatóság jegyzőkönyvet készít  
- a szóbeli kérelemről, 
- az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, 
- a szemle lefolytatásáról, ha a hatóság nem alkalmaz hatósági tanút, 
- minden más bizonyítási cselekményről 
Egyszerűsített jegyzőkönyv: 
Akkor készíti a hatóság, ha jegyzőkönyv nem készül. Tartalmazza: 
- felvételének helyét és idejét 
- az ügy tárgyát és az ügyiratszámot 
- az eljárási cselekményben érintett nevét és eljárásjogi helyzetét 
- a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét 
- z eljárási cselekmény megnevezését és rövid összefoglalását 
- az eljáró ügyintéző nevét és aláírását 
- az eljárási cselekményben érintett személy aláírását 
A jegyzőkönyv tartalmazza 
- az eljáró hatóság megnevezését, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, 
- a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját, 
- a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, eljárásjogi helyzetét és elérési 
lehetőségét, 
- a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét, 
- az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, 
- a szemle és a hatósági ellenőrzés során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges 
körülményeket és megállapításokat, 



- a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője, az eljáró 
ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását. 
- A hangfelvételt tartalmazó hanghordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról tizenöt napon 
belül a jegyző-könyvet kell készíteni. 
Ha a hatóság vezetője a tanú vagy a bejelentő személyes adatainak zárt kezelését rendelte el, az ügy 
hozzáférhető iratai között a jegyzőkönyvnek olyan másolata helyezhető el, amely nem tartalmazza a 
személyre vonatkozó adatokat és a meghallgatott személy aláírását. 
A szóbeli kérelemről nem kell jegyzőkönyvet készíteni, ha 
- a hatóság a kérelmet azonnal teljesíti, és az ügy elintézésére vonatkozó szabályok szerint elegendő a 
teljesítést az ügyiratra feljegyezni vagy a nyilvántartásba bevezetni, 
- a hatóság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását tartalmazó döntését azonnal meghozza. 
Bizonyítási eszközök különösen: 
- az ügyfél nyilatkozata, 
- az irat, 
- a tanú, a hatósági tanú, 
- a szemle, 
- a szakértői vélemény, 
- tárgyi bizonyíték 
A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése 
szerint állapítja meg a tényállást. 
Az ügyfél nyilatkozata 
- Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, 
vagy a nyilatkozattételt megtagadja.  
- Ha az ügyfél a nyilatkozattételt megtagadja, és a nyilatkozat elmaradása miatt a tényállást nem 
lehet teljes körűen tisztázni, a hatóság jogosult az ügyfél kérelmére indult eljárást megszüntetni, illetve 
mind a hivatalból, mind a kérelemre indult eljárásban a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönteni. 
- Ha az ügyfél nyilatkozik, köteles igazat állítani. Ha ugyanis az ügyfél vagy képviselője, 
tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, vagy az ügy szempontjából jelentős 
tényt elhallgat, eljárási bírsággal sújtható 
- A jogszabályon alapuló adatszolgáltatást - az államtitok és a szolgálati titok kivételével - nem 
lehet megtagadni a törvény által védett egyéb titokra való hivatkozással. 
A kötelező adatszolgáltatást az ügyfél megtagadhatja, ha: 
- nem kapott felmentést az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített adatra vonatkozó 
titoktartási kötelezettség alól, 
- nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 
Az ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira 
és kötelességeire figyelmeztetni. 
Irat 
- A hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 
bemutatására.  
- Az okirat olyan irat, amelyet abból a célból készítettek, hogy általa valamely állítást, tényt, 
körülményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget a jövőben bizonyítani lehessen. Az okirat 
valódiságának kelléke a kiállító vagy kiállítók aláírása. 
- Ha az okiratot bíróság, közjegyző, közigazgatási vagy más hatóság ügykörén belül, a 
jogszabályban megszabott alakban állította ki, közokiratról beszélünk (pl. anyakönyvi kivonat, 
személyazonosító igazolvány). A közokirat a benne foglaltakat – az ellenkező bizonyításáig – teljes 
bizonyító erővel bizonyítja. 
- Magánokirat minden olyan okirat, amely az előbbiek szerint nem minősül közokiratnak (pl. 
adásvételi szerződés, végrendelet). A magánokirat is teljes bizonyító erővel bír, ha a kiállító aláírásának 
eredetiségét két tanú aláírásával igazolja, vagy bíróság, közjegyző hitelesítette, vagy ügyvéd, 
jogtanácsos ellenjegyezte, vagy cégszerűen írták alá.  
Tanú és hatósági tanú 
A tanú az ügy szempontjából jelentős tényt, körülményt ismer –ismerete látáson, halláson, tapasztalaton 
alapul, s ennek ismertetésével hozzájárulhat a tényállás megállapításához. A tanúként megidézett 



személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és néhány kivétellel tanúvallomást tenni. Tanúként 
nem hallgatható meg: 
- az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás,  
- védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított 
szervtől vagy személytől.  
A tanúvallomás megtagadható, ha 
- a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, 
- a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná,  
Cselekvőképtelen személyt csak akkor lehet tanúként meghallgatni, ha a vallomásától várható 
bizonyíték mással nem pótolható 
A tanú meghallgatás menete: 
- A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát.  
- A tanúnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. A 
tanú esetleges elfogultságát megalapozó tényt a nyilatkozat alapján a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  
- A tanút figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és a hamis tanúzás jogkövetkezményeire. A 
még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértő meghallgatásakor. 
A tanú lehet védett tanú vagy hatósági tanú is. A Ket. lehetőséget ad a tanú adatainak zárt kezelésére 
(védett tanú). A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú 
védett adatról tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak és 
lakcímének zárt kezelését. 
Írásbeli tanúvallomás 
Az írásbeli tanúvallomás kivételes jellegű, a hatóságnak mérlegelnie kell azt, hogy az eset konkrét 
körülményeire is tekintettel a személyes meghallgatás nélkül is elérheti-e a tanúmeghallgatás a célját. A 
tanúvallomás írásban való megtételének lehetősége a tanúnak tehát nem alanyi joga, a hatóság 
diszkrecionális jogkörében esetről esetre dönti el, hogy az adott eljárásban ez a megoldás alkalmazható-
e. 
Hatósági tanú a hatóság felkérésére vesz részt egy szemlén vagy hatósági ellenőrzésen annak érdekében, 
hogy az ott tapasztaltakat az eljárás további menetében tanúként bizonyítsa.  
Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, illetve egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és az eljárási képességgel nem rendelkező személy 
(pl. aki cselekvőképtelen). 
- Hatósági tanúként való közreműködésre senki nem kötelezhető.  
- Hatósági tanúra általában akkor van szükség, ha attól kell tartani, hogy az ügyfél utólag a 
helyszín manipulálásával gyanúsítja meg a hatóság munkatársait vagy vitatja a lefoglalt tárgyak vagy 
bizonyítékok számát, netán a lezárt helyiség felnyitásakor okozott kár nagyságát. 
Kizárás 
- Az ügyintéző és az adott ügyben kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezető a saját és hozzátartozója 
ügyének elintézésében nem vehet részt. 
- A másodfokú érdemi döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az, aki a megtámadott 
határozat meghozatalában vagy előkészítésében alsóbb fokon részt vett, továbbá az, aki az ügyben 
tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként vagy szakértőként járt el. 
- Az eljárásban nem vehet részt ügyintézőként az, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 
A kizárási okot haladéktalanul be kell jelenteni a hatóság vezetőjének, aki gondoskodik új ügyintéző 
kijelöléséről, ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, az 
ügyintézőt a felügyeleti szerv vezetője jelöli ki. 
Adatok zárt kezelése 
Erre irányuló indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli: 
- a tanú,  
- a tolmács,  
- a szemletárgy birtokosa  
- a hivatalbóli eljárást kezdeményező személy természetes személyazonosító adatainak és 
lakcímének zárt kezelését, ha az adatok zárt kezelése iránti kérelmet előterjesztő valószínűsíti, hogy őt 
az eljárásban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a 
kérelmet előterjesztővel kell közölni. 



A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a hatóság az ügy iratai között elkülönítve, zártan 
kezeli. A hatóság biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 
megismerhetővé. 
A zártan kezelt adatok megismerésére csak 
- az ügyintéző, 
- a jegyzőkönyvvezető és 
- a leíró, 
- a hatóság vezetője, 
- a felügyeleti szerv, valamint 
- a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság erre felhatalmazott ügyintézője és vezetője, 
- az illetékes ügyész és 
- A bírósági felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult. 
Szemle 
Bizonyítási tevékenység, melynek során a hatóság, illetőleg a szakértő valamely lényeges körülmény 
felderítése érdekében tárgyi bizonyítékot, helyszínt, tényt, cselekvést (pl. tevékenységet, 
munkafolyamatot), közvetlenül megvizsgál, megfigyel. 
- az ügyek túlnyomó részében a tényállás tisztázásának legfontosabb eszköze. 
A szemletartásnak két esete lehetséges. 
- a szemletárgy birtokosát a hatóság arra kötelezi, hogy a szemletárgy megvizsgálását tegye lehetővé a 
hatóság által megjelölt helyen Szemletárgynak minősül különösen az ügy tárgyával összefüggő irat és a 
tényállás tisztázásához szükséges bármely dolog (gép, berendezés, jármű, használati tárgy). 
- A szemle másik esete a helyszíni szemle, amikor a megvizsgálandó helyszín vagy ott lévő tárgy 
megtekintésére kerül sor. A szemléről jegyzőkönyv készül. 
Tárgyi bizonyíték 
- Bármely dolog lehet tárgyi bizonyíték, amennyiben létezésénél, minőségénél, mennyiségénél 
fogva az adott ügyben jelentős tényre enged következtetni  
- A tárgyi bizonyíték az adott tárgy jelenbeli helyzetét, állapotát, annak változását mutatja. A 
tárgyi bizonyíték megvizsgálása szemle útján történik  
Szakértő 
- ügyek eldöntéséhez speciális szaktudásra van szükség, amely adott esetben meghaladja a hatóságoknál 
dolgozó köztisztviselők szakértelmét. Ilyenkor a hatóságnak lehetősége van szakértő kirendelésére. 
- a szakértőnek az ügy minden lényeges körülményére kiterjedően, tudományos eljárások és módszerek 
alkalmazásával kell szakértői véleményét elkészítenie.  
- a szakértői vélemény tárgya lehet bármilyen szakmai, tudományos, orvosi, építészeti, könyvviteli, 
értékbecslési kérdés, fizikai mérés, vegyvizsgálat stb.  
- a szakértő az ügy iratait megtekintheti, jelen lehet az ügyfél és a tanú meghallgatásánál, és kérdéseket 
intézhet hozzájuk. 
- a szakértőt munkájáért díjazás illeti meg 
A határidő számítása 
- A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére 
okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a 
hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.  
- A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva 
megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 
- Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a 
legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára 
adás napja. Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési 
határidő a következő munkanapon kezdődik. 
A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni 
Igazolási kérelem 
- aki az eljárás során valamilyen határnapot vagy határidőt elmulasztott, az a törvényben 
meghatározott okból és határidőn belül kimentheti mulasztását. 
- A Ket. az igazolási kérelem alapjául két kimentési okot határoz meg: 
- 1. Az érintett önhibáján kívüli akadályoztatását; - önhibán kívüli akadályoztatás fogalmát 
kiterjesztően értelmezik 



- 2. A hatóság közrehatása folytán következett be a mulasztás, ha a hatóság tévesen jelölte meg a 
teljesítési határidőt, késedelmesen adta postára az idézést vagy más hivatalos iratot, illetőleg a hatóság 
feladatkörében eljáró munkatársa téves felvilágosítást adott az ügyfélnek a határidő módosítás módjára 
nézve. Kimentési ok az is, ha az ügyfél nem kapta meg a kötelezettséget megállapító határozatot. 
- Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 
nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó 
napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 
- A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, 
az igazolási kérelmet benyújtó személyt eljárásjogi szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem 
mulasztott volna 
Az eljárás irataiba való betekintés 
Főszabályként az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, azokról másolatot, kivonatot készíthet:  
- ügyfél személyesen,  
- törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője útján. 
A hatóság akkor engedheti meg az ügyfélen kívül az eljárásban részt nem vevő harmadik személynek az 
iratokba való betekintést, ha igazolja, hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve 
jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 
Nem tekinthet be az ügyfél a: 
- Határozat tervezetébe, 
- Zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe, 
- Ha a tanú adatait zártan kezelik, 
- A minősített adatot (korábbi elnevezéssel államtitkot, szolgálati titkot) tartalmazó iratba. 
Tekintettel arra, hogy az iratbetekintési jog korlátozása az ügyfél alapvető eljárási jogait érinti, azzal 
szemben jogorvoslatnak van helye. 
A hatóság a jogosultság vizsgálata nélkül, bárki számára hozzáférhetővé teszi a következő döntéseket:,  
- állami vagy helyi önkormányzati feladatot, egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e 
tevékenységével kapcsolatban hozott; 
- közérdekű keresetindítással meg lehet támadni; 
- az adott tevékenységgel összefüggésben a hatásterületen élő lakosság jelentős részét érintő ügyben 
hozott; 
- fogyasztók, a munkavállalók munkavédelmi, munkabiztonsági jogait közvetlenül érintő ügyben hozott; 
- az épített és természeti környezet, illetve a kulturális örökség állapotát jelentősen befolyásoló 
tevékenységgel kapcsolatos ügyben hozott; 
- korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott; 
- olyan ügyekben hozott, amelyekben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított; 
- törvény rendelkezései szerint hozzáférhetővé kell tenni. 
A) Döntés; 
- a) határozat (beleértve az egyszerűsített határozatot)- Jogszabály által meghatározott esetben 
egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű fél, 
Jogszabály lehetővé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás 
jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. 
- b) végzés .- A szabályozásban alapvető rendelkezésnek az tekintendő, hogy a hatóság az ügy 
érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben pedig végzést bocsát ki. 
B) Nevesített döntés 
- ideiglenes intézkedés; 
- ideiglenes biztosítási intézkedés; 
- szakhatósági állásfoglalás; 
- jogszerű hallgatással létrehozott határozat és szakhatósági állásfoglalás; 
A jogszerű hallgatással meghozható döntés előfeltételei: 
- ha jogszabály kifejezetten lehetővé teszi, 
- az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, 
- nincs ellenérdekű ügyfél, 
- a hatóság határidőn belül nem hoz határozatot. 
A fenti feltételek együttes fennállása esetén az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása. 



A Ket. módosítása kibővítette a hallgatás következtében létrejövő döntések körét: ha a szakhatóság az 
előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
Kivételes esetekben a fellebbezésnek, nincs halasztó hatálya, ilyenkor előzetes végrehajthatóságról 
van szó. A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak, ha 
- életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető miatt szükséges, 
- nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, fontos 
közrendvédelmi okból szükséges, 
-. a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 
- a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, 
- azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá közegészségügyi, járványügyi, 
tűzvédelmi, katasztrófa-védelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális 
örökségvédelmi, termőföld-, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési 
infrastruktúra kialakítása, illetve az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi,  
- a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. 
A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és 
megindokolja, valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. 
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok:  

  tulajdonjog, illetőleg állami és helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog, 
  a haszonélvezeti jog és használat joga,  
  a telki szolgalmi jog,  
  állandó jellegű földmérési jelek, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog,  
  az elővásárlási jog 
  visszavásárlás jog,  
  vételi jog, 
  a tartási és életjáradéki jog,  
  a jelzálogjog,  
  a végrehajtási jog. 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető tények: 
  a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése, 
  a jogosulttal szemben megindított felszámolási vagy végelszámolás eljárás, 
  a kisajátítási eljárás megindítása, 
  épület létesítése vagy lebontása, 
  a bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 
  a telekalakítási és építési tilalom elrendelése,  
  a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, 
  a törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása. 
  árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 
  a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, 
  tulajdonjog fenntartással történt eladás. 

A tulajdoni lap 
Tulajdoni lap közhitelesen tanúsítja az ingatlanra vonatkozó jogokat és kötelezettségeke. A tulajdoni lap 
tartalmazza az ingatlan adatait, a tulajdonosi szerkezetet, valamint az ingatlant terhelő terheket. A 
hitelintézetek általában a teljes tulajdonlapot kérik a hitelbírálathoz, amely annak kiváltáskori adatokon 
túl tartalmazza a korábbi bejegyzéseket is.A tulajdoni lapot bárki megtekintheti és kikérheti.  
Tulajdoni lap részei: 
- Az első rész az ingatlan adatait tartalmazza: a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület vagy 
külterület), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, körút stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi 
számot, az ingatlan területének nagyságát, művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését, az 
épület fő rendeltetés szerinti jellegét (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az ingatlan jogi jellegét (pl. 
társasház, szövetkezeti ház, műemlék, tanya stb.) stb. 
- A második rész az ingatlan tulajdonosainak nevét, valamint ingatlan-nyilvántartási szempontból egyéb, 
személyazonosításra alkalmas adatokat, (a tulajdonos kiskorúságát, vagy gondnokság alá helyezésének 
tényét), jogi személynél a megnevezését, illetőleg székhelyét rögzíti.  



- A harmadik rész az úgynevezett „teherlap” tartalmazza az ingatlanon fennálló egyéb jogokat, mint 
például haszonélvezeti, használati jog, telki szolgalmi jog, elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, 
tartási és életjáradéki jog, jelzálogjog, végrehajtási jog fennállását.  
A tulajdoni lapnak ez a része még tartalmazza a bejegyző határozat számát, továbbá a jogosultnak a 
nevét és a lakóhelyét (székhelyét), valamint az ingatlanhoz, vagy bejegyzett jogokhoz kapcsolódó ún. 
tényeket is (pl.elidegenítési és terhelési tilalmat; telekalakítási és építési tilalom elrendelésének tényét; 
árverés kitűzésének a tényét; a törölt zálogjog ranghelyének a fenntartását stb). 
 


