
Közigazgatási. Eljárási törvény 2004. évi CXL törvény 
A közigazgatás az államhatalom gyakorlását kézben tartó intézményeknek alárendelt állami tevékenység 
szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat jelenti. 
A közérdek érvényesítését két szervezetrendszer látja el, egy fajta funkcionális munkamegosztás látható: 
         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 hatás-
körrel, igazgatási jogosítványokkal rendelkez-
nek 

- 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 (hatáskör-

ének gyakorlását átruházhatja egyes szerveire) 
rendszerint hivatali formában működő államigazga-
tási 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 költ-
ségvetési hozzájárulásokból, és helyi bevételi forrá-
sokból gazdálkodik 
 

a működéséhez szükséges szükséges, az állam tulaj-
donában álló vagyon kezel 

működéséhez saját tulajdonában álló vagyonnal ren-
delkezik 

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

nincs felettes szerve 

 
Az államigazgatás szintjei: 
 Irányít vezet 
Kormány (nincs irányítás, mert testület) miniszterelnök 
Miniszterelnökség miniszterelnök államtitkár 
Minisztérium miniszter (szakpolitika) 

kormány(rendelet) 
miniszter, 
államtitkár 

Megyei Kormányhivatal kormány kormánymegbízott 
Kormány Hivatal kormány hivatalvezető 
Központi Hivatal miniszter hivatalvezető 
Képviselő-testület -  polgármester 
Polgármesteri Hivatal polgármester jegyző 
Megyei önkormányzati Hivatal közgyűlés elnöke főjegyző 
 
Az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás közös vonásai:  
- Közérdekű szolgáltatást, illetve ennek szervezését végzik; Közérdekű szolgáltatás a különféle igazolások, 
engedélyek, bizonyítványok kiadása, de ilyennek minősül többek közt a közvilágításról, a közutakról, a köz-
oktatásról vagy a nyilvántartási rendszerekről való gondoskodás is. 



- Részletszabályokat alkothat a törvények végrehajtása érdekében; Ezt a törvények felhatalmazása alapján, a 
jogszabályi hierarchia betartásával tehetik meg; 
- Közhatalommal rendelkeznek, másokra kötelező döntéseket hozhatnak és rendelkeznek a döntések kikény-
szerítésének jogával; 
- A közigazgatás döntései felett bírósági kontroll érvényesíthető; 
- A közigazgatás beperelhető, a magánjog alapján kártérítésre is kötelezhető. 
Az államigazgatás és az önkormányzati igazgatás néhány különbsége: 
-  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; 
- Az államigazgatás egységes összefüggő szervezetrendszert alkot, amelyben érvényesül a specializáció és a 
hierarchia elve i 
- Az önkormányzatok egymás mellett elhelyezkedő szervek, közöttük nincs alá-fölérendeltségi viszony, 
igazgatási értelemben nem alkotnak egységes rendszert, nincs külön központjuk; 
az államigazgatást két nagy területre szokás osztani: un. civil és rendészeti igazgatásra. A civil igazgatás kö-
rébe tartozik mindaz, amit nem egyenruhás, fegyverhasználatra jogosított, különböző rendészeti szerv állo-
mányához tartozó alkalmazottak (rendőrök, pénzügyőrök, határőrök, vámtisztviselők) végeznek. Az  önkor-
mányzati igazgatáson belül külön rendészeti igazgatásról nem beszélhetünk. 
 
 

Politikai
nyilvánosság nyitottság

külső belső

Alapelvek
szervezeti működési

demokratikus 
hatalommegosztás,    

dualista törvényhozás
közérdekűség - kik 

határozzák meg mi a 
közérdek               

térbeli/időbeli relativitás

ellenőrizhetőség, 
beszámolók            

sajtónyilvánosság

állampolgári részvétel 
közvetlen/közvetett 

jogviszony    
jogegyenlőség

hatékonyság

nem mérhető 
lényegében az 
állampolgári 
elégedettség

mérhető, minél 
rövidebb az ügy útja, 
annál hatékonyabb

A közigazgatási eljárás alapelvei 
Az alapelvek rendeltetése az, hogy segítik megismerni a törvényalkotó célját, továbbá a helyes jogszabály 
értelmezést, az összes alapelv az Alaptörvényből vezethető le: 
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. Akkor gyakorolható, ha a jogszabály er-
re feljogosította, be kell tartani a jogszabályban meghatározott korlátokat, A méltányossági 
jogkör annyiban különbözik a mérlegeléstől, hogy a jogszabály meghatározza ugyan, hogy a 
jogalkalmazó szervnek milyen tartalmú határozatot kell hoznia, egyszersmind azonban felha-
talmazást ad a főszabálytól különös méltányosságból való eltérésre. A méltányosság alkalma-
zásánál is szigorú követelmény a határozat indokolásában a méltányosság alapjául szolgáló 
okok pontos megjelölése. 

- szakszerűség, az egyszerűség, a gyorsaság és az ügyféllel való együttműködés elve:  



- - szakszerűség: A hatóságnak szakszerűen kell eljárnia, szakhatósági engedélyeket kell besze-
rezni. Elsődleges garanciája a differenciált hatáskör-telepítés. A szakszerűség érvényesülését 
szolgálja a szakhatósági modell is, amelynek az a lényege, hogy egy eljárás keretében jut ér-
vényre az adott ügyben érintett valamennyi engedélyező hatóság álláspontja. 

- - egyszerűség: a szabályozás és a határozatok nehezen érthetők, de le lehet fordítani a hétköz-
napi nyelvre. 

- - gyorsaság: 30 nap alatt be kell fejezni egy eljárást. A gyorsaság érvényre jutását az ügyintézé-
si határidők meghatározása, továbbá az elektronikus ügyintézés lehetősége biztosítja 

- ügyféllel való együttműködés elve: Ügyfél óhaját figyelembe kell venni, ha a jogszabály enge-
di. kulturált kommunikáció. 

- feltétlenül szükséges jogkorlátozás elve: az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 
ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. Az 
alapelvet figyelembe kell venni a jogelvonásra vagy jogkorlátozásra (például kisajátításra) irá-
nyuló kérelmek elbírálásánál is.  

- jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme: A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait e törvény határozza meg. Az ügyfél jo-
ga akkor védett, ha a jóhiszemű a jogszerzés és a szerzett jog gyakorlása. A hatóság az ügyfél 
jóhiszemű magatartását vizsgálja, továbbá az ügyfél a jogerős határozat birtokában a jog gya-
korlását megkezdte-e. 

- törvény előtti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye: 
Minden embert azonos emberi méltóságú személyként kell kezelni. A közigazgatási hatósági 
eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy kö-
vetkezménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. 

- szabad bizonyítás elve: az eljáró hatóság nincs kötve egy meghatározott típusú bizonyíték-
fajtához, hanem a valósághű tényállás megállapításánál bármely, rendelkezésre álló bizonyítási 
módot felhasználhat és bármilyen bizonyítékot figyelembe vehet. A közigazgatási hatóság az 
eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot sú-
lyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza 

- hivatalból való eljárás elve: a közigazgatási hatóság: 
- - a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kére-

lemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek esetén folytathatja, és ilyen eset-
ben a végrehajtást is hivatalból rendeli 

- - hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek 
során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása so-
rán minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie, 

- - e törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó 
hatóság határozatát, 

- - hivatalból intézkedhet a döntés kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról, visszavonásáról 
- költségtakarékos eljárás kötelezettsége: mind az állam, mint az ügyfél pénzére kiterjed 
- elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve: hatósági eljárásban egyes eljárási cselekmények 

elektronikus úton is gyakorolhatók. Törvény az elektronikus ügyintézést az ügyek vagy egyes 
eljárási cselekmények meghatározott körében kötelezővé teheti vagy megtilthatja. A hatóságok 
az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus tájé-
koztató szolgáltatásokat működtetnek. A központi közigazgatás elektronikus ügyintézése és 
szolgáltatásai a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érhetők el, amelyhez az 
önkormányzatok és más szervezetek csatlakozhatnak. Az államigazgatási szerveknek elektro-
nikus tájékoztatási szolgáltatásokat (honlap) kell működtetniük, ahol tájékoztatják az ügyfele-
ket az eljárás menetéről, a szükséges nyomtatványokról, a kérelemhez csatolandó mellékletek-
ről, az illeték vagy szolgáltatási díj összegéről, az ügyfélfogadás rendjéről stb  



2. Az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó alapelvek 
- Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való jog: A 

tisztességes eljárás feltétele a felek egyenlősége, vagyis hogy a hatóságnak és az ügyfélnek az 
eljárás során lehetősége legyen a releváns adatokat megismerni, a tény és jogkérdésekben állást 
foglalni. 

- Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga: A közigazgatási hatósági eljárás hivatalos 
nyelve a magyar. Az eljárásban a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt a külföldi ügyfelek 
sem szenvedhetnek hátrányt. Az eljárás során a fordítási és tolmácsolási költségek a hatóságot 
vagy az ügyfelet terhelhetik. A hatóságot terhelik akkor, ha a hatóság a külföldi ügyféllel 
szemben hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást vagy ha a külföldi ügyfél azonnali 
jogvédelemért fordul a hatósághoz, az összes többi esetben a magyar nyelvet nem beszélő ügy-
fél használhatja saját nyelvét az eljárásban, de a fordítási és tolmácsolási költségeket neki kell 
megfizetnie. 

- 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, a KeT-
ben előfordul bizonyos esetekben nincs fellebbezésre lehetőség, de a jogszabálysértő határoza-
tot a keresettel a bíróság előtt meg lehet támadni. Az ügyfél jogorvoslati kérelme alapján a ha-
tározatot kibocsátó szerv, vagy annak felettes szerve köteles a kifogásolt döntést felülvizsgálni, 
és a kérelmet érdemben elbírálni  

- Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog : A közigazgatási ha-
tóság az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettsé-
geikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. Az ügyfél jogi tájé-
koztatására az eljárás egész tartama alatt, a szükséghez képest minden fontosabb eljárási cse-
lekmény kapcsán szükség van A megfelelő jogi tájékoztatásra nem csupán az ügyfél, hanem a 
potenciális ügyfél is igényt tarthat, aki esetleg épp a kapott tájékoztatás nyomán válik - vagy 
éppen nem válik - ügyféllé. 

- Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni: A közigazgatási hatósági eljárás-
ban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság 
megtévesztésére vagy a döntéshozatal indokolatlan késleltetésére. Az ügyfelet bizonyos körben 
a hatósággal való együttműködési kötelezettség is terheli, legalábbis olyan vonatkozásban, 
hogy tartózkodnia kell a döntéshozatal vagy a végrehajtás indokolatlan késleltetésétől A rossz-
hiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kö-
telezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni. 

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 ál-
lapít meg 

- adatot, tényt vagy jogosultságot igazol 
- hatósági nyilvántartást vezet, a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyil-

vántartásból 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 következő esetekben e törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapít meg a törvény: 



- atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben 
- a hatásköri összeütköztetésre 
- az azonnali intézkedés megtételére 
- az engedélyezi eljárásra 
- a hatósági ellenőrzésre 
- az eljárási jogutódlásra 
- a döntések közlésére 
- a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban 
- a hiánypótlásra 
- a helyszíni ellenőrzésre és a szemlére 
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 –  z állampolgársági eljárásra. 
E törvény rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat 
nem állapít meg. : 
- iparvédelmi eljárásokban 
- bizonyos költségvetési eljárásokban 
- külföldiek beutazásával és magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, menedékjogi eljárá-
sokban 
- piac felügyeleti és piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokban 
- pénz- és tőkepiaci, biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magán-nyugdíjpénztári tevé-
kenység 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 cselekvőké-
pességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező 
személyt is megilleti az eljárási képesség. Az eljáró hatóság hivatalból vizsgálhatja az eljárási képesség meg-
létét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, 
illetve ügygondnok kirendelését kéri. 
Jogutódlás a hatósági eljárásban 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy azt az ügy jellege nem zárja ki, a hivatalból indított vagy foly-
tatott eljárásban a kieső ügyfél helyébe annak polgári jog szerinti jogutódja lép, ilyen esetben a jogerős hatá-
rozatban megállapított kötelezettség vagy jogosultság a jogutódot terheli, illetve illeti meg. 
Jogutód hiányában a jogszabálysértő, illetve a közérdeket sértő vagy veszélyeztető állapot megszüntetéséről a 
hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalból intézkedik. 
 
 



Adatvédelem 
A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a 
döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - hatóság gondoskodik arról, hogy a 
törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne 
juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. A hatóság az 
eljárás során a személyes adatot és a védett adatot akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megen-
gedi, vagy a az érintett ehhez hozzájárult. A hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben is meg-
adhatja. 
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 ren-
delkező 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 szemé-
lyiséggel 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 jogha-
tóság meglétét és megállapítja az alkalmazandó jogot. Ha azt állapítja meg, hogy az adott ügyben nincs jog-
hatósága, 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 jogviszony-
ban, 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 
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 

rendelkező szervhez 
- A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy - a hatóság mulasztása esetének kivételével – nem vonható el. 

Illetékesség 
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 me-
lyik 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 (telephe-
lye, 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 ügy-
ben a hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül átteszi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 
Hatásköri, illetékességi vita: 
Abban esetben állhat elő, ha ugyanabban az ügyben több hatóság állapította meg hatáskörét vagy illetékessé-
gét, illetve hiányát.  
- Pozitív hatásköri vagy illetékességi összeütközés: azt jelenti, hogy a hatáskört és illetékességet egy idő-
pontban több közigazgatási szerv állapítja meg. 
- Negatív hatásköri vagy illetékességi összeütközés, amikor több közigazgatási szerv mondja azt, hogy nincs 
hatásköre, illetékessége, nem jár el az ügyben. Ebben az esetben a közös felettes szerv dönt 
Ebben az esetben:  
- illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését 
kérő hatóság működési területe szerint illetékes közigazgatási hivatal vezetője dönt, 
- hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Ítélőtábla dönt 
Belföldi jogsegély 
Jogsegélyre a hatósági eljárásban akkor kerül sor: 

- , ha a hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek az adott ügy intézése során olyan adatra, tényre, iratra 
vagy bizonyítékra van szüksége, amely más hatóságnál van, vagy onnan szerezhető be,  

- ha olyan eljárási cselekményt kell végeznie, amely más hatóság illetékességi területén foganatosítha-
tó.  

- Ezen túlmenően sor kerülhet jogsegély kérésére, ha az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékos-
ság azt indokolttá teszi. 

A jogsegély az az eljárási cselekmény, amellyel a megkeresett hatóság a megkereső hatóságnak a felsorolt 
körülményekre, illetőleg cselekményekre irányuló kérelmét teljesíti. 
Nemzetközi jogsegély 
Ha Magyarországnak valamely állammal közigazgatási jogsegélyegyezménye van, vagy annak hiányában az 
államok között viszonossági gyakorlat áll fenn, vagy többoldalú nemzetközi szerződés ezt lehetővé teszi, a 
hatóság a jogsegély érdekében külföldi hatósághoz fordulhat, illetve köteles teljesíteni a külföldről érkező 
jogsegélykérelmet. 
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, sze-



mélyesen, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, írásbelinek nem minősíthető elekt-
ronikus úton. tart kapcsolatot az ügyféllel. 
Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges for-
máira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által nyújtott elekt-
ronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése alapján bármi-
lyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás időpontját és módját az iratra feljegy-
zéssel, 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 ál-

talában az ügyfél azonosítása és az elhangzott tájékoztatás utólagos rekonstruálhatósága szempontjá-
ból 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 rendel-
tetésszerűen 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 megindítása-
kor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is kötheti a hirdetményi kapcsolattartás 
előírását. 
Az elsőfokú eljárás 
Közigazgatási eljárás lényegében három lehetséges szakaszra különíthető el, ezek: 
- első fokú eljárás (alapeljárás), 
- jogorvoslati eljárás, 
- végrehajtási eljárás 
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, amelyek-
ben 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 eljá-
rás 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 telefonon is elő lehet terjeszteni. 

- Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy 
elektronikus kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektroni-
kus 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 elektroni-
kus űrlap kitölthető és letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az elektronikus tá-
jékoztatás szabályai szerint közzéteszi. 

Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerő-
re emelkedéséig visszavonhatja. 
A kérelem tartalmazza: 

- az ügyfélnek és képviselőjének a nevét; 
- lakcímét vagy székhelyét; 
- az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét; 
- meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget; 
- ha jogszabály előírja az ügyfél azonosíthatósága érdekében az ügy jellege szerinti és az eljáró hatóság 

által törvény alapján kezelhető azonosítóját; 
- csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket. 
- Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági hozzájáru-

lás csatolását kérni. 
- az ügyféltől nem kérhető olyan adat vagy tény igazolása, irat vagy döntés csatolása, amely valamely 

hatóságnál, bíróságnál vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál megvan, vagy azoktól meg-
szerezhető.  

- Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap alatt kell teljesíteni. Az ügyfél az adatszolgáltatásért fi-
zetendő díjat az eljáró hatóságnál köteles megfizetni. Az eljáró hatóság, a bíróság vagy a Magyar Or-
szágos Közjegyzői Kamara adatközlésével felmerülő illetékéről vagy díjáról és a befizetés módjáról 
az ügyfelet tájékoztatja. 

Az eljáró hatóság a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy:  
- a hatóságnak van-e joghatósága, hatásköre és illetékessége az ügyben 
- ideiglenes intézkedés vagy ideiglenes biztosítási intézkedés alkalmazásának van-e helye, 
- a kérelem tartalmazza-e az előírt követelményeket. 

A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az eljá-
rást, 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. 
Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 
- az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 
- az egyszerű megítélésű, a tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az eljárás megindítása után 
azonnal sor kerül az érdemi határozat meghozatalára, 
- az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el az érintettnél ellenőrzési felada-
tot, 
- azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 



Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
- az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési 
határidőt, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, 
- az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, 
- hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevét, 
- az ügyfél tájékoztatását az elektronikus ügyintézés lehetőségének igénybevételéről és az ügyfajtára vonat-
kozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetőségéről. 
A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 
Amennyiben a kérelem vizsgálata során a hatóság azt állapítja meg hogy 

- az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
- a hatóságnak nincs hatásköre és illetékessége, és áttételnek sincs helye, 
- a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
- a kérelmét az ügyfél késedelmesen terjesztette elő, 
- 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. 

Az eljárás megszüntetése 
Hatóság az eljárást megszünteti, ha 
- a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás meg-
indítását követően jutott a hatóság tudomására, 
- az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás okafo-
gyottá vált,  
- az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítha-
tó, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem min-
degyikük vonta vissza kérelmét, 
- az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése 
következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be, 
- az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, 
- az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem 
gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivé-
ve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban 
több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza, 
- jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, 
- a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezett-
ségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmen-
tességben sem részesül,  
- hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és 
további eljárási cselekménytől sem várható eredmény,  
- a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel fenn, 
Az eljárás felfüggesztése 
A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha: 

- ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv 
hatáskörébe tartozik,  

- ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megala-
pozottan nem dönthető el.  



- ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a hatóság a folyamatban levő eljárást a kérelmező ügyfél 
kiesése esetén felfüggeszti, egyéb esetekben felfüggesztheti. 

Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszüntetésekor 
az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. 
Ügyintézési határidő 

- Az érdemi határozatot harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogsza-
bály, 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 meghosszabbíthat-
ja. 

- A határidő hosszabbításról értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról 
értesítettek.  

- 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. 

Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 
Az ügyfél, a tanú, a szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni ellenőrzésről és a tárgya-
lásról, valamint a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt, vagy kép- és hangfelvé-
telt 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 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
Ha a hatóság vezetője a tanú vagy a bejelentő személyes adatainak zárt kezelését rendelte el, az ügy hozzá-
férhető 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 teljesí-
tést az ügyiratra feljegyezni vagy a nyilvántartásba bevezetni, 
- a hatóság a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását tartalmazó döntését azonnal meghozza. 
Képviselet 

- Ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy megha-
talmazottja, továbbá minden esetben az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.  

- Az ellenérdekű ügyfél (ügyfelek) képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 
- Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
- Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása 

nem szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok 
irányadók. 

- A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és fe-
lülhitelesítéssel kell ellátni. 

Hatósági közvetítő 
A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a hatóság hatósági 
közvetítőt vehet igénybe.  
Nem lehet hatósági közvetítő: 
- az ügyfél, az eljárásban ügyfélként részt vevő szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja, illetve 
az ügyféllel munkavégzésre irányuló szerződéses kapcsolatban álló személy, 
- a hatósággal vagy a hatóság felügyeleti szervével közszolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogvi-
szonyban álló személy, 
- az, aki személyében vagy hozzátartozója révén érintett az ügyben, 
- akitől más okból nem várható elfogulatlan közreműködés. 
A hatósági közvetítő feladata: 
- hiteles, szakszerű és közérthető tájékoztatás az eljárás céljáról, és várható következményeiről 



- az ügyfél tájékoztatása az anyagi és eljárásjogi szabályokban meghatározott jogaitól, 
- közvetít a hatóság és ügyfél, illetve ellenérdekű ügyfél között az eljárás kölcsönös elfogadható céljának és 
módjának érdekében 
- összegyűjti és rendszerezi az információkat, észrevételeket, és a hatóság rendelkezésére bocsátja 
A hatósági közvetítőt munkájáért díj illeti meg, és a költségviselés szabályai szerint igényt tarthat költségei-
nek megtérítésére. 
Kizárás 
- Az ügyintéző és az adott ügyben kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezető a saját és hozzátartozója ügyé-
nek elintézésében nem vehet részt. 
- A másodfokú érdemi döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az, aki a megtámadott ha-
tározat meghozatalában vagy előkészítésében alsóbb fokon részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallo-
mást 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 kijelölé-
séről, ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, az ügyintézőt a felü-
gyeleti szerv vezetője jelöli ki. 
A szakhatóság közreműködése 
Jogszabály elrendelheti, hogy a határozat meghozatala előtt más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) állás-
foglalását kell beszerezni. 
Az ügyfél vagy meghatalmazottja által az eljárás megindítása előtt beszerzett, az ügy tárgyára vonatkozó, hat 
hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalást akkor fogadja el a hatóság, ha a hozzá, illetve a szakható-
sághoz korábban benyújtott kérelem tartalmának azonosságát a szakhatóság megállapította. 
A szakhatóság hozzájárulását, a hozzájárulása megtagadását, az egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt  
valamint ezek indokolását az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság - a közreműködő szakhatóság megne-
vezésével-határozatába foglalja. A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügy-
fél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát. 
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 meg-
kapja.  

- Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen minőség-
ben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának kö-
vetkezményeire. 

- Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
- Fix időpontra szólhat az idézés, ha ezt valamilyen eljárási vagy munkaszervezési ok ok indokolttá te-

szi. 
- 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 előnyö-
sebben érheti el a meghallgatni kívánt személy, mint azt a legalsóbb fokú hatóságot, amelynek szék-
helyén 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 eljá-

rási bírsággal sújtható, többletköltség megfizetésére kötelezhető 
- Ha ismételt idézésre sem jelenik, nem menti ki távolmaradását, rendőrség útján elővezethető,  

 



Értesítés 
- Ha nem  szükséges az ügyfél jelenléte, a hatóság értesíti az ügyfelek a bizonyos eljárási cselekmé-

nyekről, azzal, hogy részt vehet, de nem kötelező.  
- Az értesítést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél 

legalább öt nappal korábban megkapja. 
- Nincs helye az ügyfél értesítésének és zárt meghallgatást vagy szemlét kell tartani, ha a meghallga-

tandó tanú, szakértő vagy a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és lakcím-
ének zárt kezelését rendelték el, és a meghallgatás vagy szemle során a zártan kezelt adatok védelme 
nem biztosítható. 

- A szakhatóságot - ha az a feladat- és hatáskörét érinti - a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szem-
léről, a tárgyalásról és a közmeghallgatásról legalább öt nappal korábban értesíteni kell. 

A tényállás tisztázása 
Az eljárás érdemi része a tényállás tisztázása.  
A tényállás a döntéshez szükséges jogi tények összessége, ennek érdekében a hatóságnak bizonyítási eljárást 
kell lefolytatnia. A bizonyítási eljárás kérelemre és hivatalból is lefolytatható. 
Jogszabály elrendelheti, hogy a határozat meghozatala előtt más hatóság (szakhatóság) állásfoglalását kell 
beszerezni. A szakhatóságot az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg, amely döntésének meg-
hozatalánál kötve van a szakhatóságnak - a hatásköre keretei között kialakított - jogszabályon alapuló állás-
foglalásához. 
A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani 
A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának megkönnyí-
tésére. 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 dön-
teni. 

- Ha az ügyfél nyilatkozik, köteles igazat állítani. Ha ugyanis az ügyfél vagy képviselője, tudomása el-
lenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, vagy az ügy szempontjából jelentős tényt el-
hallgat, 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, körül-

ményt, adatot, állapotot, jogot vagy kötelezettséget a jövőben bizonyítani lehessen. Az okirat valódi-
ságának 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 bi-
zonyítja. 

- 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 eredeti-
ségét két tanú aláírásával igazolja, vagy bíróság, közjegyző hitelesítette, vagy ügyvéd, jogtanácsos el-
lenjegyezte, vagy cégszerűen írták alá.  

Tanú és hatósági tanú 
A tanú az ügy szempontjából jelentős tényt, körülményt ismer –ismerete látáson, halláson, tapasztalaton ala-
pul, s ennek ismertetésével hozzájárulhat a tényállás megállapításához. A tanúként megidézett személy köte-
les 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 bi-zonyíték 
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 adat-
ról 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 körülmé-
nyeire 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 munka-
végzésre 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 bizonyí-
tékok számát, netán a lezárt helyiség felnyitásakor okozott kár nagyságát.  

 



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 eljárás-
ban való közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a kérel-
met előterjesztővel kell közölni. 

A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a hatóság az ügy iratai között elkülönítve, zártan ke-
zeli. A hatóság biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak megismer-
hetővé. 
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 felderí-
tése érdekében tárgyi bizonyítékot, helyszínt, tényt, cselekvést (pl. tevékenységet, munkafolyamatot), közvet-
lenül 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 ható-
ság 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 megtekin-
tésére 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 bi-
zonyíték megvizsgálása szemle útján történik  

Szakértő 
- ügyek eldöntéséhez speciális szaktudásra van szükség, amely adott esetben meghaladja a hatóságoknál dol-
gozó köztisztviselők szakértelmét. Ilyenkor a hatóságnak lehetősége van szakértő kirendelésére. 
- a szakértőnek az ügy minden lényeges körülményére kiterjedően, tudományos eljárások és módszerek al-
kalmazásával kell szakértői véleményét elkészítenie.  
- a szakértői vélemény tárgya lehet bármilyen szakmai, tudományos, orvosi, építészeti, könyvviteli, érték-
becslési kérdés, fizikai mérés, vegyvizsgálat stb.  
- a szakértő az ügy iratait megtekintheti, jelen lehet az ügyfél és a tanú meghallgatásánál, és kérdéseket intéz-
het hozzájuk. 
- a szakértőt munkájáért díjazás illeti meg 
Tolmács 
- Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem beszéli, tol-
mácsot kell alkalmazni.  
- Ha a közigazgatási eljárásban siket, néma vagy siketnéma személy vesz részt, jeltolmácsot kell alkalmazni. 



A tolmácsra megfelelően irányadók a szakértőre vonatkozó rendelkezések. 
Az eljárás akadályozásának következményei 
- Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség vétkes megszegése esetén eljárási bírság kiszabá-
sának van helye. 
- Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy 
esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egy-
millió forint. 
Tárgyalás és közmeghallgatás 
A tényállás tisztázása során, vagy ha az ellenérdekű ügyfelek közötti egyezségi kísérlet lefolytatásához szük-
ség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására hatóság tárgyalást tart. 
A tárgyalás valamennyi személy egyidejűleg jelen van, és lehetőségük nyílik a nyilatkozattételre. A tárgya-
láson a hatóság meghallgatja az ügyfelet (ügyfeleket), a tanút, a szakértőt, és megszemlélheti a szemletár-
gyat. 
A közmeghallgatás célja, hogy olyan ügyekben, amelyekben pl. adott létesítmény építésének vagy tevé-
kenység végzésének az engedélyezése jelentős számú személyt érint, az érintettek erről, illetve a várható ha-
tásokról megfelelő tájékoztatást kapjanak, s egyben véleményt mondjanak, és javaslatot tegyenek a szüksé-
gesnek ítélt intézkedésekre. 
A tárgyalásról, a közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
Egyezségi kísérlet 
Ha jogszabály elrendeli, a hatóságnak a döntés előtt meg kell kísérelnie egyezség létrehozását az ellenérdekű 
ügyfelek között. Egyezségi kísérletre akkor is sor kerülhet, ha az ügy természete egyébként megengedi. 
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 hir-
detmény kifüggesztésének és levételének a napja.  

- A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva meg-
felel 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 legköze-
lebbi 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 kiterjesztő-

en értelmezik 
- 2. A hatóság közrehatása folytán következett be a mulasztás, ha a hatóság tévesen jelölte meg a telje-

sítési határidőt, késedelmesen adta postára az idézést vagy más hivatalos iratot, illetőleg a hatóság fe-
ladatkörében 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 nap-
jától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 

- A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cse-
lekményt 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 ira-
tokba 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 szem-
ben 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 tevé-
kenységével 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 tevékenység-
gel 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 bizonyítékok ismertetése az ügyféllel 

- Amennyiben az eljárás megindításáról nem értesült, az ügyfelet értesíteni kell a bizonyítási eljárás be-
fejezéséről, elé kell tárni az összes bizonyítékot, hogy azokat megismerhesse, és azokra észrevételt 
tehessen.  

- Az értesítés mellőzhető, ha az ügyfél már a bizonyítási eljárás során megismert minden bizonyítékot 
és élni tudott nyilatkozattételi jogával, vagy ha a hatóság teljesíti az ügyfél kérelmét olyan ügyben, 
ahol nem volt ellenérdekű ügyfél. 

- Amennyiben a hatóságnak a bizonyítási eljárás során a bizonyítási eszközök segítségével sikerült az 
ügyben jelentős tények valódiságáról meggyőződnie, vagyis a tényállást tisztáznia, sor kerülhet a ha-
tóság döntésének meghozatalára 

Határozat és végzés 
A hatályos szabályozás a következő egyedi aktusokat intézményesítette: 
A) Döntés; 
- a) határozat (beleértve az egyszerűsített határozatot)- Jogszabály által meghatározott esetben egyszerűsített 
határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad és az ügyben nincs ellenérdekű fél, Jogszabály lehető-
vé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás jogszabályban meghatá-
rozott 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.  
A határozat és végzés szerkezete 
A határozat és végzés négy, egymástól jól elhatárolódó részből állnak. 

- fejléc 
- rendelkező rész 
- indokolás 
- záró rész 

A bevezető részben (a fejlécben): 
- az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, ügyintézőjének nevét, 
- a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél által a kére-

lemben megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 
- az ügy tárgyának megjelölését. 

A rendelkező rész lényegében a döntést és az ahhoz kapcsolódó elemeket foglalja magában: 
- a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, va-

lamint a jogorvoslati eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehető-
ségéről való tájékoztatást. Ha a hatóság azonnali végrehajtást rendel el, ezt a határozat rendelkező ré-
szében, a fellebbezésre tekintet nélkül, külön ki kell mondani, és a hatóságot indokolási kötelezettség 
is terheli. 

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

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

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

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

Az indokolás: rendeltetése a döntés megalapozása és elfogadtatása, a döntés ténybeli és jogi megalapozása.  
Az indokolás két fő részre osztható.  

- a tényállás megállapítása (ténybeli indokolás)  
- jogi indokolás (az alkalmazott jogszabályok megjelölése. 

Az indokolásnak tartalmaznia kell: 
- a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 
- az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, 
- a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a méltányossági jog-

kör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, 
- a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 
- az ügyintézési határidő túllépése esetén az ügyintézési határidő leteltének napját, valamint az arról 

szóló tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidőt mely, az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevő-
jének felróható okból nem tartotta be, 

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

A záró rész tartalmazza: 
- a döntéshozatal helyét és idejét, 
-  a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, 



- a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását 
- a döntés kiadmányozójának aláírását és 
- a hatóság bélyegzőlenyomatát 

A határozat 
- rendelkező rész központi eleme a döntés.  
- A rendelkezéssel szemben fennálló követelmények közül első helyre az egyértelműséget kell tenni. 
- A bonyolult és/vagy több döntést magába foglaló rendelkezés megfogalmazásakor erre a körülményre 

fokozott figyelmet indokolt fordítani.  
- Amennyiben a határozat meghozatala szükségessé teszi, a rendelkező rész kikötéseket is tartalmazhat 

(pl. az engedélyezett tevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása). 
- Az érdemi döntésre jogosult hatóságnak a határozat rendelkező részében fel kell tüntetni: 
- - a szakhatóság megnevezését, 
- - a szakhatóság hozzájárulását és az egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt. 
- Ez ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél a határozat ellen irányuló fellebbezés keretében 

gyakorolhatja jogorvoslati jogát. 
- Amennyiben sor kerül az ügyintézési határidő túllépése miatt az eljárás lefolytatásáért fizetendő ille-

téknek vagy díjnak az ügyfél részére történő visszafizetésére, az erről szóló döntést is a rendelkező 
részbe kell foglalni. 

A végzés 
A végzés tartalmáról szóló szabályozás abból indul ki, hogy az eljárási kérdésekben hozott döntések általá-
ban jóval egyszerűbb szerkezetet igényelnek. 
A határozat és végzés „fejlécére” vonatkozó szabályok azonosak, tekintettel arra, hogy a szabályozás szem-
pontjai is megegyeznek. 
A végzés rendelkező része tartalmazza: 
- a döntést, 
- a fellebbezés vagy a keresetindítás lehetőségére való figyelmeztetést, benyújtásának helyéről, határidejéről 
és a jogorvoslati eljárásról való tájékoztatást, 
- a fizetési és egyéb kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos döntéseket. 
Az indokolásról a törvény átfogóan rendelkezik; a döntést részletesen kell indokolni. 
A záró  rész tartalmi elemei szintén megegyeznek a határozatéval. 
A végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg. Ez alól azonban maga a Ket. is tesz kivételt. 
Önálló fellebbezésnek van helye: 
-  az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 
- a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 
- az eljárást megszüntető, 
- az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, 
- az ügyintézési határidő túllépése miatt a megfizetett illetéknek vagy díjnak a visszafizetéséről szóló, 
- a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelésére vonatkozó kérelemnek helyt adó, 
- az eljárási bírságot kiszabó, 
- a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 
- az irat-betekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott  
- a Ket.-ben meghatározott fizetési kedvezménnyel, eljárási költséggel és költségmentességgel kapcsolatos 
első fokú végzés ellen.  
Az egyszerűsített döntés 
Az elemi szabály szerint egyszerűsített határozatot akkor lehet hozni, ha: 
- a hatóság a kérelemnek helyt ad és 
- az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél  
A döntésből mellőzhető; 
- a jogorvoslatról szóló tájékoztatás, 
- és az indokolás. 
 



Az egyezség jóváhagyása; 
- A közigazgatási eljárásban sajátos döntés az egyezség jóváhagyása. 
-  Az eljárásban résztvevő ellenérdekű felek a megkövetelt feltételek fennállása esetén az ügy kimenetét 

illetően megállapodhatnak egymással (pl. a szülők a gyámügyi eljárásban megállapodnak a gyermek 
láthatásáról). 

- A megállapodás azonban akkor lesz érvényes, ha azt a hatóság jóváhagyja, és határozatba foglalja. Az 
egyezséget jóváhagyó határozatból mellőzhető az indokolási rész.  

- A határozatba foglalt egyezség ellen nincs helye fellebbezésnek. 
Hatósági szerződés 

- az ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal he-
lyett, hatósági szerződést is köthet.  

- Hatósági szerződés csak írásban köthető 
- A szerződésben foglaltak megszegése esetén a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak minő-

sül.  
- A hatósági szerződésnek ott és akkor van létjogosultsága, ahol és amikor az kölcsönös előnyökkel jár 

az ügyfél és a hatóság számára. (pl. építési engedély) 
A döntés közlése és nyilvános közzététele 
A döntést:  
- külön dokumentumban kell megfogalmazni,- ha azt kézbesítés útján vagy elektronikus úton közlik, vagy ha 
a szóban közölt döntés kézbesítését az ügyfél kéri  
- jegyzőkönyvbe kell foglalni, 
- az ügyiratra kell feljegyezni,  
- e célból rendszeresített formátumban kell kiadni - Jogszabály elrendelheti 
A hatóság határozatát és végzését közölni kell: 

- az ügyféllel, 
- mindazokkal, akikre nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg, az eljáró szakhatósággal, 
- jogszabályban meghatározott más hatósággal vagy állami szervvel, továbbá azzal is, aki a rá vonatko-

zó végzést csak a határozat elleni fellebbezésben támadhatja meg. 
- A döntés csak olyan védett adatot tartalmazhat, amelyet az iratbetekintés szabályai szerint megismerhet az, 
akivel a döntést közlik.  
- A döntést úgy kell megszövegezni, hogy a figyelembe vett védett adat tartalmára annak ismertetése nélkül 
utaljon.  
Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 
A hatósági határozattal lezáruló eljárásokhoz képest eltérő sajátosságokat mutatnak a hatósági bizonyítvány-
nyal, igazolvánnyal és nyilvántartással kapcsolatos eljárások:. 
- túlnyomó többségében nem kerül úgynevezett alakszerű határozat meghozatalára, 
- hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány kiadásával, a hatósági nyilvántartásba való felvétellel, a hatósá-
gi nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés módosításával, javításával vagy törlésével teljesíti az ügyfél 
kérelmét.  
- A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság, állapot igazolására kiállított okiratot, a hatósági nyilvántar-
tásba való bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határozatnak kell tekinteni.  
- nem tartalmaznak a klasszikus értelemben vett hatósági döntést, közigazgatási jogviszonyt nem hoznak 
létre. A határozatjellegű okiratok fennálló tényeket, állapotokat, változásokat tükröznek. 
- Alakszerű határozatot csak akkor kell készíteni, ha a hatóság megtagadja a kérelem teljesítését.  
Hatósági bizonyítvány 
- A hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 
- kiadására a az a hatóság is illetékes, amelynek: 
- területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, 
- területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt, 
- nyilvántartása az adatot tartalmazza. 



- a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül kell kiadni, illetve az ügy-
fél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.  
- a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek, milyen célból, mely szerv eljárásában történő 
felhasználásra és milyen bizonyítékok alapján adták ki.  
- A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. 
- Hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha ezt jogszabály előírja, vagy ennek szükségességét az ügy-
fél valószínűsíti. 
- a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha 
- kiadása jogszabályba ütközik, 
- az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható, 
- az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem tudja 
valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri. 
Hatósági igazolvány 
A hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetben - az 
ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. 
A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köte-
les elfogadni, ezekre nézve az ügyfél más bizonyításra nem kötelezhető.  
Hatósági nyilvántartás 
A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartja. A személyes adatok nyilvántartását csak 
törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet 
írhatja elő. 
Hatósági ellenőrzés: 
- A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, va-
lamint a jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesí-
tését. 
- A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében tör-
vényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy 
helyszíni ellenőrzést tart. ű 
- Jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos helyszíni ellenőrzést 
is elrendelhet. 
- A helyszíni ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az az ügyfél munkáját, a rendeltetésszerű tevékenységet le-
hetőleg ne akadályozza. 
Jogorvoslatok 
A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha 
- ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 
- a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, 
- a fellebbezésnek - ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést - nincs helye, vagy 
- a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta 
A Magyarország Alaptörvénye tartalmazza a jogorvoslathoz való jogot. Mindenki jogorvoslattal élhet az 
olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti (jogsérel-
met okoz). 
A jogorvoslat lehet : 
- közvetlen (például az érdemi döntés ellen irányuló fellebbezés vagy bírósági kereset)  
- közvetett (az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzésben foglaltak sérelmezése az érdemi határo-
zat ellen irányuló fellebbezés keretei között).  
A közigazgatási határozatok jogorvoslati rendszere a közvetkező: 
- a határozat módosítására vagy visszavonására irányuló eljárás, 
- a fellebbezési eljárás, 
- a felügyeleti intézkedés, 
- a határozat bírósági felülvizsgálata 
- az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás  



- az ügyészi fellépés. 
A jogorvoslati eljárások (a bírósági felülvizsgálat kivételével) is a közigazgatási hatóság döntésével zárulnak. 
A közigazgatási döntésre előírt tartalmi és formai szabályok a jogorvoslat során is alkalmazandók. 
A közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatok: 
- a kérelem alapján lefolytatandó jogorvoslati eljárás  
- a hivatalból lefolytatható döntés-felülvizsgálati eljárás. 
Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások 
- a fellebbezési eljárás, 
- a bírósági felülvizsgálat, 
- az újrafelvételi eljárás 
Fellebbezés 
- rendes jogorvoslat, mert nem jogerős határozat ellen irányul. 
- a döntés végrehajtására halasztó hatálya van 
- annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.  
- A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
- Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc - szakha-
tóság közreműködése esetén tizenöt - napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, 
kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, 
módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a 
felterjesztést megelőzően visszavonták.  
- A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt terjeszti fel és a fellebbezés-
ről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik. 
A törvény nevesíti azokat a közigazgatási döntéseket, amelyek esetében a Ket. nem engedi meg a fellebbe-
zést. 
A határidőn túl benyújtott fellebbezést - ha az ügyfél igazolási kérelmet nem terjesztett elő -, továbbá a fel-
lebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést az elbírálásra jogosult szerv érdemi vizsgálat nélkül vég-
zéssel elutasítja 
Nincs helye fellebbezésnek 
- ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet a fellebbezést kizárja ilyen esetekben azonban a hatóság dön-
tése ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye; 
- az ellenérdekű ügyfelek között létrejött egyezséget jóváhagyó határozat esetén ellen miatt indult; 
- a valamely adatnak, ténynek vagy jogosultságnak a hatósági nyilvántartásba hivatalbóli és mérlegelés nél-
küli bejegyzésével szemben, feltéve, hogy bármilyen szintű jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik; 
- ha az első fokú döntést miniszter, autonóm államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta; va-
lamint 
- ha az első fokú döntést központi államigazgatási szerv vezetője hozta, feltéve, hogy törvény vagy kormány-
rendelet ettől eltérően nem rendelkezik; 
- Az iménti felsorolás az irányadó akkor is, ha a miniszter bizonyos ügyekben a kiadmányozási jog gyakorlá-
sát valamelyik vezető munkatársára ruházta át, tehát az ilyen döntések ellen nem lehet a Kormányhoz felleb-
bezni. 
A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján 
Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, akkor a döntést: 
- módosítja vagy visszavonja. 
A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést: 
- visszavonhatja, 
- a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, 
hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.  
A fellebbezés nyomán hozott döntést közölni kell a fellebbezővel, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott 
döntést közölték. 
A visszavonó, illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak (fellebbezésnek) van helye, mint 
amilyen a visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt. 



Fellebbezési eljárás 
Ha az első fokon eljáró hatóság nem élt a módosítás jogával, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 
szerv dönt. 
- A határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a sérelmezett 
döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltak-
hoz. 
A másodfokon eljáró szerv a döntést  
-  helyben hagyja, 
- megváltoztatja  
- megsemmisíti. - Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat vagy a tényállás további tisztázása 
szükséges, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon 
eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el. 
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv 
Az ügyfél jogorvoslathoz való jogának érvényesülése érdekében az elsőfokú hatáskört úgy kell megállapíta-
ni, illetve a szervezetrendszert úgy kell kialakítani, hogy legyen a fellebbezés elbírálására jogosult, az elsőfo-
kú hatóságtól szervezeti, illetve feladatkör szempontjából elkülönülő szerv. 
Bírósági felülvizsgálat 
Az önállóan nem fellebbezhető végzések kivételével a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető, ha  
- nem volt helye a fellebbezésnek 
- a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette. 
Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság 
jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértés-
re hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elle-
ni kereset indításával. 
A bírósági felülvizsgálat a fellebbezéshez képest szűkebben vonja meg a jogorvoslati kérelem (a kereset) 
hivatkozási alapját. Ugyanis 
- amíg a rendes jogorvoslat körében (fellebbezés) a törvény az ügyféltől csupán annak állítását várja el, mi-
szerint az elsőfokú határozat az ügyfél valamely jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét sérti,  
- addig a bírósági felülvizsgálat a jogszabálysértésre hivatkozást követeli meg. A keresetlevélben az ügyfél-
nek kifejezetten - jogszabály, jogszabályhely megjelölésével - hivatkoznia kell a közigazgatási döntés teljes 
vagy részben jogellenességére, pontosabban fogalmazva arra, hogy megítélése szerint jogszabálysértés tör-
tént.  
Újrafelvételi eljárás 
- kizárólag hatósági határozat esetében van helye (végzés ellen nincs). 
- Az újrafelvételi kérelem benyújtása szempontjából érdektelen, hogy az adott ügyben az ügyfél kimerítette-e 
a fellebbezési jogát. 
Az ügyfél akkor nyújthat be a jogerős határozattal lezárt közigazgatási ügyben újrafelvétel iránti kérelmet, 
ha: 
- a hozott hatósági döntés közigazgatási szakban emelkedett jogerőre (azaz nincs a bíróságnak az ügyben 
érdemi határozata  
- az ügyfélnek csak a határozat jogerőre emelkedése után jutott tudomására valamely, a határozat meghozata-
la előtt már meglevő, de az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, 
adat vagy bizonyíték;  
- az újonnan felmerült lényeges tény, adat vagy bizonyíték elbírálása esetén ez az ügyfélre nézve kedvezőbb 
tartalmú határozatot eredményezett volna; 
- az újrafelvételi eljárás megindítására vonatkozó kérelem benyújtására az ügyfél csak meghatározott időtar-
tamon belül jogosult.  
Az újrafelvételi kérelmet a tudomásra jutástól számított 15 napon belül, de legfeljebb 6 hónapon belül kell 
benyújtani. Különös méltánylást érdemlő esetben legfeljebb 3 éves objektív  határidő jogvesztőnek minősül.  
Az újrafelvételi kérelem elbírálására az a közigazgatási hatóság jogosult, amely az elsőfokú határozatot hozta 



Az újrafelvételi eljárásban a hatóság a jogerős határozatot módosíthatja, visszavonhatja, vagy az utóbb is-
mertté vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat.  
E döntést közölni kell azzal, akivel a jogerős döntést közölték, ellene jogorvoslatnak az általános szabályok 
szerint van helye 
Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára 
- a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 
- a felügyeleti eljárás keretében, 
- az Alkotmánybíróság határozata alapján, 
-  ügyészi intézkedés nyomán. 
Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése. 
A közigazgatási jogorvoslati eljárás, különösen a fellebbezési eljárás többé-kevésbé hasonló folyamatot ír le, 
mint az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások. 
Méltányossági eljárás 
Az ügyfél a jogerős határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértő határozat módosítását vagy visszavo-
nását kérheti, ha annak végrehajtása számára a határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytala-
nul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható. 
A határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására csak kivételesen és a következő együt-
tes feltételek fennállása esetén kerülhet sor: 
- az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály ezt nem zárja ki, 
- az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél hozzájárul a határozatnak a kérelem szerinti 
módosításához, 
- a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket, 
- a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő 
egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el. 
A döntés módosítása vagy visszavonása 
Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljá-
ró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosíthatja vagy visszavonhatja. 
Felügyeleti eljárás 
A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és 
ennek alapján 
- megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, 
- gyakorolja felügyeleti jogkört. 
Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és 
szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. 
A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha 
- azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta, 
- semmisségi ok esetén a 121. § (4) bekezdésében foglalt idő eltelt, 
- semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, 
- kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a teljesítési 
határidő utolsó napjától számított öt év eltelt, 
- azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti, és a feltétel nem áll fenn. 
A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján 
Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak az egyedi ügyben történő alkal-
mazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, és az ügyben bírósági felül-
vizsgálatra nem került sor, a jogerős határozatot hozó szerv felügyeleti szerve a határozatot megváltoztatja, 
illetve megsemmisíti, és szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasítja. 
Ügyészi óvás 
- Ha az ügyész a jogerős, illetve végrehajtható és a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által felül nem 
vizsgált közigazgatási határozatban jogszabálysértést állapít meg, a jogszabálysértés kiküszöbölése végett a 
határozatot hozó hatósághoz vagy annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be.  



- Az óvásban az ügyész a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja, ebben 
az esetben a végrehajtás felfüggesztése kötelező. 
- Az óvást a hatóság a benyújtástól számított nyolc napon belül, testületi szerv az óvás benyújtását követő 
legközelebbi ülésén, ha az ügyész az óvást közvetlenül a felügyeleti szervhez nyújtotta be, a felügyeleti szerv 
harminc napon belül köteles elbírálni. 
- Az ügyész a törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetése végett a 
hatóság vezetőjénél felszólalással él, a jövőbeni törvénysértés veszélye esetén pedig a törvénysértés megelő-
zése érdekében figyelmeztetést nyújt be. 
Semmisség 
A közigazgatási szerv döntését meg kell megsemmisíteni a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra, ha: . 
- az ügy nem közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik; 
- a közigazgatási szervnek az ügyben eljáró dolgozója a kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon 
megszegte, és ez a közigazgatási szerv határozatát befolyásolta, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetését 
jogerős ítélet megállapította. 
A semmisségi ok által érintett hatósági döntést a jogerőssé válásától számított három éven belül minden - 
időbeli vagy egyéb - korlátozás nélkül meg kell semmisíteni. 
 Ehhez képest a jogerőre emelkedéstől számított három éven túl már nem semmisíthető meg a döntés, ha az 
megsemmisítés az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené. 
A döntés kijavítása, kicserélése és kiegészítése 
Kijavítás kérelemre vagy hivatalból, ha:  
- a döntésben név-, szám- vagy más elírás, 
 - számítási hiba van,  
Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés kicserélésére is. 
Kiegészítés a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül - mind kérelemre, mind hivatalból ki-
egészítheti döntését, ha : 
- az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott,  
- hiányzik a döntésből a törvény vagy külön jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem. 
Nincs azonban helye a döntés kiegészítésének, ha az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, 
vagy a jogorvoslatról szóló tájékoztatást nem tartalmazza. 
Végrehajtás 
Tágabb értelemben: közigazgatási szerv határozatában foglaltaknak megvalósítása. 
Ennek során él az ügyfél:  
- a határozatban  biztosított jogaival,  
- teljesíti az abban foglalt kötelezettségeit.  
Az ügyfelek általában önként, hatósági kényszerítő eszközök nélkül eleget tesznek a közigazgatási szerv ha-
tározatának. 
Végrehajtani csak jogerős határozatot lehet.  
Az elsőfokú határozat is jogerőssé, s így végrehajthatóvá válik, 
- ha ellene az előírt határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést,  
- a fellebbezésről lemondtak.  
- A másodfokú határozat minden esetben jogerős, és végrehajtható. 
Kereseti kérelemre vagy hivatalból a bíróság a végrehajtást felfüggesztheti. 
Kivételes esetekben a fellebbezésnek, nincs halasztó hatálya, ilyenkor előzetes végrehajthatóságról van szó.A 
döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül előzetesen végrehajthatónak, ha 
- életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető miatt szükséges, 
- ) nemzetbiztonsági és honvédelmi érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, fontos közrendvé-
delmi 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, 
katasztrófavédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termőföld-, 



környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve 
az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi,  
- a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. 
A hatóság a döntésében a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön kimondja, és megindokolja, 
valamint a döntésben rendelkezik a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. 
A végrehajtást az elsőfokú hatóság rendeli el hivatalból vagy kérelemre. 

- Hivatalból általában csak akkor kerül foganatosításra, ha az alapeljárás is hivatalból indult.  
- A végrehajtást elrendelő intézkedés vagy határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.  
- Az, akinek a jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a sérelemről szerzett értesüléstől számított 

három nap alatt kifogást terjeszthet elő a végrehajtást foganatosító szervnél.  
- A végrehajtási kifogásról a végrehajtást foganatosító szerv azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül 

határozattal dönt. A határozat ellen fellebbezni lehet 
A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító közigazgatási szerv határoz.:  

- a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti,  
- feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyé-re 

elvégezze, mással elvégeztesse; mindezekben az esetekben a kötelezettet az előre-láthatólag felmerü-
lő költség előlegezésére kötelezheti; 

- a jogosult kívánságára a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti; 
- a kötelezettel szemben bírságot szabhat ki; 
- a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt; a rendőrség a reá vo-

natkozó jogszabályokban megállapított kényszerítő intézkedéseket (eszközöket) alkalmazhatja. 
- meghatározott ingóság kiadása esetén - Ha a kötelezett ingóság kiadását megtagadja, a közigazgatási 

szerv a rendőrség közreműködését kéri, és a végrehajtást azonnal foganatosítja. Ha a meghatározott 
ingóság nincs meg, a jogosult kérheti az ingóság pénzegyenértékének megállapítását.  

- A pénzegyenértéket a végrehajtást foganatosító szerv határozattal állapítja meg, amely ellen felleb-
bezni lehet. A további végrehajtás e pénzösszeg behajtása iránt folyik. 

A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 
kivéve, ha törvény másként rendelkezik. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 
A végrehajtás általános feltételei 
A végrehajtható okiratot akkor lehet kiállítani, ha a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartal-
maz, jogerős vagy előzetesen végrehajtható, és a teljesítési határidő letelt. A bírósági végrehajtást végrehajt-
ható okirat kiállításával kell elrendelni. A végrehajtható okiratok a következők: 

- a bíróság által kiállított végrehajtási lap, 
- az olyan okirat, amelyet a bíróság végrehajtási záradékkal látott el, 
- a bíróság végrehajtást elrendelő, letiltó, illetőleg átutalási végzése, továbbá közvetlenbírósági felhí-

vást tartalmazó határozata, 
- a bíróság pénzbüntetésről, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról, elkobzás alá eső érték és 

vagyoni előny megfizetésére kötelezésről, valamint bűnügyi költségről szóló értesítése, továbbá a bí-
rósági gazdasági hivatalnak a nyomozó hatóság és az ügyészség által kiszabott rendbírságról szóló ér-
tesítése, 

- a bűnügyi zárlatot elrendelő határozat. 
A végrehajtás felfüggesztése 
A végrehajtást elrendelő szerv vagy felügyeleti szerve, továbbá a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - 
kérelemre - elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését, ha 

- azt törvény nem zárja ki, 
- a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy azt a bírósági vég-

rehajtó más követelés végrehajtása érdekében már lefoglalta, 
-  felfüggesztést különös méltánylást érdemlő körülmény indokolja. 



Különös méltánylást érdemlő körülménynek kell tekinteni a kötelezett vagy vele közös háztartásban élő kö-
zeli hozzátartozója egészségi állapotában, illetve a kötelezett vagyoni helyzetében a határozat jogerőre emel-
kedése után bekövetkezett olyan változást, amely jelentősen megnehezíti a kötelezettség teljesítését. 
A végrehajtás felfüggesztése kötelező, ha 

- azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni törvényességi óvásban indítványozza, 
- végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, illetve az közegészségügyi 

vagy közbiztonsági okból szükséges. 
A végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzéssel szemben fellebbezésnek van helye. 
A végrehajtás felfüggesztését haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény 
megszűnt. Az eljárás folytatásáról a kötelezettet és a kérelmezőt értesíteni kell. 
A végrehajtás megszüntetése 
A végrehajtást elrendelő szerv vagy felügyeleti szerve a végrehajtást végzéssel megszünteti, ha 

- a végrehajtható döntést visszavonták vagy megsemmisítették, 
- jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható, 
- a végrehajtáshoz való jog elévült, 
- a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri, 
- a további végrehajtási eljárási cselekményektől eredmény nem várható. 

A végrehajtást megszüntető végzést haladéktalanul közölni kell a végrehajtást foganatosító szervvel, vala-
mint a jogosulttal és a kötelezettel. 
A végrehajtást megszüntető végzéssel szemben fellebbezésnek van helye. 
A végrehajtáshoz való jog elévülése 
- A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a határozat 
teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő naptól 
számított öt év elteltével évül el. Jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt is megállapíthat. 
- Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztésének, a végrehajtási cselekmények foganatosításának, to-
vábbá a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési kedvezménynek, valamint a jelzálogjog bejegyzésének 
időtartama alatt. 
Végrehajtási kifogás 
Ha a végrehajtási eljárásban hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, a közléstől számított nyolc na-
pon belül a kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehaj-
tást foganatosító szerv törvénysértő intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén végrehajtási 
kifogást terjeszthet elő. Ha e törvény másként nem rendelkezik, a végrehajtási kifogásnak nincs halasztó ha-
tálya. 
Eljárási költség 
Az eljárási költség fogalma - Eljárási költségnek minősül a közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő, a 
igazolt költség, amelyet 

- a kérelemre induló eljárásban az ügyfél a hatóság részére az eljárás lefolytatásáért fizet,  
- az ügyfél, valamint az eljárásban közreműködő más személy a közigazgatási eljárással összefüggés-

ben fizet meg. 
Eljárási költségek: 

- az eljárási illeték, 
- az igazgatási szolgáltatási díj, 
- az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség (utazási költség, kiesett jövedelem megtérítése stb.), 
- az anyanyelv használatával kapcsolatos költség (tolmács díja, határozat lefordításának díja stb.), 
- az ügyfél irat-betekintési jogának gyakorlásával kapcsolatos költség (másolás, nyomtatás, postázás 

költsége stb.), 
- az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége (a törvényes képviselő költsége és kiesett jövedel-

mének megtérítése, a meghatalmazott költsége és megbízási díja, munkadíja, az ügygondnok, kézbe-
sítési ügygondnok költsége és munkadíja), 

- a tanú megjelenésével kapcsolatos költség (utazási költség, a kiesett jövedelem megtérítése), 



- a hatósági közvetítő költsége (megbízási díja, utazási költsége), továbbá a tevékenységével kapcsolat-
ban indokoltan felmerült kiadás, 

- a szakértői díj és a szakértő költsége, 
- a fordítási költség, 
- az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási 

költség, 
- a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány, 
- az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, 
- a hatósági ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült igazolt utazási költség, 
- a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb eljárási költség. 

Az eljárási költség viselése 
Ha az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárás amiatt indult, mert a kérelmező a másik ügyfél jogel-
lenes magatartását sérelmezte, a hatóság eljárási költségek viselésére kötelezi 

- a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, 
- a kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet. 

Ha az ügy érdemében hozott határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási illeték általa meg-
állapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmezőt, illetve az ellenérdekű ügyfelet. 
A költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási költség) vonatkozásában: 

- a hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, 
- az ügyfél, valamint az eljárásban részt vevő más személyek kötelesek eljárási cselekményeiket a cél-

szerűség figyelembevételével teljesíteni. 
- A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget a kérelmező ügyfél előlegezi meg, viseli 
- Több azonos érdekű ügyfél esetén az egyéb eljárási költséget az ügyfelek  egymás között egyenlő arányban 
előlegezik meg, illetve viselik. 
- Hivatalból indított eljárásban az egyéb eljárási költséget a hatóság előlegezi.  
- A rendőrség igénybevételével kapcsolatos költséget az igénybevételt kérő hatóság megelőlegezi. 
- Ha a határozat az ügyfél részére kötelezettséget állapít meg, a felmerült költség viselésére az ügyfelet kell 
kötelezni. A hatóság által megelőlegezett költséget a hatóság számlájára kell visszafizetni. 
- Hatósági nyilvántartásból történő rendszeres és csoportos adatszolgáltatás esetén jogszabály igazgatási 
szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésére határidőt is meghatározhat. 
- A végrehajtási eljárás során felmerülő költséget az viseli, aki a végrehajtás elrendelésére és foganatosítására 
okot adott. 
Döntés az eljárási költség viseléséről 
Az egyéb eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és határozatában vagy végzésében dönt a 
költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 
A költség viselésével kapcsolatos döntés ellen fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya a 
döntés többi - fellebbezéssel meg nem támadott - rendelkezése tekintetében, és nem akadályozza meg azok 
jogerőre emelkedését. 
Költségmentesség 
- A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az 
eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentes-
séget engedélyezhet. 
- A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra 
terjed ki. 
- A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése, illetve 
megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az módosítható vagy visszavonható. 
Biztosítási intézkedések 
Lényeges, hogy a közigazgatás a jövőben tisztán elektronikusan is működhet, a döntés elektronikusan hozha-
tó meg (A fentieken túl a konkrét utasítás, mint egyedi aktus is szerephez juthat a hatósági eljárásban. 
A szerv vezetője bármely ügyben soron kívüli eljárásra utasíthatja az ügyintézőt, a kiadmányozásra jogosult 
vezető pedig meghatározott tartalmú döntés-tervezet elkészítésére is adhat utasítást. 



Kapcsolattartás és ügyintézés elektronikus úton 
- Ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem 
ren-delkezik, az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal. 
- Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az adott ügyben 
vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja. 
- A hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásra formakényszer van. A hatóság elekt-
ronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél a kérelmet elekt-
ronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett. 
Az elektronikus ügyintézés két területen alakította át a közigazgatást: 
- a belső ügymenet szervezésében, ezt leginkább az igazolások, dokumentumok hozzáférésére, az ügyintézés 
helyére vonatkozó szabályokban lehet tetten érni, 
- a távolról, személyes megjelenés nélkül történő ügyintézés lehetőségének kialakulása révén. 
A hatóságokat elektronikus szolgáltatások nyújtására, illetve felhasználására jogszabály is kötelezheti. Ha az 
ügyfél legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezik, a kérelem az ügyfél elektronikus 
aláírásával ellátva a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül vagy közvetlenül a hatósághoz 
benyújtható.  
A természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az ügyfélnek le-
galább fo-kozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer biztosítja. A központi rendszer 
működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv a felelős. 
A központi rendszerbe való bekapcsolódást az ügyfélnek kell kezdeményeznie. Csak az ügyfél kezdeménye-
zésére jön létre ügyfélkapu, azaz a hatóság nem kezdeményezheti az ügyfél számára kapu kialakítását. Az 
ügyfélkapu létesítéséhez szükséges ügyfél-azonosításhoz az ügyfélnek személyazonosításra alkalmas hatósá-
gi igazolvánnyal - külföldi esetében személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel - kell személyazonossá-
gát igazolnia és a természetes személyazonosító adatait megadnia. Az ügyfélnek egyidejűleg közölnie kell az 
elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét is.  
Az ügyfél a neve, az elektronikus levélcíme és az egyedi azonosítója megadásával az ügyfélkapun keresztül 
léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív 
szolgáltatást a központi rendszer útján végeznek. 
Hatósági szolgáltatás 
Jogszabályban arra feljogosított hatóság az ügyfél számára 
- más hatóságok elektronikus tájékoztató szolgáltatásához, illetve elektronikus ügyintézési rendszeréhez tör-
ténő hozzáférést biztosíthat, 
- az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, 
- az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, 
- az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai 
és informatikai segítséget nyújthat. 


