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1. JOGKÉPZŐDÉSI MÓDOK 

 
A történelem folyamán 3 jogképződési mód alakult ki: 
1. szokásjog   
2. bírói  jog 
3.törvényhozói jog (állami jogalkotás) 
 
SZOKÁSJOG  
    A feudális jogrendszerben volt a legjellemzőbb.  

 A szokás a társadalom tagjai közötti érintkezések, viszonyok révén kialakuló 
rendszeresen ismétlődő magatartás: 

  az állami szervek jogalkotói tevékenységük során ezeket a társadalomban 
kialakult szabályokat veszik figyelembe. amelyet az állam elismer és 
érvényesülését végső soron a kényszer eszközével biztosítja.  (Tripartitum 1514- 
feudális jog kódexe) 

 a kodifikáció (írott jog) terjedésével a szokásjog kezdett jelentéktelenné válni 
 
BÍRÓI JOG:    
   Az angolszász jogrendszerben alkalmazták, illetve ma is nagy jelentőséggel bír. 

 Bíró alkotta jog. A bírói függetlenséget keretek közé szorítja. A bírák kötelesek az 
elődeik által kialakított szabályokhoz igazodni. Konkrét esetekre hivatkoznak, 
azonos tényállás esetén azonos döntést kell hozniuk.(precedensek). 

 A múltra tekintettel szabályozza a társadalmi viszonyokat 
 Bizonytalanabb, mert az emberek csak utólag tudják meg, hogy magatartásuk 

hogyan minősül, jogbiztonságnak kevésbé felel meg. 
 A kontinentális jogrendszerben nem érvényesül, mert az írott jog tiltja a bírói 

jogalkotást  
 
TÖRVÉNYHOZÁSI JOG 

 A 19. századtól a kontinentális jogrendszerekben, A törvényhozási jog a 
meghatározó( így a magyar jogban is) 

 Az írott jogszabály (kodifikáció) az alkotmányosság megőrzésének legjobb 
eszköze, mivel a jogszabályt állami szervek alkotják és ők is juttatják érvényre 

 A kibocsátott jogszabályok hierarchikus rendben helyezkednek el ,élükön az 
alkotmánnyal. 

 Jövőre irányulóan szabályozza az emberek magatartását, a társadalmi viszonyokat 
 Kevésbé rugalmas, és kevésbé képes a társadalom gyors változásaihoz 

alkalmazkodni, ezért kiszámítható és megbízható   
 Az írott jogszabályok tiltják a bírák jogalkotási hatalmát. 
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 Korábbi bírói ítélkezésre nem lehet hivatkozni. 
E szervek jogalkotó tevékenysége eleve a jogi normák létrehozására irányul. A 
társadalmi viszonyokat a jogalkalmazó szervek jogképző tevékenységével ellentétben 
nem utólag, hanem előre próbálja meg szabályozni.  

A jogalkotó megnézi a társadalmi viszonyok tipikus, nem általános jellemzőit és ezeket 
teszi a jogi norma tartalmává. Az ilyen jogszabályok nem képesek követni, vagy csak 
nehézkesen követik a társadalmi viszonyok gyors változását = rugalmatlanok.  

Előnyük viszont a kiszámíthatóság és a jogbiztonság.  
 

 
 
 
2. A JOGSZABÁLY FOGALMA ÉS SZERKEZETI ELEMEI, A JOGSZABÁLYOK 

CSOPORTOSÍTÁSAI 
 
A jog fogalma 
Az állam által alkotott vagy szankcionált, és a társadalom valamennyi tagjára kötelező, végső 
soron kikényszeríthető magatartási szabályok összessége.  
A jog fogalma: A jog legáltalánosabb megközelítésben emberek közötti viszony, társadalmi 
viszony. A jog norma, magatartásszabály, az emberi magatartásokat, vagy magatartásokat 
befolyásoló körülményeket szabályozza. A jogot a többi magatartásszabálytól az különbözteti 
meg, hogy a jog esetében az állam szervezeti rendszerén keresztül rendelkezésre bocsátja a 
kényszereszközöket annak érdekében, hogy a társadalom tagjai a jogi normáknak megfelelő 
magatartást tanúsíthassanak. A jog tehát állami kényszereszközökkel kikényszeríthető 
általános magatartásszabály. 
 
A jog keletkezése: 
A jogtörténetileg is jelentős forrása a társadalmi gyakorlat, a szokások kialakulása, 
elfogadása, alkalmazása. A jog másik jelentős forrása az állami szervek jogalkotó 
tevékenysége során keletkező jogszabályok. (A szokás a társadalom tagjai közötti 
érintkezések, kapcsolatok, viszonyok révén kialakuló rendszeresen ismétlődő magatartás.) 

JOG 
Társadalmi normák 

 Jogalkotási hatáskörrel felruházott állami 
szervek alkothatnak jogszabályt, a 
jogalkotásnak szigorúan meghatározott 
eljárási rendje van, melynek betartása a 
jogszabály érvényességének feltétele. 

 A jogszabályi jogok és kötelezettségek az 
állam egész területére és valamennyi 
jogalanyára nézve egységesek 

 
 
 
 A megszegőkkel szemben az állami 

szervek szankciót alkalmazhatnak. Az 
állami intézmények egy részének 
kifejezetten a szankció alkalmazása a 
feladata. 

 
 
 
 
 
  - A társadalomban csak differenciáltan 
érvényesülnek, betartásuk általában az 
emberek önkéntes akarat-elhatározásán 
alapul. A szervezeti normák az adott 
szervezettel tagsági jogviszonyban 
(kötelékben állókra) nézve kötelező. pl.: 
főiskola szabályzata 
  - Itt is érvényesíthető szankció a 
megszegőkkel szemben, de ez nem az állam 
feladata és nem nyújthat hozzá segítséget. 

 
 

Jogszabály fogalma: 
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   Általános érvényű, mindenkire kötelező magatartásszabály, melyet az arra 
felhatalmazott állami szerv megalkotott és közrebocsátott, (érvényesülését akár kényszer 
eszközével is biztosítja). Jogszabály: a jog konkrét megjelenési formája. 
 
 
SZERKEZETI ELEMEI 
                  1. tényállás (hipotézis)     
                  2. rendelkezés (diszpozíció)    
                  3. jogkövetkezmény (szankció)    
 

1. tényállás(hipotézis): 
            a tényeknek olyan összessége, amelyhez valamilyen joghatás fűződik. Azon 
körülményeket határozza meg, amelyek bekövetkezése esetén kell, vagy tilos az adott 
magatartást tanúsítani. A tényállás lehet zárt és nyitott. 

a) Zárt tényállás: a jogalkotó tételesen, pontosan, kimerítően, taxatíve felsorolja 
azokat a tényállásokat, amely esetén szükséges a normában írott magatartást 
tanúsítani 

b) Nyitott tényállás: a jogalkotó nem írja körül pontosan a jogszabály alkalmazási 
területeit.  Példálózó felsorolással jelzi a jogalkalmazók számára azt a 
szándékot, hogy milyen körben kell alkalmazni a normát. Pl. vagyoni 
viszonyok szabályozása polgári jogban (erre utaló kifejezések: „legalább”, 
„legfeljebb”, „különösen”) 

 
2. Rendelkezés (diszpozíció) 

         Meghatározza a követendő magatartást. Jellege alapján lehet: 
 

a) kogens szabály: kötelező Feltétel nélkül kötelez, eltérni tőle nem lehet, 
függetlenül, hogy a felek rendelkeztek-e az adott kérdésben, sőt a felek egyező 
akarata ellenére is érvényesül.   

       A kogens szabály lehet tiltó: pl: versenykorlátozó megállapodás és parancsoló 
       pl: hatósági ár meghatározása    
 
b)  megengedő diszpozíció: két legjellemzőbb megjelenési formája: 

 Diszpozitívitás: eltérést engedő, hézagpótló A jogalkotó törvényben 
leírja  a szerződésre   vonatkozó általa követendőnek tartott 
szabályokat. De a felek ettől eltérő megoldást is választhatnak –ez 
esetben szerződésükben saját magukra irányadó szabályokat kell 
kidolgozni. 

 Diszkréció: az állami szervek számára döntésükhöz biztosított 
mérlegelési jogkör. A közjog területét szabályozó normákban fordul 
elő, a jogalkotó felhatalmazást ad a jogalkalmazó szerveknek arra, 
hogy adott esetben az állami kényszer alkalmazását belátása szerint 
mérsékelje Pl: az adóhatóság számára az adó megfizetése 
szempontjából (részletfizetés) 

 
 

3. Jogkövetkezmény (szankció):  
         kétféle lehet:  

a) Szankció: a büntetést, joghátrányt jelenti, amit a törvény a rendelkezés 
megsértése miatt kilátásba helyez  

Szankció lehet: 
 Vagyoni: a jogsértő vagyonával szemben alkalmazott hátrány (ingatlan adásvétel 

30 napon túli földhivatalhoz benyújtása mulasztási bírságfizetéssel jár.) 
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 Személyi: a jogsértő személyével szemben alkalmazott hátrány ( aki szerződésre 
más személy nevét hamisítja, magánokirat hamisítást követ el, ami akár 
szabadságvesztéssel is büntethető) 

 Érvénytelenségi: a jogszabállyal ellentétes magatartás nem jár a kívánt joghatással 
(a cselekvőképtelen személy általkötött adásvételi szerződés érvénytelen) 

Vannak olyan jogszabályok, ahol a szankció vegyes jellegű, egyszerre többtípusú joghátrány 
alkalmazását teszi lehetővé. 

 
b) joghatás akkor áll be, ha valaki a rendelkezésnek megfelelő magatartást 

tanúsít. Pozitív dolog éri semmiképpen nem hátrányos az alany számára. 
   
JOGSZABÁLYOK CSOPORTOSÍTÁSAI: 

Az azonos nemű élet- és társadalmi viszonyokat azonos módszerrel szabályozó  
jogszabályok összességét jogágnak nevezzük. A jogágak összessége alkotja a jogrendszert.  
 
Több félek éppen csoportosítható, de a legalapvetőbb felosztás  

1) a közjogi, és a magán jogi csoportra osztás. 
a) Közjogi csoport: 

- Alkotmányjog legfontosabb szabályozási területe az állami hatalom 
gyakorlásának alkotmányos rendje, szervezeti és működési szabályai, 
az állampolgári  jogok és kötelezettségek  

- Közigazgatási jog azok a jogszabályok alkotják, melyek az államigazgatási 
szervek tevékenységét szabályozzák. Alá- és fölérendeltség dominál 

- Pénzügyi jog a pénzügyi rendszert több különálló törvény szabályozza 
(államháztartás, költségvetés, adózás, számvitel). 

- Bűntető jog az állami, társadalmi és gazdasági rend védelmében a jogilag 
jelentős társadalmi viszonyokat szabályozza. A Büntető törvénykönyv. 
meghatározza a bűncselekmények körét, és a kiszabható büntetéseket 

- Bűntető eljárás jog A büntetőjog alaki joga, e szabályok határozzák meg a 
büntetőeljárásban résztvevő hatósági és magánszemélyek jogait és 
kötelezettségeit. Szabályait az 1998 évi XIX törvény (Be) tartalmazza) 

- Polgári eljárás jog Egyenjogú és egymással mellérendeltségi viszonyban álló 
felek vagyoni kapcsolatait szabályozza. 

 
b)  Magánjogi csoport: 

- Polgári jog : egyenjogú és egymás mellé rendelt felek vagyoni kapcsolatait   
                 szabályozza. Szabályozza a személyek személyhez fűződő jogainak 
védelmét 
- Családjog: Házasság, rokonság és a gyámsághoz kapcsolódó személyi és 

vagyoni viszonyokat szabályozza 
- Munkajog: munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályokat tartalmaz. 
- Társasági, szövetkezeti jog: a gazdálkodó szervezetek működésére vonatkozó 

szabályokat tartalmaz 
c) Nemzetközi jogágcsoport: 

 Nemzetközi közjog a nemzetközi jogalanyok (államok kapcsolatát szabályozza 
 Nemzetközi magánjog a külföldi elemeket is tartalmazó jogviszonyokra 

vonatkoznak 

2) Ismeretes az anyagi és alaki (eljárási) jogra történő felosztása (funkció szerint) 
Az anyagi jog: azoknak a jogi normáknak az összessége, amelyek 

meghatározzák a jogalanyok követendő magatartásának 
tartalmát (az alanyi jogokat és az alanyi kötelezettségeket) (pl: 
adózás) 

Az alaki (eljárási) jog:- az anyagi jog érvényesülését szolgálva - eljárási rendet 
állapít meg az eljáró állami szervek és az állampolgárok 
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számára, valamint meghatározza az anyagi jogszabályok 
kikényszerítésének módját. (pl: polgári perrendtartás, Ket) 

 
3)  A jogszabály hatályossága, érvényessége szerint 

                      A jogi norma érvényessége mindig a jogszabály keletkezéséhez; hatályossága a 
végrehajthatóságához kötődik 
 
       4-féle érvényességi feltétele van, melyeknek együttesen kell fennállniuk. 

- jogalkotó hatáskörrel felruházott szervnek kell kibocsátania (parlament, 
önkormányzat). 

- illeszkednie kell a jogforrási hierarchiába (önk-i rendelet nem állhat tv felett) 
- megfelelő módon közzé kell tenni, ki kell hirdetni (Magyar Közlöny, 

Tárcaközlöny, helyi lap) 
- feleljen meg az előírt általános és speciális eljárási szabályoknak (2/3-os 

többség) 
 
        hatályának 4-féle csoportját különböztetjük meg:  

- Tárgyi hatály: Milyen ügyekben kell alkalmazni. Azokra a jogviszonyokra 
terjed ki, amelyek tartalmát a jogszabály meghatározhatja, vagy 
megváltoztathatja 

 
- Területi (földrajzi) hatály: milyen földrajzi területen kell alkalmazni az adott 

jogszabályt.  Általában a jogszabályok nem térnek ki külön területi hatályra, 
hiszen a központi állami szervek által alkotott jogszabályok az ország egész 
területén, az önkormányzati normák, pedig az önkormányzat illetékességi 
területén lépnek hatályba. 

 
 
- Személyi vagy alanyi hatály: Kire vonatkozik. Az ország területén a 

természetes személyekre, a jogi személyekre és a jogi személyiség 
nélküli szervezetekre, valamint az ország területén kívül a magyar 
állampolgárokra, a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező 
jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.   

 
- időbeli hatály: Mikortól kell alkalmazni. Az az időtartam, amely alatt a jogi 

norma alapján jogviszonyok keletkezhetnek, módosulhatnak, szűnhetnek 
meg. A hatályba léptetés és a hatályon kívüli helyezés közötti időszakra 
terjed ki. 

 Ex tunc: visszamenőleg ; 
 Ex nunc: azonnali, kihirdetéstől kezdve ; 
 Pro futuro: a törvénybe beleírt időponttól (későbbi időpont) ; 

A hatálybalépés napját mindig meg kell jelölni. A hatálybalépés időpontját úgy kell 
megállapítani, hogy kellő idő maradjon az alkalmazásra való felkészülésre. A jogi 
norma akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a 
jogszabályban meghatározott határidő lejár. Magyar Közlönyben való kihirdetés. 

 
 

   
 A jogszabályoknak egyértelműeknek, jól áttekinthetőknek kell lenniük. A jog általános 
jellegéből, a jogegyenlőség elvéből következik az az elvárás, hogy a jogszabályok mindenkit 
azonos mércével mérjenek. Az is követelmény, hogy a jog legyen méltányos, azaz az 
átlagosnál hátrányosabb helyzetben lévők számára teremtsen kedvezőbb feltételeket. A 
jogalkotás egyik legfőbb jellemzője, hogy képes az általános erkölcsi felfogásnak, társadalmi 
igazságérzetnek megfelelően szabályozni az összetett, bonyolult társadalmi viszonyokat, 
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képes feloldani társadalmi együttélésből szükségszerűen fakadó konfliktusokat. A jog az 
igazságosság, a közjó megvalósulásának egyik legfőbb eszköze. 
 
A jog alapvető feladata az emberi magatartások szabályozásával biztosítani a társadalom 
rendezettségét, szervezettségét, kiszámítható társadalmi viszonyokat teremteni. Ennek során 
rendezi az állampolgárok, az állami szervek és a társadalomban működő egyéb szervek 
kapcsolatait és érdekeik, nézeteik összeütközése esetén az ellentéteket feloldja, vagy 
legalábbis csökkenti a konfliktusok okozta feszültséget. Nem minden konfliktust old meg a 
jog. Az okok és a társadalmi diagnózis ismeretében kell az állam rendelkezésére álló vagy 
arra befolyással bíró eszközök közül kiválasztani a megfelelőket és alkalmazni a 
leghatékonyabb terápiát. A társadalmi bajok orvoslásában a jog mellett fontos szerepe van a 
családnak, az oktatásnak, az írott és elektronikus sajtónak 
 
A jogszabályok jelölése 
 
Országgyűlési törvény 
2005. évi LXIX. (69.) törvény 
Arab számmal az évszám, majd római számmal hányadik törvény 
 
Kormány rendelet 
127/2005. (VI.30.) Korm.r. 
Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi törvény. Zárójelben a Magyar 
Közlönyben való megjelenés ideje, s utána a korm.r. rövidítés. 
 
Miniszteri rendelet 
32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet 
Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi törvény. Zárójelben a Magyar 
Közlönyben való megjelenés ideje, s utána a kiadó minisztérium rövidítése. 
 
Önkormányzati rendeletek 
41/2005. (VI.23.) Főv. Rend. 
Arab számmal hányadik / arab számmal hányas évi törvény. Zárójelben a megjelenés ideje, s 
utána a kiadó önkormányzat rövidítése. 
 
Jogszabályok tagolása: 
Legnagyobb szerkezeti egység: RÉSZ 
Rész utáni egység: fejezet 
Fejezeten belül: szakasz, jelölése § (paragrafus) 
Szakaszon belül: bekezdés, jelölése (1), (2), zárójelben lévő arab számok 
Bekezdésen belül: felsorolás, jelölése a), b), c) vagy 1., 2. 
 
Jogszabályok kihirdetése: a jogszabály első hivatalos formában történő nyilvánosságra 
hozatala, a jogszabály előírt módon való közreadása. A jogszabályt az önkormányzati rendelet 
kivételével a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar Közlönyben kell kihirdetni. 
Az önkormányzatét az ő hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon kell 
kihirdetni, ennek módját az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában állapítja 
meg. 
 
Magyar Közlöny: a jogszabályokon kívül tartalmazza a nemzetközi szerződéseket, az OGY, 
a köztársasági elnök és a Kormány határozatait és jogi iránymutatásait, a Legfelsőbb Bíróság 
jogegységi tanácsa által hozott jogegységi határozatot és elvi bírósági határozatot, a személyi 
kérdésekben hozott döntéseket, az Alkotmánybíróság határozatait. 
 
Határozatok Tára: a Kormánynak azokat a határozatait tartalmazza, amelyeknek az itt 
közzétételét a Kormány elrendelte. Itt lehet közzétenni a koránybizottságok határozatait, 



 - 7 - 

azokat a közleményeket, amelyek közzétételét a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási 
államtitkára elrendelte. 
 
A Magyar Közlönyt és a Határozatok Tárát a Miniszterelnöki Hivatalban szerkesztik. 
 
Tárcaközlöny: a Minisztérium és az országos hatáskörű szerv az utasítások és a jogi 
iránymutatások közzététele céljából hivatalos lapot adhat ki. Minden olyan jogszabály, állami 
irányítás jogi eszköze közölhető, amely a Minisztérium vagy az országos hatáskörű szerv, 
illetőleg az általik irányított vagy felügyelt szerv munkája szempontjából fontos. 
 
Jogszabálygyűjtemények: 

 Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye: évenként 
 Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye: ötévenként adják ki. 
 Cd, illetve DVD jogtár 

 
 

 
 

3. A MAGYAR  JOGFORRÁSI RENDSZER, A JOGFORRÁSI RENDSZER 
ALAPELVEI 

 
Jogforrás fogalma: a jogalkotó, akinek hatásköre van a jogszabály megalkotására 
kibocsátására.  A jogforrás összekapcsolódik a jog keletkezésével, létrejöttével, 
kialakulásával. A jogforrás fogalma utal arra, hogy a jogi norma milyen szervtől ered, v. 
eredhet, másrészt milyen lehet a megjelenési formájuk.  
 
 
A jogforrás arra a kérdésre ad választ, hogy mely szerv és milyen formában alkothat 
jogszabályt.  Beszélhetünk: 

1) Belső jogforrás (anyagi v. materiális): az a tényező, amely a jogalkotás 
hatalmával bír.(pl: Országgyűlés, Kormány) 

2)  Külső jogforrás (alaki v. formális): az a forma, amelyben a jogszabály 
megjelenik.(pl: törvény, kormányrendelet). 

Jogforrás: egyrészt jelenti a jog létrehozóját, megalkotóját, azaz azokat az állami szerveket, 
amelyek a jogszabály kibocsátására jogosultak, másrészt a jogszabály megjelenési formáját. 
 
 
 
 JOGFORRÁS  
BELSŐ  KÜLSŐ 
Jogalkotó állami szerv  Jogszabály azon formája, 

amelyben megjelenik 
Alkotmány Országgyűlés Törvények 

  
Kormány Kormány rendelet 
 A törvény végrehajtásáról 

szól, saját hatáskörében is 
alkot. 

  
Miniszterelnöki rendelet Kormánytagok 

KÖZPONTI 
JOGSZABÁLYOK 

Miniszteri rendelet 
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Megyei Önkormányzat Megyei önkormányzati 
rendelet 

  

Települési önkormányzat 

HELYI JOGSZABÁLYOK 
Települési önkormányzati 
rendelet 

 
A jogszabályok hierarchikus, alá- és fölérendeltségi kapcsolatban állnak egymással. Az 
alacsonyabb szintű jogszabály, nem tartalmazhat a magasabb szintűvel ellentétes 
rendelkezést. A jogszabályi hierarchia betartásában és betartatásában az 
Alkotmánybíróságnak rendkívül lényeges szerepe van. A jogalkotó a saját maga által 
kibocsátott jogszabályt megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. 
A törvények közül ki kell emelni az Alkotmányt, mint alaptörvényt, amely a legmagasabb 
szintű jogszabály. Elfogadásához, illetve módosításához az országgyűlési képviselők legalább 
kétharmadának szavazata szükséges. Az Alkotmány az állami, jogi és társadalmi rend 
alapvető szabályozását foglalja magába. Az Alkotmány és a jogalkotásról szóló törvény 
meghatározza azokat a tárgyköröket, amelyeket törvényben kell szabályozni. 
A társadalmi rendre vonatkozóan törvényben kell szabályozni, pl. az Alkotmányban felsorolt 
állami szervek működését, a népszavazást, a bűncselekményeket, a büntetéseket, a polgári és 
az államigazgatási eljárást. 
A gazdasági rendre vonatkozóan törvényi szabályozást igényelnek, pl. a tulajdonviszonyok, a 
magán és a jogi személyek vagyoni viszonyai. 
Az állampolgárok alapvető jogai és kötelezettségei körében, pl. az állampolgárságot, az 
egyesülési és gyülekezési jogot, az oktatást és a közművelődést, az egészségügyi ellátást és a 
társadalombiztosítást.  
A Kormány által kibocsátott rendelet az állampolgári szervezetekre nézve közvetlenül jogot, 
illetve kötelezettséget keletkeztet. 
 
JOGFORRÁSI RENDSZER ALAPELVEI 

 Jogszabály csak akkor jöhet létre, ha illeszkedik a jogforrási hierarchiába 
 A törvényeknek általánosnak kell lennie, tehát nem vonatkozhat meghatározott 

személyre. 
 Azonos szintű de később meghozott jogszabály közül mindig az utolsó az érvényes. 
 Különös és általános szabály közül, az időrendre tekintet nélkül mindig a különös 

alkalmazandó 
 A rendelkezéseknek főszabályként nem lehet visszaható hatálya, mert különben a 

jogszabályoknak egyáltalán nem lenne kötelező ereje  
 

Az Európai Unió rendeletei, ajánlásai, a csatlakozás után közvetlenül alkalmazandó 
jogforrásnak számítanak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOGFORRÁSOK HIERARCHIÁJA 

 állami szervek által létrehozott jogforrások alá- fölérendeltségi viszonyát jelenti adott 
állam jogforrási rendszerében.  

 A jogforrások nem azonos rangúak, Ennek értelmében bizonyos alacsonyabb szintű 
jogszabály nem ütközhet magasabb szintű jogszabályba. 
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Alkotmány 
1949. évi XX. tv. 

 
Törvények, törvényerejű rendeletek 

 
Kormányrendeletek 

 
Miniszteri, miniszterelnöki rendeletek 

 
Önkormányzati rendeletek 

.  
   
 
 
 
 
1) Alkotmány: 

A jogforrási hierarchia élén a 15 fejezetre tagolt az Országgyűlés által alkotott 
alaptörvény az Alkotmány áll, (1949. évi XX. tv.) mely, az írott jog legmagasabb 
szintű jogszabálya.  Fő szabályozási területei: 

 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb 
szabályok 

 a legalapvetőbb emberi és állampolgári jogok (ártatlanság vélelme, 
munkához, élethez, tulajdonhoz, oktatáshoz való jog) és 
kötelezettségek:(hadkötelezettség, adófizetés) 

 nemzeti jelképek, szimbólumok 
       Magyarországon az Alkotmány megalkotásához vagy megváltoztatásához az 
országgyűlési képviselők 2/3 szavazata  szükséges. 
 

2) Törvények, törvényerejű rendeletek 
     Az Országgyűlés alkotja 

- a társadalmi rendre,  
- a gazdasági rendre 
- az állampolgárok alapvető jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan. 

Az Országgyűlés mint a legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerv, bármely kérdésben 
hozhat törvényt  (törvényerejű rendelet: Btk) 
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Össz. országgy. képviselő 2/3-os többsége 
 
 

Jelenlévő országgy.képv. 2/3-os töbssége: 

 Az Alkotmány megváltoztatása  
 A Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról és 

azok használatáról szóló törvény 
 Alkotmánybíróságról ( tagok megválasztása),  
 az Állami Számvevőszékről (elnök és alelnökök 

megválasztása, szervezetéről működéséről  szóló 
törvény)                                                         

  az országgyűlési biztosokról (megválasztásuk) 
 Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztása 
  a honvédelemről (pl: hadiállapot és békekérdések) 
 a jogalkotás 

 választójogról 
  a népszavazásról és a népi kezdeményezésről, 
  az egyesülési jogról, a gyülekezési jogról 
  a lelkiismereti és vallásszabadságról 
   a szabad véleménynyilvánításról (sajtószabadságról) 
  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól,  
  a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
  menedék jogról 
 utazási és letelepedési szabadságról 
 sztrájkjogról 
  állampolgárságról 
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, bírák 

jogállásáról   
 Országgyűlési biztosokról  
  az önkormányzatokról 
  a rendőrségről , a nemzetbiztonsági tevékenységről 

(titkosszolgálat) 

 Össz. Képviselő 50%-a + 1 szavazat: 
 
 

Jelenlévő Képviselők 50%-a + 1 szavazat: 
 
  A miniszterelnök megválasztása, a Kormány 

programjának elfogadása  
 A miniszterelnökkel szemben benyújtott 

bizalmatlansági indítványról való döntés 
 Az ORTT elnöke és tagjai megválasztása 
 A Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Hungária 

Televízió Közalapítványok Kuratóriumi és ellenőrző 
testületi tagjai megválasztása 

 A Tulajdonosi Tanácsadó Testület tagjainak 
megválasztása 

 Legfőbb ügyész 
 

 Országgyűlés elnöke, alelnökei és jegyzők 
 Országgyűlési bizottság elnöke, alelnöke és tagjai 
 Országos Választási Bizottság tagjai és póttagjai 
 Egyes fontos tisztségeket betöltő személyek 

ellenőrzésére felállított bizottság tagjai 
 MNB felügyelő- bizottságának elnöke és Tagjai 
 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti 

Tanácsának elnöke 
 

 

 
 

3)  Kormányrendelet: 
A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. 

Ezeket a miniszterelnök írja alá. A Kormány rendelete törvénnyel nem lehet 
ellentétes.  

 védi az alkotmányos rendet 
 védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek jogait; 
 biztosítja a törvények végrehajtását; 
 irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, 

összehangolja tevékenységüket; 
 meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az 

ellátás  anyagi fedezetéről; 
 irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését; 
 az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek 

az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a 
közbiztonságvédelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; 

 
4)  Miniszterelnöki, miniszteri rendeletek 

A kormány elnöke és tagjai törvényben meghatározott hatáskörükben rendeletet 
adnak ki. Nincs szintbeli különbség a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet között 
 

5) Önkormányzati rendeletek 
                 A jogforrási hierarchia legalsó szintjén helyezkedik el helyi képviselőtestület  
                 alkotja a  helyi társadalmi viszonyok rendezése céljából 
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 törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, 
 törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét 
 önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, 
 a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult 

szervhez 

A Magyar Köztársaság jogforrási rendszere  
A jogforrási rendszert az 1949. évi XX. Törvény az Alkotmány és az 1987. évi XI. törvény a Jogalkotásról szóló 
törvény szabályozza.  
 
A TV. Felsorolja a jogalkotó állami szerveket.  
A jogalkotó szervek által alkotható jogszabályokat  
Megkülönbözteti az állami irányítás egyéb jogi eszközeit, illetve ezek kibocsátóit. Az állami irányítás egyéb jogi 
eszközei nem jogszabályok, de jogforrásnak minősíthetők.  

A jogalkotási törvény szerint  
Adott jogalkotó szerv egyféle elnevezéssel alkothat jogszabályt, a további általa kiadható normatív aktusok, nem 
jogszabályok az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartoznak.  
A jogalkotási törvényben nincsen minden jogszabály nevesítve (vannak olyan érvényes és hatályos 
jogszabályok, amelyek megalkotója már megszűnt, de a jogszabályt még alkalmazni kell Pl.: Tvr-ek).  
A jogalkotási törvényben csak az un. Rendes jogforrások vannak nevesítve, a rendkívüli 
jogforrásokat az Alkotmány tartalmazza.  
Jogszabályok  
Az országgyűlés alkotja a törvényeket. 
Kormány alkotja a rendeleteket.  
Miniszterelnök, kormány tagja rendeleteket.  
Önkormányzat rendeleteket alkothat.  
 
Országgyűlés törvényben állapítja meg: 

- A társadalmi rendre, társadalom meghatározott jellegű intézményeire, az állam szervezetére, 
működésére, állami szervek hatáskörére vonatkozó alapvető rendelkezéseket.  

- Gazdasági rendre, gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó szabályokat.  
- Az állampolgárok alapvető jogait, kötelezettségeit ezek feltételeit, korlátait, érvényre juttatásuk szabályait.  
 
A kormány az alkotmányban meghatározott feladatkörében törvényben, törvényerejű rendeletben kapott 
felhatalmazás alapján ad ki rendeletet.  
 
Feladatkörében törvény, törvényerejű rendelet, kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján adhatnak ki a 
miniszterek rendeleteket.  
 
Az önkormányzatok rendeleteket adhatnak ki magasabb szintű jogszabályban nem szabályozott társadalmi 
viszonyokra, illetve helyi, területi sajátosságoknak megfelelő részletes szabályok megállapítására.  

Állami irányítás egyéb jogi eszközei  

Határozat  
Kormány, kormánybizottságok, önkormányzatok, azok szervei határozatban szabályozzák az általuk irányított 
szervek feladatait, saját működésüket.  
Az országgyűlés és a kormány elrendelheti egyes határozatai Magyar Közlönyben való közzétételét.  

Utasítás  
Miniszterek, az OHSZ-ek vezetői a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevékenységeinek szabályozására 
utasítást adhat ki.  

Jegybanki rendelkezés  
MNB elnöke jegybanki rendelkezést adhat ki a pénzügyi intézmények és meghatározott szervekre. Ezt a 
pénzügyi közlönyben kell közzétenni.  

Statisztikai közlemény  
A KSH elnöke statisztikai fogalmat, módszert, osztályozást, névjegyzéket és számjelet tartalmazó kötelező 
rendelkezést adhat ki, melyet a KSH lapjában kell közzétenni.  
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Jogi iránymutatások 
Az OGY, a kormány irányelvet bocsát ki, melyben általános érvényű célokat, programokat határoz meg állást 
foglal az állami, társadalmi élet fontos kérdéseiben, ez a Magyar Közlönyben közzétehető.  
Az OGY, a Kormány jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezheti, ezeket a Magyar Közlönyben közzé kell 
tenni.  

Rendkívüli jogforrások  
Az alkotmány két fajtájáról rendelkezik.  
Rendkívüli állapot kihirdetésekor megalakítandó Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat. E rendelet egyes 
törvények alkalmazását felfüggesztheti, illetve törvényi rendelkezésektől eltérhet, különleges intézkedéseket 
hozhat. Rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti. Az alkotmány alkalmazását nem 
függesztheti fel.  
 
Szükségállapot idején a külön törvényben meghatározott intézkedéseket a Köztársasági elnök vezeti be rendeleti 
úton. A köztársasági elnök tájékoztatja az országgyűlés elnökét. Az OGY, illetve az OGY Honvédelmi 
Bizottsága a köztársasági elnök által bevezetett intézkedéseket felfüggesztheti.  
 
Hivatalos lapok, jogszabálygyűjtemények  
A Magyar Köztársaság hivatalos lapja a Magyar Közlöny, melyet a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszt.   
Határozatok tára a Kormánynak azokat a határozatait közli, amely határozatok közzétételét a Kormány a 
határozatok tárában elrendelte.  
Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye évenként adják ki.  
Hatályos jogszabályok gyűjteménye kerül kiadásra.  
Kiadásukról az Igazságügyi Miniszter és a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik.  

 
4. A JOGALKALMAZÁS FOGALMA, SZAKASZAI; A JOGERŐ A MAGYAR 
JOGBAN 
 
JOGALKALMAZÁS FOGALMA: 
Egyrészt a jogalanyok jogkövető magatartása (a jogalanyok a jogi normákban foglaltakat 
önként betartják) másrészt az állami szervek olyan tudatos magatartását értjük, amelynek 
során az állami szervek egyedi jogviszonyt keletkeztetnek, módosítanak, vagy megszüntetnek, 
és az e tevékenység során létrehozott döntés kikényszerítésére végső soron állami kényszerítő 
apparátus vehető igénybe  
 
A jogalkalmazás lényege: az absztrakt módon megfogalmazott jogi normákat (anyagi és 
eljárásjogi normákat) konkrét életviszonyokra alkalmazzák. 
 
A jogalkalmazói tevékenység két funkciót valósít meg:  
-általánosan kötelező jogszabályok minden esetben való érvényesítésének biztosítása,  
-a meghatározott egyedi konkrét ügy rendezése.  
 
JOGALKALMAZÁS SZERVEI: 

 
 
 
 

Bíróságok Közigazgatási szervek 

célja A már bekövetkezett jogsérelem 
orvoslása Általában jövőbeni joghatás kiváltása 

Szabályozás 
módja 

Az eljárás különböző szakaszait 
külön törvények szabályozzák Az eljárás egységes szabályozása 

Jogalkalmazó 
szervezet Független bírói szervezet Hierarchikus szervezetrendszer 

Eljárás 
megindítása Csak kezdeményezésre Hivatalbóliság dominál, vagy az 

ügyfél kérelmére 
 
JOGALKALMAZÁS SZAKASZAI, FOLYAMATA 

 
1. Tényállás megállapítása 
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 Úgy kell feltárni, hogy az a valóságnak megfeleljen. mert csak így tudja megvalósítani az 
objektív igazságosság követelményeit 

 
2. jogszabály értelmezése 
             célja a jogalkotó akaratának feltárása, alanyait 3 csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy   
               ki végzi az elemzést:  

 Jogalkotói jogszabály értelmezés (a jogszabály értelmezését a jogalkotói 
hatáskörrel felruházott szerv maga végzi, az értelmezés jogszabályban történik, 
és a jogszabály címzettjeire nézve kötelező. ) 

 Jogalkalmazói jogszabály értelmezés (jogalkalmazó végzi (bíró) az 
értelmezést, mely határozataiban jelenik meg, s csak az adott ügyben, az abban 
érintett szervekre, és személyekre kötelező.) 

 Jogirodalmi értelmezés: (megfelelő végzettséggel, a tudomány módszerével 
való feltárás. Ennek módszerei: nyelvtani, logikai, rendszertani, történeti 
értelmezés. Kötelező ereje nincs) 

         Jogszabály értelmezés eredménye: 
 Kiterjesztő  
 Megszorító 
 Helybenhagyó 

 
3. határozathozatal (döntés)  
         a határozat szükségszerű elemei: 

 Tényállás normatív minősítése 
 Jogkövetkezményekre való utalás 

 
A jogszabályok érvényre juttatásának módja a hivatalos jogalkalmazás, mely a többi hatalmi 
ágtól független bíróságok feladata. A bíróság döntését törvényben szabályozott kétfokozatú 
eljárásban hozza meg. Az első fokon hozott határozattal (ítélettel) szemben rendes 
perorvoslatnak van helye. A bírósági jogalkalmazás egységéről a Legfelsőbb Bíróság 
gondoskodik jogegységi határozattal. 
 
A jogszabály-értelmezés négy módszere:  
1). Nyelvtani (interpretatio grammatica)  
A jogszabály tartalmát a nyelvtani szabályok segítségével értelmezi, a szavak általánosan 
elfogadott jelentése alapján. Fontos a jogi nyelv, mint szaknyelv, a jogi kifejezések pontos, 
egyértelmű meghatározása. Egy kifejezés csak egyetlen fogalmat fedjen le.  
 
2). Logikai (interpretatio logica)  
A formális logika szabályainak alkalmazását jelenti a jogszabály valóságos tartalmának 
feltárásában.  
 
A nyelvtani és logikai értelmezés a jogértelmezés első, vagy alsó szakasza.  
 
3). Rendszertani értelmezés (interpretatio systematica)  
A jogszabály elhelyezkedését vizsgálja a jogrendszeren, jogágon belül.  
 
4). Történeti értelmezés (interpretatio historica)  
A jogszabály keletkezési körülményeit, fejlődését, társadalmi körülményeit vizsgálja, ebből 
következtet a valódi tartalmára.  
 
A rendszertani és a történeti értelmezés a jogszabály-értelmezés felső szakasza.  
 
Jogszabályértelmező művelet eredménye háromféle lehet: 
-megszorító = ha a jogszabály tartalma szűkebb, mint a nyelvtani, logikai értelmezés 
szakaszában megállapított tartalom.  
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-kiterjesztő = ha a jogszabály valódi tartalma tágabb annak első szakaszbeli jelentéséhez 
képest.  
-helybenhagyó = ha a jogszabály tartalma egybeesik az I. szakaszban megállapított 
tartalommal.  
Határozathozatalnak két dolgot kell tartalmaznia, egyik a tényállás normatív minősítése, a 
másik a jogkövetkezményre való utalás.  
Szorosan kapcsolódik ide a jogerő és a végrehajthatóság problematikája. A jogerőhatás csak 
azokhoz a határozatokhoz fűződhet, amelyeket rendes perorvoslattal nem lehet megtámadni.  
Rendes perorvoslat a fellebbezés és az ellentmondásfizetési meghagyásos eljárásban van.  
A jogerőnek két formája van: alaki és anyagi jogerő. Az alaki jogerő megtámadhatatlanságot 
jelent. Ezt egy folyamatként kell felfogni, van egy abszolút és egy relatív oldala.  
Relatív oldal: viszonylagosan megtámadhatatlan.  
Abszolút oldal: Végérvényesen megtámadhatatlan. Az alaki jogerő már a relatív 
megtámadhatatlanság időpontjában beáll. A megtámadhatatlanságnak stádiumai 
vannak=stádium elmélet, ami a határozat megtámadhatatlanságának szakaszait mutatja be.  
 

1. stádium = relatív megtámadhatatlanság szakasza, a határozat rendes perorvoslattal 
nem támadható meg, de megtámadható felülvizsgálati kérelemmel, igazolási 
kérelemmel, perújítási kérelemmel. Ez a megtámadhatatlanság legalsóbb szakasza.  

2. stádium = a határozat nem támadható meg fellebbezéssel, ellentmondással, 
felülvizsgálati kérelemmel, de megtámadható igazolási kérelemmel, perújítási 
kérelemmel. Erre a szakaszra 60 nap elteltével kerül sor.  

3. stádium = a határozat nem támadható meg fellebbezéssel, ellentmondással, 
felülvizsgálati kérelemmel, igazolási kérelemmel, megtámadható perújítási 
kérelemmel. Erre a szakaszra 6 hónap elteltével kerül sor.  

4. stádium = a határozat perújítási kérelemmel sem támadható meg, ez az abszolút 
megtámadhatatlanság. Erre a szakaszra 5 év elteltével kerül sor.  

Rendkívüli perorvoslat – felülvizsgálati kérelem  
- igazolási kérelem  
- perújítási kérelem  

 
Anyagi jogerőnek egy pozitív és egy negatív hatása van:  
Pozitív hatás  
Mind a bíróság, mind a felek és más hatóságok a határozat tartalmát kötelezőnek kötelesek 
elfogadni.  
Negatív hatás = res iudicata = ítélt dolog  
Ugyanazon tényalapból szármaszó ugyanazon jog iránt ugyanazon felek és jogutódaik 
egymás ellen nem nyújthatnak be keresetet.  
 
JOGERŐ A   MAGYAR JOGBAN 
Jogerő: a bírósági határozatokhoz fűződő joghatás. Kétféle jogerőt különböztetünk meg: 
anyagi és alaki jogerő. 
Alaki jogerő: a határozatok megtámadhatatlanságát jelenti. A megtámadhatatlanság maga 
egy folyamat, amely 4 szakaszból áll, ezen kell keresztülmennie egy határozatnak. 
Az alaki jogerő lényege a perorvoslat. A határozat kézhezvételétől számított x napon belül 
lehet - fellebbezni és - ellentmondani.  Ezt nevezzük rendes perorvoslatnak. 
 
Alaki jogerő stádiumai:  
 
 
1.                      2.                        3.                          4.  
        60 nap               
                  6 hónap 
 
                                      5 év  
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1. stádium: Relatív megtámadhatatlanság szakasza: Ha már rendes perorvoslattal nem 

támadható meg a határozat, csak rendkívüli perorvoslattal (felülvizsgálati-, igazolási-, 
perújítási kérelemmel             

2. stádium: 60 nap elteltével lép be a határozat a jogerő II. szakaszába, igazolási kérelemmel 
vagy perújítási kérelemmel támadható a határozat 
3. stádium: 6 hónap elteltével a határozat belép az alaki jogerő III. szakaszába, ahol már csak 
perújítási kérelemmel támadható meg a határozat,                                                                                                                                                                                                                                                                       
4.stádium: 5 év múlva  a IV. szakaszban már az abszolút megtámadhatatlanság szakaszába   
              érkezik a   határozat. Itt emelkedik a határozat teljes jogerőre. 
 
 alaki jogerőre emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye fellebbezésnek  
 akkor is, ha fellebbezésnek van helye, de az erre jogosultak a törvényes határidőn belül 

nem éltek jogorvoslattal 
 akkor is, ha a fellebbezésre jogosultak e jogukról lemondtak. 
 
Anyagi jogerő: (res iudicata) ítélt dolgot eredményez,  
A határozat tovább már nem vitatható módon rendezi a felek viszonyát. 2 hatása van: 
Pozitív hatás: hatás jelentése: kötelező elismerés, azaz mind a felek, mind a bíróság, mind 
más hatóság köteles kötelezőnek elfogadni a jogerős határozat tartalmát az alaki jogerő 
bármely szakaszában.  
Negatív hatás hatás jelentése: ítélt dolog ugyanazon tényalapból származó, ugyanazon jog 
iránt, ugyanazon felek és jogutódaik egymás ellen újabb pert már nem indíthatnak.    
 
 
Végrehajtható: A teljesítési határidő után az önkéntes teljesítés hiányában a jogerős bírósági 

határozatban foglaltak állami kényszer alkalmazásával is kikényszeríthetők. 
 

5. A JOGVISZONY FOGALMAI, ALANYAI, TÁRGYA ÉS TARTALMA 
 
JOGVISZONY FOGALMA::  jogilag szabályozott társadalmi viszonyok. 

 relatív szerkezetű: azok a jogviszonyok, ahol a jogviszonyok alanyai pontosan 
meghatározhatók. és körülírhatók, konkrét viszonyba lépnek egymással a jogszabály 
rendelkezéseinek megfelelően. Pl: munkaviszony, hallgatói jogviszony  

 abszolút szerkezetű: esetén csak az egyik oldalon álló személy a meghatározott., a 
másik oldalon bárki szerepelhet. 

A relatív szerkezetű jogviszony nem alakulhat át abszolút szerkezetű jogviszonnyá, de fordítva igen!! 
Jogviszony elemei: 

 a jogviszony alanyai: akik között a jogviszony fennáll 
 tartalma: a jogviszony alanyait terhelő kötelezettségek, illetve megillető jogok 
 tárgya: mindaz a pénz, dolog vagy tevékenység, amire a jogviszony tartalmát 

kitevő jogok és kötelezettségek irányulnak. 
A JOGVISZONY ALANYAI: 
A társadalmi viszonyok jogi szabályozása abban áll, hogy az állam a társadalmi viszonyok 
alanyait jogosultsággal és kötelezettséggel ruházza fel. A személyeknek azt a képességét, 
hogy jogok és kötelezettségek alanyai lehetnek, jogalanyiságnak vagy jogképességnek 
nevezzük.  
A jogalanyiságnak 3 fajtáját különböztetjük meg:  
- természetes személyek 
- jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 
- egyéb szervezet (állam) 
Jogviszony alanyai lehetnek: 1. az ember, 2. jogi személy, 3. jogi személyiség nélküli 
jogalanyok. 
- az ember –természetes személy 
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- jogi személy: olyan szervezet, amelynek polgári jogi jogai, illetve kötelezettségei lehetnek. 
Az állam által jóváhagyott célra létrejött jogképességgel felruházott szervezet. 
 Pl. - államháztartási szféra jogi személyiséggel rendelkező szervezet: a költségvetési 
szerv 
      - non-profit (nem nyereségorientált) szféra jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetei: 
                                    alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság,  
    köztestület, egyesület 
     - for-profit (nyereségorientált) szféra jogi személyiséggel rendelkező szervezetei:     
             Kft., Rt., szövetkezet, közös vállalat, egyesülés 
Az állam a jogi személy egyik sajátos típusa. Az állam jogképessége elvileg kiterjed 
mindenfajta jog megszerzésére vagy kötelezettség vállalására, kivéve azokat, amelyek 
természetüknél fogva csak az embert illetik meg. Bizonyos esetekben maga az állam is 
alanyává válik a jogviszonyoknak. E minőségben a polgári jog más jogalanyaival teljesen 
egyenrangú, előjogokat nem élvez, ugyanolyan szabályok szerint tehető felelőssé és ugyanúgy 
perelhető, mint bármely más jogi személy. A polgári jogviszonyokban az államot a Kincstári 
Jogügyi Igazgatóság képviseli. 
- jogi személyiség nélküli jogalanyok: Kkt., Bt., társasház.                          
 
A természetes személyek: 
 1. Természetes személyek jogképessége: Ptk. 8.§  

 A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, ennél fogva jogai és 
kötelezettségei lehetnek.  

 A jogképesség, (életkorra, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezeti hovatartozásra, 
nézve) általános, egyenlő és feltétlen. 

o általános (mindenkit megillet) 
o egyenlő (mindenkit egyforma terjedelemben illet meg) 
o feltétlen (mert az élve született ember a törvény ereje folytán megilleti, 

nem fosztható meg tőle érvényesen lemondani nem lehet róla) (kivétel a 
méhmagzat jogképessége, aki feltételes jogképességgel rendelkezik. 
Feltétel: az élve születés ténye.) 

 A jogképesség az embert, ha élve születik a fogamzásának pillanatától illeti meg 
 Az ember jogképessége a halállal, vagy a holttá nyilvánítással szűnik meg 
 A jogképességet korlátozó szerződés, vagy más egyoldalú nyilatkozat semmis.  

 
  2. Természetes személy cselekvőképessége:  

  A cselekvőképesség az embernek az a képessége, amelynél fogva saját akarat 
elhatározásával, saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. 
Lényegében érvényes jognyilatkozat-tételi (szerződéskötési) képességet jelent. 
Aki cselekvőképes maga köthet szerződést, vagy tehet más nyilatkozatot 

A cselekvőképesség három csoportja: 
1.  teljesen cselekvőképes: 

o Mindenki, aki a 18. életévét betöltötte és cselekvőképességét a törvény nem 
korlátozza, vagy nem zárja ki.  

o Általában a nagykorú ember a teljesen cselekvőképes, feltéve, ha az ügyei 
viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik. 

2.  korlátozottan cselekvőképes 
o az a kiskorú, aki 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen 
o az a nagykorú, akit, a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá 

helyezett 
o az ilyen személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 

képviselőjének (szülő, gondnok) beleegyezése utólagos hozzájárulása 
szükséges. 

3. cselekvőképtelen a  
o 14. életévét be nem töltött kiskorú  
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o  akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett                                                                    
o akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik 

(súlyos alkoholos v. kábítószeres állapotban van) 
o a cselekvőképtelen személy jognyilatkozata, semmis, nevében törvényes 

képviselője jár el. 
 

  3. az ember vétőképessége: 
Belátási képességet jelent, arra vonatkozik, az ember látja-e előre cselekménye káros 
következményeit. A vétőképesség kártérítéshez kapcsolódó kategória. 

 
Jogképesség: az ember jogalanyiságát határozza meg. Azt jelenti, hogy az ember jogok és kötelezettségek 
alanya lehet. A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes életkorra, nemre, fajra nemzetiséghez vagy 
felekezethez való tartozásra tekintet nélkül egyenlő. Születéstől a halálig megillet, élve születés estén, már a 
fogantatás időpontjától kezdve. Az ember ember-mivoltából következik, egy állapotot jelent, amely lehetővé 
teszi, hogy tulajdona legye, adójogviszony alanya legyen, személyiségi jogok illessék meg.  
 
Cselekvőképesség: kizárólag csak az embernek az a képessége, hogy saját akarat-elhatározásból és 
jognyilatkozatával jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat. Három fokozata van: 

 teljes cselekvőképesség: a személy maga köthet szerződést, tehet más jognyilatkozatot. Az a 
természetes személy, aki 18. Életévét betöltötte, és nem áll a cselekvőképességet korlátozó vagy 
kizáró gondnokság alatt, ügyei viteléhez megvan a belátási képessége.  Jognyilatkozatának 
érvényességéhez, nem kell más személy jognyilatkozata. 

 korlátozott cselekvőképesség: az a kiskorú, aki 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem 
érte el, s ezt megelőzően házasságot sem kötött. Az a nagykorú személy, aki betöltötte 18. életévét, 
de belátási képessége, elmebeli állapota, szellemi fogyatkozása vagy valamilyen káros szenvedélye 
miatt nagymértékben csökkent, s emiatt a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá 
helyezte. Jognyilatkozatának érvényességéhez egyes kivételektől eltekintve törvényes 
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A törvényes képviselő e 
személy nevében maga is tehet érvényes jognyilatkozatot. 

 cselekvőképtelenség:  az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be, illetve az a nagykorú személy, 
akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett, mert az ügyei viteléhez 
szükséges belátási képessége állandó jelleggel teljesen hiányzik. Gondnokság nélkül is 
cselekvőképtelen az, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási 
képessége teljesen hiányzik. Jognyilatkozata semmis, azt érvénytelennek kell tekinteni. Nevében a 
törvényes képviselője jár el. 

 
Jogi személyek: olyan szervezet, amelynek polgári jogi jogai, illetve kötelezettségei lehetnek. 
Mindazoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az alanya lehet, amelyek jellegüknél fogva 
nem csupán az emberhez fűződhetnek. A szervezetet jogi személyként az állam ismeri el: az 
adott jogi személyt közvetlenül jogszabály hozza létre, vagy szükség van egyéb állami 
elismerésre is (pl. nyilvántartásba vétel, cégbejegyzés).  
 Jogi személy: mindig jogi konstrukció útján jön létre, soha nem lehet természetes személy 
            Olyan jogképes szervezet, amelyet jogszabály annak nyilvánít vagy az adott szervezeti   
        típust a jogszabály jogi személyként elismeri és a szervezetet jogképességgel ruházza fel.    
   (Pl.: gazdasági társaságok, alapítványok, költségvetési szervek, Kht-k, egyetemek, közalapítványok) 
 

Kritériumai: 
 rendelkeznie kell alapító dokumentummal, amely tartalmazza a jogi személy 

szervezetének, működésének legfontosabb vonásait. 
 Legyen neve, jelöljék meg székhelyét, és határozzák meg célját, célja állam által 

elismert 
 Relatíve tartós működésre jöjjön létre, azaz céljából, tevékenységéből következően 

huzamosabb ideig létezzen 
 Legyen ügyintéző, képviselő szerve 

 Ügyintéző szerv: a szervezet belső akaratát kialakítja 
 Képviselő: az akaratot kifelé, más természetes és jogi személyekkel közli. 

A jogi személynek nincs cselekvőképessége, ezért lenni kell legalább egy olyan 
természetes személynek, aki a képviselettel járó tevékenységet ellátja. 



 - 18 - 

 Legyen a tagjaitól elkülönített vagyona, amely lehetővé teszi a működési kiadások 
finanszírozását, illetve fedezetet biztosít a vele szemben fennálló követelések 
kielégítésére. 

 Állandó, stabil szervezettel rendelkezzen, amely a tagok be- és kilépésétől 
függetlenül biztosítja a jogi személy folyamatosságát.  

 

   Jogi személyek jogképessége 
A jogi személyek jogképessége abszolút, ezért, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, 
jogképességük kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva 
nem csupán az emberhez fűződhetnek. 
 
Az állam jogképessége 
Az állam jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek 
jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek 
Az állam a polgári jog szabályai szerint a polgári jog más alanyaival egyenrangú, előjogokat 
nem élvez, ugyan olyan szabályok szerint felel és ugyanúgy perelhető, mint bármely más jogi 
személy 
Az államot a polgári jogviszonyokban a pénzügyminiszter képviseli, de ezt a jogosítványát 
más állami szervre is átruházhatja.  
 
A  JOGVISZONY TÁRGYA: 
Az emberi magatartás, amelyre a jogalanyok jogai és kötelezettségei irányulnak. Pl: 
lakásbérleti szerződésnél az a magatartás, amelyet a bérlő és a bérbeadó köteles tanúsítani.  
 
A  JOGVISZONYOK TARTALMA: 
A jogalanyokat megillető jogok és kötelezettségek összessége.  
Alanyi jog: a személyeknek a jogszabályok által lehetséges magatartása, amellyel szemben 
minden más személy kötelezettsége áll fenn, és amelynek megvalósulását az állam végső 
soron a kényszer eszközével biztosítja. (Pl: tulajdonjog (abszolút szerkezetű jogviszony) 
Alanyi kötelezettség: a személyeknek a jogszabály által előírt kellő magatartását jelenti, 
amelynek megvalósulását az állam a kényszer eszközével biztosítja.(Pl. szülő magatartása a 
kiskorú gyermek gondozása során, annak fejlődésének biztosítása.). 
 
6. AZ ÁLLAM FOGALMA ÉS A FOGALMI ELEMEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE 
 
I. ÁLLAM FOGALMA: 
Meghatározott területen élő emberek történetileg kialakult tartós és szervezett közössége 
olyan viszonylagos önállósággal és szuverenitással rendelkező társadalmi szervezet, mely a 
közösség felett főhatalmat gyakorol. Az állam lényeges sajátossága, hogy rendelkezik a kényszer 
monopóliumával, ennek folytán az adott területen élő lakosság felett legitim erőszakot gyakorolhat, ez 
különbözteti meg az államot, mint szervezetet a társadalom más organizációitól. 
Az állam kifejezés használata újkeletű a XVIII. Században Machiavelli használta először, 
tartalmát tekintve használható az ókorra is. 
 
Az állam kialakulására különféle elméletek vannak államkeletkezési teóriák.  
 

1) Teokratikus felfogás  
Az államot az istentől származtatják, az isten jelöli ki az uralkodót, aki korlátlan hatalommal rendelkezik.  

 
2) Patriarchális elmélet  

Családban lévő atyai hatalomból vezetik le az állam kialakulását. Családok közösségbe tömörülnek, 
legerősebb családfő = államfő.  
 

3) Patrimoniális felfogás  
Patrimonium = földbirtok A földbirtokból vezetik le az állam kialakulását. Legnagyobb földbirtokos 
lesz az állam vezetője.  
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4) Szerződéses elméletek  
Hobbes. Locke, Rousseau  
Az egyének szerződést kötöttek és vezetőt választottak a fejlődés érdekében.  
 

5) Hódítási elméletek  
A háború, hódítás is államkeletkezési tényező.  

 
 
II. FOGALMI ELEMEI: államterület, népesség, főhatalom (szuverenitás) 
Terület 

 Szárazföldi: általában összefüggő terület, de állhat szigetekből is, illetve: úszó és 
repülő államterület is (az állam lobogóját vagy felségjelét viselő hajók és repülők 

 vízi területhez tartoznak a belvizek (folyók, tavak, csatornák) és a tenger részei 
(általában 200 tengeri mérföldig) 

 légi térség: a légitér,(felfelé 83 km-ig, felette a világűr) az államokat teljes 
szuverenitás illeti meg a felettük lévő légitérben kivéve az ezzel ellentétes nemzetközi 
szerződéseket 

Államterületek változása  
 
Hódítás  
Egy állam meghódítja egy másik állam területét, vagy annak egy részét.  
Annexio  
Terület elcsatolást jelen, fegyveres konfliktus előzi meg.  
Cessio  
Terület átengedés békés úton (burkolt annexio, fenyegetettség hatására)  
Debelláció  
A hódító állam a meghódított államhatalmat abszolút megsemmisíti, saját államrendszert építenek ki, nem egy 
területegységre vonatkozik.  
Okkupáció  
Uratlan terület elfoglalását, birtokba vételét jelenti.  
Adjukáció  
Nemzetközi bizottság, vagy döntőbíróság határozata alapján történő területváltozás.  
Plebiszcitum  
Népszavazás dönt arról, hogy egy adott terület melyik államhoz tartozzon.  
Terület adás – vétele  
Tartós bérlet  
Természeti esemény hatására törtnő államterület változás.  
 
Népesség 
1, jogi értelemben vett népesség: 
Jogi értelemben az állam népességén az adott ország. állampolgárait értjük, akiknek az 
államukkal szemben jogaik és kötelezettségeik vannak, függetlenül tartózkodási helyüktől ( az 
ún. államjogi értelemben vett lakosságra vonatkozik az állam személyi felségjoga) 

Jogaik: tulajdonhoz -örökléshez való jog, egészséges környezethez való jog, 
tartózkodási hely szabad megválasztása, magántitok, személyes adatok védelme, szabad 
véleménynyilvánítás joga 
Kötelezettségeik.: honvédelmi kötelezettség,. Haza védelme, közteherviselés, szülők 
kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni 

2, tényleges népesség: 
Az állam tényleges népességén nemcsak az adott ország állampolgárait értjük, hanem az 
állam területén tartózkodó külföldieket, menekülteket, hontalanokat, ill. kétes 
állampolgárságú személyeket is    
 
Az állampolgárság, mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz 
fűződő, elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg. Az állampolgársági státus ugyanakkor az 
Alkotmány és más jogszabályok által garantált jogok és kötelezettségek teljességét jelenti az 
érintett számára. 
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Szuverenitás   
Az államhatalom gyakorlásának kérdésére ad választ. ”Kit illet a főhatalom” Olyan 
személyhez vagy testülethez kapcsolódik, aki (amely) a társadalomban egyedül rendelkezik 
jogalkotó hatalommal, és akinek a parancsait rendszeresen követik anélkül, hogy ő 
engedelmeskedne másszemélynek vagy testületnek.. Kétféle típusa van: belső és külső 
szuverenitás. Az állam szuverenitás az állam lényeges ismérve, annak politikai és jogi 
kifejeződése. 
- Belső (Szumma potestas): az alkotmány és más jogszabályok meghozatalának és 

közhatalmi kikényszerítésének lehetősége (közhatalom gyakorlása, alkotmány, 
jogszabályok megalkotása) 

- Külső (Equalis potestas): az állam más államokkal azonos jogú alanya a nemzetközi 
jognak, a döntéseket külső felügyelet nélkül hozza meg. Ez a nemzetközi közjog 
szabályozási területe. 

Ezeken kívül: nemzeti szuverenitás: egy nemzet önrendelkezési jogát jelenti, egészen az 
önálló államalkotásig bezárólag.  , népszuverenitás: a népnek azon jogát jelenti, hogy önmaga 
döntse el a saját sorsát, a nép a hatalmat közvetlenül, vagy választott képviselők útján 
gyakorolja.  Abszolút szuverenitás nincsen. Az államnak csak saját belső akarat 
elhatározásukból korlátozhatják szuverenitásukat.  
Népszuverenitás: A népnek azon jogát jelenti, hogy maga döntse el azokat a kérdéseket, 
amelyek államát érintik. A nép, vagy az állami élet vezetésében, szervezésében, irányításában. 
Ennek alapja a népszuverenitás.   
  

7.AZ ÁLLAMFORMA FOGALMA ÉS SZERKEZETI ELEMEI 
 
Államforma: az államszervezeti felépítését és az államhatalom gyakorlásának módszereit 
jellemző ismérvek összessége. Szervezetek, intézmények és kormányzási módszerek 
bonyolult rendszere, melyen belül az egyes szervek sajátos együtthatása az állam fő 
funkciójának ellátását eredményezi. 
Államforma összetevői: 
Kormányforma:  a legfelsőbb állami szervek rendszere, azoknak egymáshoz és a lakossághoz 
való konkrét viszonya. Kormányformánál a legfelsőbb állami szervek egész rendszerét, ezen 
belül az egyes szervek konkrét kapcsolatát kell figyelembe venni. Meghatározza a 
kormányforma jellegét, a legfelsőbb állami szervek és a lakosság közötti kapcsolat konkrét 
módja is.  
Pl.: Milyen lehetősége van a lakosságnak a felsőbb állami szervek létrehozásában és feladatuk 
meghatározásában, tevékenységének ellenőrzésében.  

1.)  
       Legfelsőbb állami szervek: államfő (Sólyom), kormányfő (Gyurcsány Ferenc), 
Országgyűlés, 
       Legfelsőbb bíróság, Legfelsőbb ügyészség  
                        

Típusai:  
Monarchia Köztársaság 
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Amikor az állam élén 1 személy áll, hatalmát 
örökléssel vagy választással kombinált 
öröklés útján szerzi meg és élethosszig 
gyakorolja.  Típusai: 
abszolút ~: az uralkodó tejhatalommal 
rendelkezik (abszolút hatalommal) 
alkotmányos ~: meglétének két együttesen 
fennálló feltétele van: az uralkodó és az 
állampolgárok jogai az alkotmányban rögzítve 
vannak. 
parlamentáris ~: az állam élén az uralkodó 
áll, hatalma névleges a parlamentnek 
alárendelten működik (Dánia, Anglia, Svédo.) 

Köztársaság: az állam élén egy személy vagy 
szervezet áll, hatalmát választással nyeri, és 
meghatározott ideig gyakoroljaM.o-5-év, USA-4-
év) 
parlamentáris ~ (kormány) a végrehajtó 
hatalom a tv. hozó hatalomnak (parlament) 
alárendelten működik, a köztársasági elnök 
jogosítványai gyengék, elsősorban 
reprezentatív funkciói vannak, nincs abszolút 
vétó joga. 
prezidenciális ~: a köztársasági elnök és a 
kormány a parlamentnek felelősen, de nem 
alárendelten működik. Erős elnöki 
jogosítványok jellemzik.  

 
 

2.) Államszerkezet: az állam, mint egész és részei illetve az állam egyes részei   közötti 
viszonyok rendszere, valamint az állam területi struktúráját, az állam adminisztratív 
és területi egységekre való belső tagozódását. 

Az államszervezet felépítésének 2 nélkülözhetetlen elve a centralizáció (az államszerkezet 
egységes központi irányítását biztosító elv az államvezetésben), és a decentralizáció (az 
államot, mint egészet megillető hatalom megosztását jelenti az állam központi szervei és az 
alárendelt helyi szervek között 
Az államokat szerkezetileg ötféleképpen, csoportosíthatjuk: 

- Unitárius (egyszerű)  állam: az állam területi egységeinek nincs önálló 
szuverenitása (Magyarország- területi egységei a megyék, nincs önálló 
szuverenitásuk) 

- Föderáció (szövetségi állam): Két vagy több állam (föderáció tagjai) 
egyesüléséből létrejövő olyan új állam, amely az állam szuverenitásából folyó 
jogosítványokat, a lehető legmagasabb szinten gyakorolja és a tagállamok 
kisebb, vagy nagyobb mértékben megtartják önállóságukat. Pl: Egyesült 
Államok, Kanada, Németország 

- Konföderáció (államszövetség) olyan tagállamok laza kapcsolata, amelyek 
valamilyen közös cél (gazdasági, pénzügyi, katonai, kereskedelmi) érdekében 
együttműködnek egymással. de megtartják szuverenitásukat (Napóleon által 
létrehozott Rajnai-szövetség) 

- Perszonálunió: a tagállamok egy közös államfő kapcsolja össze. 
- Reálunió: kettő vagy több államnak közös államfője és közös ügyek intézésére 

felállított közös állami szervei vannak. pl: Osztrák- Magyar Monarchia. 
 

8. A POLITIKAI RENDSZER (FOGALMA, ELEMEI, FUNKCIÓI) 
 
  A politikai rendszer fogalmán értjük egyrészről az állami és nem állami politikai 
szerveztek, másrészről az e szervezetek működéséhez kapcsolódó jogi és nem jogi normák, 
szerepek és a normákat megvalósító tényleges magatartások rendszerét. Amelyek az 
államhatalom megszervezésére, megtartására vagy befolyásolására irányul. 
          Speciális érdekképviselet, érdek érvényesítés, az érdekeknek helyi szintű közvetítése az 
állam irányítóinak részére. Különböző szervezet rendszer útján lehet megvalósítani   
             A sikeres politizálás feltétele a lehetséges és szükséges, a megtehető és megteendő 
lépések időszerű és okos felismerése.   
 
A politikai rendszer elemei: 

1. Politikai szervezetek: (állami szervezetek, pártok, pártrendszerek, 
nemzetközi szervezetek) 

2. politikai normák, struktúra elemek 
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3. politikai magatartások (választások) 
4. érdektörekvések és akaratok 
5. politikai kultúra 
6. politikai ideológiák 
7. politikai közösségek (pl. Baloldali Ifjúsági Társulat, Polgári Kör,  

                     Fidelitász) 
 
 A politikai rendszer funkciói: 
Önálló funkciókat lát el: 

1. a társadalmi reprodukciós folyamatok politikai szervezése és  irányítása politikai 
döntések révén 

2. összegyűjti a politikailag releváns érdektörekvéseket, véleményeket 
(kanalizáció) 

3. a politikai szocializációs folyamatok irányítása (a választópolgár megtanulja, 
hogy az ő helye ebbe a táplálékláncban hol helyezkedik el. -politikai 
szocializáció, ha már megértette hogy szavazatának leadása ha csak pici 
mértékben, de politikai mértékben fontos)(hogyan tud egy pártban érvényesülni) 

4. a politikai rendszer integrációjának megvalósítása és a politikai rendszer 
legitimációja  

5. a politikai rendszer legitimációja: legális, nyers erőszak, 
  
 9. PÁRTOK, PÁRTRENDSZEREK 
 
A gyülekezési törvény adja meg a lehetőséget a pártok létrehozásának. 
Nem lehet létrehozni:  

 fegyveres testületként illetve 
 Olyan célzattal, olyan programmal nem jegyezhető be amely nyilvánvalóan 

erőszakos cselekedetre buzdít, vagy hív fel 
       A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok 
tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak, és szabadon tevékenykedhetnek. A pártok 
közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.. 
  A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a 
tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 
A pártok felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet 
 
Hagyományosan milyen típusú pártok vannak: 
Baloldali párt  (Szociál demokrata pártok- teljesen demokratikusan működő párt- MSZP,)  
Gyurcsány-teknokrata vezető:-olyan személy, aki kifejezi a pártot mondhatjuk hogy hivatásos 
plitikus- törekvő- törtető emberek.  
Szociális eszmékért kardoskodó programok      

 Az igazságosabb elosztási rendszer, támogató modellek 
 Az államnak egy aktív beavatkozását preferáló rendszerek Újraelosztási, 

Jóléti elosztási rendszer (szociális gondoskodások, oktatás 
 Háttérben valamelyest az egy közösségi érdekek 

Szélső bal párt 
 Európában nem nagyon van (volt az olaszoknál) 
 
Középpártok  Centrumpártok 
Liberális pártok:  

 szabadelvű, 
 Abszolút az egyéni érdekeket szem előtt tartó párt. 
 Állami beavatkozást háttérbe szorító programok (általában tilalmak- állami 

beavatkozás az egyén életébe: kötelező sorkatonai szolgálat) 
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 Kevesebb állami beavatkozás legyen, inkább a piaci folyamatok legyenek a szűrők 
(örökösödési adó eltörlése) 

 
Jobb oldali pártok 
Keresztény szellemiségű pártok: Keresztény demokrata pártok (Németország, Lengyelország) 

 Konzervatívabb párt, 
 Nemzeti érdekeket szem előtt tartó pártok 
 A szavazók nemzeti érzéseire apellálnak (francia elnökválasztás Sárközi-bevándorolt) 
 A gazdaságpolitikába avatkoznak be, úgy hogy védik a hazai termékeket, 

szolgáltatásokat. (a hazai gazdaságot próbálják támogatni) 

 
A pártok funkciói 

- érdekképviselet 
- részvétel a pol. versengésben és a politikai hatalomban 
- hatalomgyakorlás ellenőrzése (az ellenzék részéről) 
- TILTOTT a közvetlen hatalomgyakorlás 
- politikai szocializáció: magatartásmintát közvetít számunkra 
- politikai legitimáció (pl. tisztségek választása) 
- nemzetközi kapcsolatok 
-  eszközül szolgálnak az egyén számára ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a 

politikai életbe, és reszt vegyenek abban 
 
PÁRTRENDSZEREK 
¨      egy adott politikai rendszerben létező és funkcionáló pártok összességét pártrendszernek 
nevezzük. A nem parlamenti pártok is részei a pártrendszernek 

 változik, összetartó eleme a politikai hatalomért folyó versengés.  
 
Típusai:   
 
I. Alternatív pártrendszerek csoportjai: 
ha a politikai életben az ellenzéki politikusoknak van egy olyan magja amely pártba tömörül 
és képes arra, hogy adott esetben a hatalmat magához ragadja. 

1. Felaprózott többpártrendszer: több politikai párt vesz részt a politikai életben és a 
választások során nagyobb létszámú koalíciós kormányok alakulnak 
egyetlen pártnak sincs szilárd túlsúlya, és ezért változó összetételű koalíciók 
kormányoznak, pl. Olaszország, Magyarország a rendszerváltás után  

2.Kétblokkos rendszer: több politikai párt van a politikai életben, viszont csak a pártok két 
jelentősebb párt közé csoportosulnak, és az a két blokk váltja egymást 

                     pl. Magyarország most 
      3. Kétpártrendszer: vannak ugyan kisebb politikai pártok, de ténylegesen csak a rendszer  
                                 két legnagyobb pártja verseng a hatalomért 

 
 

II. Nem alternatív pártrendszerek 
az ellenzéki politikusoknak nincs olyan magja, amely a hatalmat képes magához ragadni 

1. Egypártrendszer: Alkotmány kizárja több párt politikai részvételét, pl. rendszerváltás      
                     előtt Magyarország 

2. Nemzeti egyetértés pártrendszere vagy domináns pártrendszer: több politikai párt van 
a politikai életben, viszont egy pár rendelkezik olyan erővel hogy az 
egyéb pártok csupán a kormányzat kritikusaiként vagy az egyes 
érdekcsoportok képviselőiként ténykednek, szigorúan korlátozott és 
általában területileg lokalizált befolyási bázissal rendelkezve, 

3. Pártok kooperációjának rendszere: a főbb politikai pártok tartós blokkba tömörülnek, 
nincs hatékony ellenzék Pl.: Dél Amerika 
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4. Korlátozott pártrendszer: különböző politikai pártok vannak és versengenek egymással a 
politikai befolyásért, de a hatalom ténylegesen párton kívül van más politikai 
erő – többnyire hadsereg – kezében van, 

 
 
JOGI ETIKA TÉTELEK 
 
1. Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 
2. Erkölcsi konfliktusok a munkahelyi (hivatali) életben: ajándékozás, szórakoztatás 
3. Az ügyfélfogadás etikai normái 
4. A jogi asszisztens a munkahelyi szervezetben: hűség, lojalitás 
5. A jogi asszisztensek munkaköri kötelessége és felelőssége 
6. A jogi asszisztensek etikai kódexe és szakmai felelősségük 
7. Szokás, erkölcs, etika 
8. A jog betűje, a jog szelleme és a jó erkölcsök 

 
 

1. VESZÉLYEK A MUNKAHELYI (HIVATALI) ÉLETBEN: VESZTEGETÉS, LOBBIZÁS 
 
Az etika a görög ethikosz szóból ered, jelentése az erkölcsre, a szokásra vonatkozó, az etika a 
filozófia egyik ága.  
Az erkölcs, szokás az egyének és közösségek életét szabályozzák. A társadalmi munkahelyi 
közösség azt várja el az egyéntől, hogy a normákat, szokásokat elfogadja, betartsa. Az 
erkölcsnek van alanyi és tárgyi oldala.  
Tárgyi oldal: erkölcsi normák, szokások,  
Alanyi oldal: belsővé tett elfogadott szabályokat, normákat jelenti.  
 
Az etikának több fajtája (Pl.: individuál, szociál, normatív etika). A szaketikák, foglalkozás, 
vagy hivatásetika egy – egy szakterületre vonatkoznak.  
 
A szakmai etikák az adott szakmára vonatkozó elvárásokat, magatartásmintákat írják elő.  
 
Az állami bürokráciára jellemző a legnagyobb vesztegetés, főleg ott, ahol fontos kérdésekben 
születnek döntések.  
A vesztegetés, ajándékozás, szórakoztatás vizsgálatánál három dimenziót kell figyelembe 
venni:  
 

1. elméleti dimenzió  
Milyen a társadalmi megítélés? A társadalom megítélése szerint a vesztegetés negatív, 
az ajándékozás pozitív.  

2. Tételes jog + joggyakorlat  
3. Közvélemény  

 
A három dimenzió egymásra épül, minél nagyobb közöttük a szakadék, annál nagyobb a 
válság.  
 
Sokszor felmerül a kérdés, hogy megengedhető –e a hivatali életben az ajándékozás 
szórakoztatás? Ezekre nem vonatkoznak – e más tényezők a hivatali és a magánéletben?  

 
Lobbizás: érdekkijárás (tavaly óta már van lobbitörvény) 

A lobbizás olyan komplex kommunikációs tevékenység, amely a lobbistát arra 
ösztökéli, hogy információt közvetítsen a döntéshozók felé, az érdekek érvényesítése 
céljából.” 

Legális keretek közé szorított érdekkijárás, amikor valamilyen csoportnak 
szüksége van valamilyen érdekkijárásra, amit ő maga nem nagyon tudna elérni ezért ezt 
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lobbistákra bízzák, akik kijárják azokat az érdekeket, döntéseket, amely az adott megbízó 
érdekeit szolgálja. 

 A lobbitevékenységre vonatkozó alapelvek: 
-egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése 
-a lobbistákról vezetett nyilvántartási rendszer nem akadályozhatja a közhatalmat 
gyakorló szervek szabad és nyílt elérhetőségét 
-a törvény nem érinti más jogszabályoknak az érdekérvényesítésre, illetve 
érdekképviseletre vonatkozó szabályait. 

 
Ha úgy történik érdekérvényesítés, hogy az érdekérvényesítés  az eljárás során 
jogszabályt, törvényt  sért akár aktívan vagy passzívan, akkor az már: 
Vesztegetés: illegális. Aktív: pl: pénz kapok és el is fogadom vagy passzív vesztegetés 
amikor tudok róla, de nem fogadom el nem indítok eljárást. 

Két alanya van: a vesztegető (valamilyen szempontból a döntés fontos számára) és a 
megvesztegetett (a döntéshozó). 

A vesztegetés titkos ügylet, melynek értelmében a megvesztegetett döntéshozó 
látszólag hivatásának, kötelességének, feladatának megfelelően jár el és hoz döntést, 
valójában azonban a vesztegető által adott vagy ígért előnyért a vesztegető kívánsága 
szerint cselekszik. 

Btk. Meghatározása szerint: Az a hivatalos személy, aki a működésével kapcsolatban 
jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja illetőleg a 
jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával, egyetért, bűntettet követ el, és egytől öt évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 
Vannak olyan területek, ahol pártatlan működés, ügyintézés annyira fontos, hogy ennek még a látszatát is kerülni 
kell (Pl.: bíróság, ügyészség).  
Ilyen helyeken az ajándékozás, szórakoztatás gyakorlatát morális szempontokból tiltani kell, csak kivételes 
esetekben engedhető meg. Mindaddig megengedhető, míg az eredeti funkcióját tölti be.  
 
Ajándékozás esetén fontos az értékhatár, mert értékes ajándék adásakor azonnal felmerül a vesztegetés gyanúja. 
Az ajándékozásnál az ajándék maximális összege van, ahol számokban ki van fejezve.  
 
Vesztegetés gyanúja szórakoztatásba, ajándékozásba burkolva  
Szórakoztatás jóval hatékonyabb, mert itt az összes költség beépül a későbbi árakba, a 
szórakoztatott személy cége fizeti.  
2. ERKÖLCSI KONFLIKTUSOK A MUNKAHELYI (HIVATALI) ÉLETBEN: 
AJÁNDÉKOZÁS, SZÓRAKOZTATÁS 
Az etika a görög ethikosz szóból ered, jelentése az erkölcsre, a szokásra vonatkozó, az etika a filozófia egyik ága.  
Az erkölcs, szokás az egyének és közösségek életét szabályozzák. A társadalmi munkahelyi közösség azt várja el az egyéntől, hogy a 
normákat szokásokat elfogadja, betartsa. Az erkölcsnek van alanyi és tárgyi oldala.  
Tárgyi oldal: erkölcsi normák, szokások,  
Alanyi oldal: belsővé tett elfogadott szabályokat normákat jelenti.  
 
Az etikának több fajtája (Pl.: individuál, szociál, normatív etika). A szaketikák, foglalkozás, vagy hivatásetika egy – egy szakterületre 
vonatkoznak.  
 
A szakmai etikák az adott szakmára vonatkozó elvárásokat, magatartásmintákat írják elő.  
 
Az állami bürokráciára jellemző a legnagyobb vesztegetés, főleg ott, ahol fontos kérdésekben születnek döntések.  
A vesztegetés, ajándékozás, szórakoztatás vizsgálatánál három dimenziót kell figyelembe venni:  
 

4. elméleti dimenzió  
Milyen a társadalmi megítélés? A társadalom megítélése szerint a vesztegetés negatív, az ajándékozás pozitív.  

5. Tételes jog + joggyakorlat  
6. Közvélemény  

 
A három dimenzió egymásra épül, minél nagyobb közöttük a szakadék, annál nagyobb a válság.  
 
Sokszor felmerül a kérdés, hogy megengedhető –e a hivatali életben az ajándékozás szórakoztatás? Ezekre nem vonatkoznak – e más 
tényezők a hivatali és a magánéletben?  
 
Konliktus: 
Konfliktus: két ember egyet nem értése. A konfliktus mindig valamilyen értéken nyugszik. Az 
érték-összeütközések vezetnek konfliktushoz. 
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Látens konfliktus: a munkahelyi konfliktusok 70%-a ilyen, szervezeten belüli problémákból 
adódik (eltérő feladatmegoldás, dominancia szint befolyásolja) 
 
Konfliktuskezelési taktikák:  
 kompromisszum (mindkét fél kiemel egy elemet és választ egy harmadikat) 
 versengő mentalitás (erős uralkodói helyzet, minimális együttműködés) 
 elkerülő  
 alkalmazkodó 
 problémamegoldó (nagyfokú együttműködés, az érzelmeket szétválasztja a 

problémáktól) 
 
Az ajándékozás, szórakoztatás: 

 
Az ajándékozás a köznapi életben olyan ellenszolgáltatás nélküli juttatás, amely a szeretet, a 
tisztelet, s a barátság megnyilvánulása. amellyel az ajándékozó kellemes élményt kíván 
szerezni a megajándékozottnak Előfordul azonban, hogy az ajándékozás szórakoztatás 
összekapcsolódik valamilyen az ajándékozás természetén túlmutató céllal., ha a 
döntéshozónak adjuk. Az ajándékozó fél azt várja, hogy ajándéka elősegíti majd valamilyen 
cél megvalósulását  Ekkor a döntéshozót viszonzásra készteti, s nyílván egy döntést úgy fog 
meghozni, hogy az ajándékozónak kedvező legyen.  

 
Amíg a magánéletben pozitívnak számít, addig az üzleti életben közel áll a megvesztegetés 
fogalmához , mert befolyásolja a döntéshozót. A magyar jogban az ajándékozás egy elbírálás 
alá esik a vesztegetéssel. A tv tiltja. 

 
Az etikai kódexek előírják, hogy ajándékot kitől, milyen értékhatárig fogadhat el, s azt is, 
hogy jelenteni kell a szervezetnek, tiltják a pénzbeli ajándék elfogadását. 
Munkahelyi szervezeten belül elfogadott az a szórakoztatási, ajándékozási forma, mint 
például névnapi köszöntések,  kisebb ajándékok, szívességek. Nem elfogadhatatlan ez a főnök 
és a beosztott viszonyában sem.   
 
A szórakoztatás   

Az üzleti életben a reklám, a marketing és az ajándékozás határvonalai gyakran 
elmosódnak, egyre kevésbé véletlen. A szórakoztatás manapság az egyik leghatékonyabb 
marketing eszközé növi ki magát.  Ha valaki egzotikus helyre utazik termékbemutatóra, 
ahol programjának minden elemét a fogadó fél szervezi meg, a lelki ráhatás, a lekötelezés 
olyan mértékét érheti el, hogy a szórakoztatott fél aligha lesz képes nemet mondani az 
ajánlatára.  

Ennek célja az új ügyfelek megnyerése, az eladások növelése, a régi megrendelők 
jóindulatának megerősítése, barátságuk megvásárlása. Az előírások az ajándékozással 
kapcsolatban előírják, hogy ajándékot ki kitől, milyen értékhatárig fogadhat el, tiltják a 
pénzbeli ajándékozást 

 
 

3. AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ETIKAI NORMÁI 
 
Az ügyfélfogadás etikai normáit az ügyfélközpontú szemlélet határozza meg. Az ügyfélfogadást ellátó 
alkalmazott  Külső megjelenésében  : 

-ne legyen kihívó  
-hivatali egyenruha, ha van 
-elegáns 

 Magatartása  mindig legyen: 
-kiegyensúlyozott 
-mértéktartó 
-szélsőségektől mentes 
-segítőkész 
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-udvarias 
-megértő segítőkész, türelmes és együttműködő magatartást tanúsít.  

Ügyfelekkel: 
-törvényességet szigorúan betartani 
-elfogulatlanul 
-részre hajlás nélkül 
-fajra, nemre, nemzetiségre, társadalmi helyzetre tekintet nélkül 
-higgadtan 
-kultúráltan 
-nyelvhasználat szabályainak betartásával 
-indulatoktól mentesen kell tevékenykednie 
 
Nagyon fontos, hogy a váratlan helyzeteket is tudja kezelni, például: 

- haragos, veszekedős ügyfél, 
- támadó magatartást tanúsító ügyfél, 
- kétségbeesett ügyfél. 

A váratlan helyzetek kezelésénél fontos, hogy az ügyfélfogadást tartó előadó őrizze meg a nyugalmát, 
az ügyfél kiabálását ne viszonozza hasonló emelt hanggal, meg kell próbálni megnyugtatni, 
tárgyalóképes állapotba hozni az ügyfelet. Ha ez nem lehetséges, akkor biztonsági őr vagy végső 
esetben rendőri segítséget is igénybe lehet venni. 
 
Fontos betartani az ügyintézési sorrendet, ez eljárási alapelv is. Ügyfélfogadási napon a várakozó 
ügyfelek elé nem engedünk be „kivételes” eseteket, két kivétellel: ha vészhelyzetről van szó, vagy 
előre kért időpontra érkezett az ügyfél. 
 
Az ügyfélnek joga van a tisztességes felvilágosításhoz és ügyintézéshez, ezért kérdéseire válaszolni 
kell, és meg kell adni számára mindazt a segítséget, amelyet ügyének elintézéséhez igényel. 
 
 
A Ket a következőket határozza meg a hatósági eljárás során: 

 ügyféllel való együttműködés, gyors ügyintézés 
 jogairól ki kell oktatni, a nyelvhasználatról is 
 jogorvoslathoz való jogáról, és arról is, hogy betekinthet az iratokba 

tájékoztatni kell 
 

 
4. A JOGI ASSZISZTENS A MUNKAHELYI SZERVEZETBEN: HŰSÉG, 

LOJALITÁS 

 
Az üzleti életben a rajtunk átmenő információk, megőrzése, bizalmas kezelése. 
 
Fontos, hogy amilyen szakmát vagy foglalkozást választunk, rendelkezzünk az ahhoz 
szükséges megfelelő ismeretekkel, s legyünk elhivatottak a pályája iránt: a rá vonatkozó írott 
és íratlan normák betartására álljunk készen, fogadjuk el őket. 
 
    Lojálisnak (hűségesnek) kell lennünk: 

- a szervezethez, 
- a foglalkozásunkhoz, 
- munkatársainkhoz és főnökeinkhez is. 

 
Hűség, lojalitás 

 A jogi asszisztens fegyelmezett és etikus munkavégzéssel, általánosan elfogadott 
normák szerinti életvitellel járuljon hozzá az érintett szervek jó hírnevéhez 

 A rábízott javakkal, értékekkel, eszközökkel, információkkal gondosan járjon el.  
 Egyáltalán nem beszélhet a cég ügyeiről, a titkokat köteles megtartani. (még akkor is 

ha más cégnél kezd később dolgozni) 
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 Ha már elhelyezkedett egy vállalatnál, nem mondhatja azt 1-2 hónap múlva, hogy 
kevés a fizetése, és azért a pénzért nem végzi el a munkát 

 Nem mehet el a konkurenciához dolgozni 
 
 

5. A JOGI ASSZISZTENSEK MUNKAKÖRI KÖTELESSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE 
 
Munkaköri kötelesség: 

 A jogi asszisztens munkaköri kötelességébe tartoznak azok a feladatok, amelyek a munkaköri 
leírásában szerepelnek, illetve azok az időszakos feladatok, melynek ellátásával megbízták. 

 A rábízott javakkal, értékekkel, eszközökkel, információkkal gondosan járjon el  
 köti a titoktartási kötelezettség. 
 Az ügyfelekkel szemben köteles a törvény szigorú megtartásával, elfogulatlanul, 

részrehajlás nélkül fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra, társadalmi helyzetre 
tekintet nélkül előítéletektől mentesen az eljárásra ésszerű időt fordítva tevékenykedni. 

 
 Jogi asszisztensek munkaköri felelőssége: 

 a meghatározott speciális szabályok szerint kell feladataikat végrehajtani,   
 döntéseiért vállaljon felelősséget 
 munkáját színvonalasan, kellő odafigyeléssel és pontossággal lássa el. 
 fegyelmezett és etikus munkavégzéssel, általánosan elfogadott normák szerinti 

életvitellel járuljon hozzá az érintett szervek jó hírnevéhez  
 nem végezhet olyan feladatot, amelyet csak jogász végezhetne, vagy olyat, amelyet 

még jogász sem végezhetne 
 minden olyan feladatot elvégezhet, amellyel a jogász bízza meg és ellenőrzi 

munkáját, mindaddig, amíg a jogászfelelős az ügyfélért. 
 

6. A JOGI ASSZISZTENSEK ETIKAI KÓDEXE ÉS SZAKMAI FELELŐSSÉGÜK 
 
A jogi asszisztensek közbizalmat élvező személyek mellett dolgoznak, ezért felelősségük a 
jogászi etika elfogadott zsinórmértékéhez való szigorú ragaszkodás és az általános elveknek 
megfelelő magatartás tanúsítása.  
 
Feladatait úgy kell elvégeznie, végrehajtania, hogy az ne ütközzön a jogi asszisztensek 
nemzetközi egyesülete etikai kódexébe (USA). Ez az etikai kódex egy általános útmutató, 
nem átfogó szabályozás.  
 
Az etikai követelmények szorosan kapcsolódnak a jogi asszisztens fokozott felelősségéhez, 
melyre általánosan elmondható, hogy a jogi asszisztensek munkavégzésük és intézkedésük 
során úgy járjanak el, hogy az utasításokat mindig a legjobb tudásuk szerint hajtsák végre, 
úgy, hogy az ne veszélyeztesse a munkáltatója érdekeit, és ne sértse meg a hozzája 
bizalommal fordulók jogait. 

1. Törvényesen, pártatlanul, előítéletektől mentesen járjanak el 
2. A fogadalomban, esküben vállaltakat tartsák be 
3. A szervezet egészével szemben tanúsítsanak lojalitást 
4. Az előre nem látható, váratlan helyzetekben is felelősségteljesen járjanak el 
5. Munkaidejüket lelkiismeretesen aktív munkavégzéssel töltsék ki 
6. Legyenek tudatában társadalmi szerepük fontosságának és felelősségük súlyának 
7. Naprakészen ismerjék a tevékenységüket, érintő jogszabályokat 
8. Tanúsítsanak kellő figyelmet, udvariasságot és tiszteletet mások iránt 
9. Tartsák tiszteletben az intézkedésükkel érintettek jogait 
10. Hivatalos eljárásuk során ne sértsék meg a párt semleges tevékenységhez fűződő 

társadalmi elvárásokat. 
11. Külső megjelenésük mindig legyen alkalomhoz illő. 
12. Munkahelyükön tartsanak rendet és tisztaságot 



 - 29 - 

13. Alkoholfogyasztással járó fogadások, rendezvények alkalmával kellő figyelmet, 
mértékletességet tanúsítsanak, hogy magatartásuk ne válhasson kritika tárgyává. 

14. Munkahelyen a legcsekélyebb mértékben sem fogyaszthatnak olyan szert, ami 
tevékenységüket károsan befolyásolná 

 
1) Nem végezhet olyan feladatot, amelyet csak jogász végezhet, vagy jogász sem végezhet.  
2) A jogi asszisztens minden olyan feladatot elvégezhet, mellyel a jogász megbízza és az 

elvégzett feladatot ellenőrzi, és felelősséget vállal az elvégzett munkáért.  
3) Nem vehet át jogi praxist, jogi tanácsot nem adhat, bíróságon ügyfelet nem képviselhet. 

Bíróságon akkor jelenhet meg, ha erre a bírósági, vagy irodai szabályok feljogosítják.  
4) Szakmai jogi döntést igénylő ügyben nem járhat el, ha az ügyben a jogász közreműködése a 

közérdekre tekintettel elengedhetetlen.  
5) Körültekintően kell eljárnia minden ügyben, tudnia kell eldönteni, hogy hol van annak a határa 

ameddig a jogász segítsége nélkül segíthet az ügyfélnek.  
6) Jogosulatlan praxisba nem kapcsolódhat be és segítenie kell ennek gyakorlásának 

megakadályozásában.  
7) Jogi asszisztensnek óvnia kell az ügyfél bizalmát, működése során tudomására jutott tényeket, 

adatokat titokban kell tartania.  
8) Kerülnie kell az olyan magatartást, mellyel a jogász etikátlanná válna, vagy annak tűnne. 

Fontos a munkaadójával szembeni hűség.  
9) A jogi asszisztensnek folyamatosan kell dolgoznia, hogy fenntartsa az integritását és a magas 

fokú szakértelmet a teljes jogi szakmában.  
10) Alapos tudás megszerzésére, tudását folyamatosan kell fejlesztenie, hogy kötelességét, az 

ügyfelek számára nyújtandó jogi szolgáltatásokat teljesítse, és a jogi szakmát jobban segítse.  
11) Minden szükséges, célszerű dolgot meg kell tennie az etikus magatartás érdekében. Be kell 

tartania azon szabályokat, melyeket bíróság vagy jogszabály előír.  
12) Jogi asszisztens tevékenységére az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai 

Mintakódexe, valamint az Amerikai Jogász Kamarai Egyesület Hivatásetikai Mintaszabályai 
az irányadók.  

 
7. SZOKÁS, ERKÖLCS, ETIKA 

 
Erkölcs: fogalma a társadalom szempontjából helyesnek tartott magatartáselvekre, 
cselekedetekre irányuló normák összessége (közösségenként változik) 

  Morális része az életünknek, a jó és rossz kérdésére válaszol. A viselkedés megítélése 
tartozik ide 

Jogi felelősség: a jogszabály sértésért felelősségre vonás jár, erkölcsi: a közösség kiközösíti 
tagját, ha megszegi a szabályokat 
 
Szokás: valamely kiscsoport tagjai számára elfogadottak, de előfordul hogy a társadalom 
számára már elítélendőek. (szándékos károkozás másoknak, pl.: futballhuliganizmus) 

A szokás, az erkölcs szabályai az egyének és a közösségek életének kormányzására, 
irányítására hivatottak. Eredetileg nem voltak külön erkölcsi, jogi és vallási normák, a 
szabályok és eszmék egyszerre voltak az isteni akarat, az igazságosság, a jog és az illem 
kifejezései. E normák áthagyományozódnak generációról generációra. 

 
Az, hogy az egyén elsajátítja az erkölcs és a szokás szabályait, normáit, még nem jelenti azt, 
hogy a szubjektív erkölcs egybeesik a tárgyi értelemben vett erkölccsel és szokással. Az 
egyén erkölcse szubjektív, megvannak a sajátosságai, egyedi vonásai. A külső és belső 
összecsiszolódása az erkölcsi személyiség kialakulása folyamatos, azaz az egyén egész életén 
át alakítja és formálja viszonyát a külső normarendhez. 
Az erkölcs, a szokás a jó felé igyekszik terelni az egyént, óvni kívánja a rossztól, és az 
egyének többsége elfogadja ezt az útmutatást, azonban mindig van, aki letér erről az útról és 
megszegi a normák egyikét vagy másikát: erkölcsi vétséget, erkölcsi bűnt követ el. Az ilyen 
cselekedetek az elkövető egyénben gyakran okoznak lelkiismeret-furdalást, bűntudatot, 
másokban, pedig erkölcsi rosszallást váltanak ki, melyhez súlyosabb esetekben szankció, 
büntetés is társul. 
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Etika 
Az etika szó a görög éthosz szóból származik Az etika voltaképpen az erkölcsre, a szokásra 
vonatkozó tanítás, azaz erkölcstan. 
Csak a társadalmi életviszonyokat képes részben szabályozni (jogalkotás közben joghézagok 
keletkezhetnek) 
 
Az etika olyan viszonyok szabályozására szolgál, amelyeket más külső szabály nem tud vagy 
nem akar szabályozni.  
 
Az etikát három szempont alapján különböztethetjük meg: 

1. leíró etika (megfogalmazódik az, hogy a magatartás erkölcsi szempontból érdekes-e) 
2. normatív etika (itt már értékeljük is az adott magatartást) 
3. meta etika (állandó etika, tudjuk, hogy most milyen a magatartás, de nem tudjuk, hogy 

milyennek kellene lennie) 
 
Az etikát társadalmi és történelmi szempontból is vizsgálhatjuk: 
Történelmi szempont: az egyik történelmi korban egy viselkedés más megítélés alá esett, mint 
a másik korban: Pl.: régen nem volt erkölcsös egyedül az utcán menni egy nőnek, és 
megérinteni egy férfit sem.  
 
Társadalmi szempontból: a kulturális szempont állandóan változik  
Az etika érték is lehet, a társadalom normarendszere is. Ideális esetben az értékek: munka, 
egészség, család, hazaszeretet. 
 
(1-2-4--es tételeknél lévők is) 
 
               8.  A JOG BETŰJE, A JOG SZELLEME ÉS A JÓ ERKÖLCSÖK 

Életünket, cselekvéseinket írott és íratlan szabályok határozzák meg. Bizonyos szabályokat az 
idők folyamán írásban rögzítettek, a kor előrehaladtával folyamatosan aktualizálták, majd 
ezek be nem tartása esetére szankciókat határoztak meg. A jogszabályok bizonyos 
cselekményeket tiltanak, másokat csupán szabályoznak. Alapvetően, amit jogszabályok nem 
tiltanak, azt engedik, illetve más esetekben elvárnak magatartási formát, cselekvést. 

 
Különböző jogértelmezési módokról beszélhetünk 

 módszertani 
 rendszertani 
 teleológiai 
 történeti 

Jogszabálynak az adott esetben történő alkalmazásáról van szó 
Van egy olyan eset szituáció, amikor arra a jogszabályt arra alkalmazni kell. A jogalkalmazó 
feladata, hogy a helyzetre megtalálja a hozzá való jogszabályt. A jog betűje szerinti 
értelmezésben Kovács néninek kiküldi a  lakbér nemfizetése végetti 100.000-ft bírságot, ha 8 
napon belül nem fizeti be elviszi a hűtőjét. A jog betűje szerinti értelmezésben alkalmazható a 
jogszabály „bűnhődjön”-  a jogalkotó ezt akarta. A jogszabály nem ezt akarja nem az a  jog 
szelleme, hogy büntessen. Erre ad mozgásteret, a jogalkalmazás során a jogszabály, 
mérlegelési jogkört, az eset súlyosságához mérten szabom ki a szankciót.pl 50-500 ezer ft -
akkor nem a legmagasabbat szabom ki. Ezzel nem sértek törvényt csak a jog szellemében, 
próbálom alkalmazni. Ha ez még mindig nem elég vagy úgy érzem hogy a  a jog betűjével 
nem összeegyeztethető az eset még mindig méltányosság lehetséges. 
Ez a jog értelmezés módja. 
  
A jog szelleme 
 Azt jelenti, ha betartjuk a szabályokat, akkor tiszta a lelkiismeretünk, nem vétettünk semmilyen szabály 

ellen, így nem is kell büntetésre számítanunk. 
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 A jog magába foglal lehetőségeket, melyek a jogok gyakorlását jelentik, melyekkel nem kötelező élni, de ha 
élnek vele, akkor az előnyös lehet a jog gyakorlója számára. (Pl. alanyi jogon jár valamilyen támogatás, és 
valaki azt igénybe is veszi) 

 A jog szintén magában foglal hátrányokat, jellemzően szankciót értjük ez alatt. De lehet hátrány az is, ha 
valaki nem él a jog kínálta lehetősséggel, ám ez a jogalany önhibájából levezethető „szankció”, amikor a 
büntetést azért szenvedi el valaki, mert nem tett meg valamit. (pl.: letelik a fellebbezési határidő, és azután 
szeretné azt valaki benyújtani) 

 A klasszikus hátrány a jogkövetkezménye egyik fajtája, a szankció, amikor valaki nem tartja be a 
szabályokat. (ha az idézett nem jelenik meg az idézésen, eljárási bírsággal sújthatják, ha nem hoz fel utólag 
valamilyen alapos indokot a hiányzására) 
 
A jog szellemét kiválóan be lehet mutatni a jogi norma és az erkölcsi, társadalmi norma összehasonlító 
táblázata alapján.  

Jogi norma Erkölcsi norma 
  
írott formában jelenik meg íratlan formában jelenik meg 
könnyebben megváltoztatható nehezen vagy egyáltalán nem változtathatók meg 
meghatározott szerv alkotja, állam alkalmazza a közösség alkotja 
az emberek külső magatartására kíván hatni azt akarja elérni, az emberek belső meggyőződése alapján 

kövessék 
pontosan meghatározott (pl.: büntetés) informális szankció, nincs pontosan meghatározva; pl: 

kibeszélés, kiközösítés 
 
A jó erkölcsök 
A társadalmi normákat betartva jól érzem magam a bőrömben. Vannak, akik nem tartják be ezen szabályokat, ők 
a normaszegők, deviáns megítélés alá tartoznak. (kábítószer-használók, bűncselekményeket elkövetők, 
öngyilkosok) 
 
A szocializációs mechanizmus nem egy pályán mozog. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk, ez a 
neveltetéstől függ. 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPFOGALMAK 
 
1. A közigazgatás fogalma és sajátosságai 
2. Szervezési elvek a közigazgatásban 
3. A közigazgatási szervek csoportosítása feladataik alapján 
4. A kormány, mint államigazgatási szerv 
5. A minisztériumok, mint ágazati feladatokat ellátó szervek 
6. Az önkormányzás elvi alapjai (meghatározás és típusok) 
7. A helyi önkormányzatok szervezete: képviselőtestület és polgármester 
8. A helyi önkormányzatok feladata és hatásköre 
9. A megyei önkormányzat 

 
 

1. A KÖZIGAZGATÁS FOGALMA ÉS SAJÁTOSSÁGAI 
 

Fogalma: Olyan közhatalommal rendelkező igazgatási tevékenység-, illetve 
szervezet rendszer, amely a hatalommegosztás elvéből eredően önálló hatalmi ágként 
funkcionálva biztosítja a jogállamiság következményeinek érvényesülését.  
            A közigazgatási feladatokat alapvetően két nagy intézménytípus látja el, az egyik a 

kormány által irányított felülről lefelé területi szintre szerveződő, hierarchikusan felépülő 
államigazgatás, a másik pedig a helyben (települési és területi szinten) szervezett és választott 
testületek által irányított, de egymással mellérendeltségben álló helyi önkormányzatok 
csoportja. 

A közigazgatás funkciói: a cél kitűzése, az információk összegyűjtése, rendszerezése, a 
tervezés, a döntés, a döntés végrehajtása, a koordináció és ellenőrzés. 

 Az államigazgatás országos szintű érdekeket fogalmaz meg, azt az egész ország 
területén képviseli és érvényesíti. Az önkormányzat elsősorban helyi (városi, községi, megyei 
szinten képviseli és érvényesíti az érdekeket. 

- a közigazgatás a hatalommegosztás rendszerében a végrehajtó hatalmat testesíti meg. 
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 A közigazgatás sajátosságai:  

 A legnagyobb szakigazgatási rendszer, amelynek tevékenysége az egész társadalomra 
kiterjed. alkotmányos és jogi korlátok között  Lényeges vonása a politikai hatalomnak 
való relatív alárendeltség A közigazgatás a politikai hatalomnak alárendelt, annak céljait, 
feladatait valósítja meg.  

 Állami önkormányzati feladatokat lát el 
 Jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörrel, valamint igazgatási 

jogosítvánnyal rendelkeznek de jogalkotói jogkörük is van (közigazgatási jog 
szabályozza) 

 Önálló felelősséggel rendelkeznek 
 A közigazgatási feladatokat egy sajátos jól képzett szakmai felkészültséggel 

rendelkező köztisztviselői kar látja el 
 a felettes szervek által megállapított önálló költségvetéssel rendelkeznek. 

(egyszemélyes vezetés) 
 
   
2. SZERVEZÉSI ELVEK A KÖZIGAZGATÁSBAN 
 
Államigazgatási működési elvek:  

A közigazgatás központi szervezete több, egymástól eltérő jellegű, hatáskörű és struktúrájú 
szervtípusból tevődik össze, e szervtípusok egymással meghatározott alá- és fölérendeltségi 
viszonyban állnak.  (piramishoz hasonlítható).  

E szerint központi szervek az igazgatási hierarchiában magasabb szinten állnak 
(minisztériumok, országos hatáskörű szervek stb) és ezért működési területük az adott ország 
egészére kiterjed. A helyi szervek a szervezeti hierarchia alacsonyabb szintjein találhatók, és ezért 
működési területük az ország kisebb részére terjed ki. 

 Koncentrált és dekoncentrált szervekkel biztosítja működését. 
 
Dekoncentráció esetében a helyi szerveknek nincs önállóságuk, függetlenségük. Munkaszervezési 
okokból döntési jogkörrel felruházhatják őket, amit azonban a központi szervek bármilyen ok miatt, 
bármikor elvonhatnak. Nagyon fontos jellemzője a dekoncentrált típusú helyi szerveknek, hogy 
vezetőiket a központi közigazgatási szervek nevezik ki. 
Centralizáció az egyik legfontosabb államszervezési, igazgatásszervezési elv :az állami döntési 
jogosítványok a központi államigazgatási szerveknél összpontosulnak, A centralizált közigazgatási 
rendszerben területi, illetve helyi szervek a központi államigazgatási szervekkel hierarchikus alá-
fölérendeltségi viszonyban állnak A modern államok bizonyos ügyeket általában centralizált módon 
irányítanak és igazgatnak. A honvédelem, a közbiztonság, A jogrend, igazságszolgáltatás egysége 
külügyeké  , csak centralizált módon szervezhető meg.   
A decentralizáció a helyi igazgatásnak olyan formájáról beszélhetünk, ahol a központi szervek 
közvetlenül irányíthatják helyi fiókjaikat. A központi, kormányzati szervek felügyeleti, ellenőrzési 
joga a decentralizált szervekkel szemben korlátozott, általában csak a törvényes működés vizsgálatára 
terjed ki. 
 
A magyar államigazgatás szervezeti rendszerének felépítését alapvetően három rendkívüli 
szempont alapján érdemes vizsgálni. Ez a három a feladat-, a területi szintek és az egyes 
önálló szervek közötti kapcsolat szerinti megközelítés. 
Az államigazgatás szervezetrendszerének területi taglalása alapján alakul ki,.  
megkülönböztetünk központi szerveket, területi és helyi szerveket. 
1) Kormányzati szervek: 

 kormány (miniszterelnökből és miniszterekből ál),   
  kormányzatot közvetlenül segítő szervek, (miniszterelnöki hivatal, kormánybiztosok 

kabinetek, kormánybizottságok, tanácsadó szervek) illetve  
 azon központi szervek, amelyek az egész államigazgatás irányításában szerepet játszanak   

2) Központi szakigazgatási szervek: 
 minisztériumokat, :(jelen kormányban 14)vezetik az államigazgatás feladatkörükbe utalt  ágát, 

irányítják az alárendelt szerveket  
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 a tárca nélküli minisztereket (kormány által rájuk bízott feladatokat látják el.) 
 minisztériumi jogállású központi közigazgatási szerveket.    (Fogyasztóvédelemi 

Főfelügyelőség)  
3) Speciális jogállású központi szervek 
Többek között ide tartozik a Gazdasági Versenyhivatal. autonóm státusú, speciális feladatkörük van. 
Nincs alárendelve a kormánynak, állami költségvetésben önálló fejezetet alkot Elnökét a  köztársasági 
elnök nevezi ki, csak az Országgyűlésnek tartozik beszámolóval 
4) Egyéb államigazgatási szervek: 

 Konzultatív szervek és testületek: Céljuk a központi döntések szakmai előkészítése, 
koordinatív és érdekegyeztető mechanizmusok működtetésén keresztül. 

 Döntési jogkörrel rendelkező nem kormányzati államigazgatási testületek. (pl. Munkaügyi 
Tanács) 

 Közvetlenül gazdasági tevékenységet ellátó szervek: E szervek állami gazdálkodási, 
vagyonkezelői tevékenységet végeznek államigazgatási hivatali szervezeti formában. (pl. 
Államkincstár) 

Közigazgatási alapelvek érvényesülnek: az Alkotmányból levezethetőek egyenlő bánásmód elve, 
szakszerű eljárás elve. 
A különböző szervek feladat-, terület- vagy helyi sajátosság alapján szerveződnek. 

 
 3. A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK CSOPORTOSÍTÁSA FELADATAIK ALAPJÁN 

 
          Az államigazgatási szervek szakigazgatási tevékenységet végeznek. Szigorúan 
feladatkörükben, hatáskörükben, az illetékességi szabályokat betartva járnak el, és külön 
garanciális korlátoknak kell megfelelniük, ha hatósági jogkörük is van. 
  - A feladatkör tágabb. Az adott államigazgatási szerv rendszeresen ellátandó feladatainak összessége, 
tevékenységének iránya.  
 - A hatáskör a feladatok ellátására adott jogi eszközök, vagyis a jogszabályban biztosított jogosítványok és 
kötelezettségek összessége.  (Mit tehet meg?)             
 - Illetékesség: azonos hatáskörű területi szervek közötti területi munkamegosztás. (Hol teheti?) 
            A konkrét ügyben való jogosultságot  a hatáskör és az illetékesség együtt adja meg. csak akkor járhat el 
ha mindkettő egyszerre van. 

Általános hatáskörű: feladatköre valamennyi közigazgatási feladatra kiterjed 

- kormány: irányítja, felügyeli és ellenőrzi a teljes közigazgatási szervezetrendszert 
- megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok: ellátják a területükön működő 

önkormányzatok törvényességi ellenőrzését és elbírálják az önkormányzatok által hozott 
elsőfokú határozatokat 

- önkormányzatok: illetékességi területükön ellátják a jogszabály által előírt közigazgatási 
feladatokat.  

o Különös hatáskörű szervek feladatköre meghatározott szakterületekre terjed ki: 
- minisztériumok: vezetik az államigazgatás egyes ágait,  
                                  irányítják az alárendelt szerveket 
- tárca nélküli miniszterek: olyan szakfeladatokat látnak el, amelyek nem tartoznak egyik 

minisztérium hatáskörébe sem, vagy több minisztériumot érintenek (ágazati feladatok) 
- Országos hatáskörű szervek: olyan minisztériumi jogállással rendelkező központi 

szervek, amelyek szakfeladatokat látnak el és irányítják az alárendelt szerveket 
- DEKO szervek: általában megyei, kivételesen területközi szinten látnak el 

szakfeladatokat. 
Megkülönböztetünk  

 elsőfokú hatáskör: az adott ügyben elsőként hoz döntést 
  másodfokú hatáskör: másik. áll.ig.szerv által korábban megalkotott I.. fokú döntést 

felülbírál 
Jellege szerint: 

 anyagi jogi hatáskör: ha az adott szerv az ügy érdemében dönthet (építési engedély 
kiadása) 

Eljárásjogi hatáskör: a megelőző eljárásban hozhat döntést, melyek elősegítik az érdemi 
döntést.(kérelem kiegészítését rendeli el)   
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Az önkormányzati és állami feladatok között átfedés van→ államigazgatási jogkörben pl: az 
önkormányzat működtethet egy kórházat, nem feladata de átvállalja. 
Önkormányzatoknak kötelezően el kell látni: -fogorvosi szolgálat- védőnői szolgálat, -oktatás, 
-egészségügy. ( ha nincs rá pénze nem tudja teljesíteni az állam biztosít hozzá keretet) 
Megyei Önkormányzatoknak már fenn kell tartani :kórházat, középfokú oktatási intézményt, 
múzeumot, könyvtárat. 
 
 
+ 2-es tétel 1-4-es pontok 
 
 
4.  A KORMÁNY MINT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 
 
1. KORMÁNY: 
 Közigazgatási szervezetrendszer csúcsán elhelyezkedő , általános hatáskörű központi irányítószerv  

a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a 
miniszterelnök írja alá. 

A kormányra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az alkotmány tartalmazza. 
 
A kormányban kiemelkedő szerepe van a miniszterelnöknek: többletjogosítványai az 
alábbiakban nyilvánulnak meg: 

 ő határozza meg a kormány személyi összetételét, azzal, hogy javaslatot tesz a 
köztársasági elnöknek a miniszterek kinevezésére és felmentésére 

 a miniszterelnök terjeszti az Ogy elé a kormányprogramot 
 a kormány időbeli megbízatása a miniszterelnökhöz kötődik 
 amennyiben az Ogy konstruktív bizalmatlansági indítvány útján megvonja a 

bizalmat a miniszterelnöktől, megszűnik a kormány megbízatása 
 miniszterelnök vezeti a kormány üléseit 

 
Kormány összetétele és megalakulása 
Miniszterelnökből és miniszterekből áll. 
A kormány megalakulásának folyamata: 
 miniszterelnök megválasztása: ( a választások után 30-nappal a köztársasági elnök 

javaslatára az OGY tagjai többségi szavazással megszavazzák, A miniszterelnök 
megalapítja a kormányt.) 

Miniszterelnökké választható: 
- minden büntetlen előéletű 
- választójoggal rendelkező magyar állampolgár  

 miniszterek kinevezése: 
- miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel 
- miniszterré kinevezhető: minden büntetlen előéletű 
                                             választójoggal rendelkező magyar állampolgár 
- OGY előtt ünnepélyes esküt tesznek és aláírják az esküokmányt. 

A kormány megbízatása lejár: 
 A miniszterelnök illetve a kormány lemondásával 
 A miniszterelnök halálával 
 A mandátum lejártával  
 miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával 
 Konstruktív bizalmatlanság esetén az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat 

megvonja és új miniszterelnököt választ (kormánytag adhatja be) 
 
Kormány működése: 
 a kormány működését ügyrendjében szabályozza 
 általában hetenként tart ülést, ahol megtárgyalják a benyújtott előterjesztéseket és 

jelentéseket 
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 a kormány ülésén: 
- szavazati joggal: vesznek részt a kormány tagjai 
- tanácskozási joggal: az állandó meghívottak:  

o közigazgatási államtitkár 
o kormányfő kabinetfőnöke 
o kormányszóvivő 
o KSH elnöke 

 a kormány akkor határozatképes, ha az ülésén a tagjainak több mint a fele jelen van 
 döntéseket szótöbbséggel hozza 
 
Kormány alapvető feladatai:  
 Védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja az állampolgárok jogait 
 A végrehajtó hatalom letéteményeseként biztosítja a tv-ek végrehajtását 
 Irányítja A Minisztériumok és a közvetlenül alárendelt szervek munkáját, összehangolja 

tevékenységüket 
 Belügyminiszter közreműködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzését 
 Biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról 

(kormányzati döntés-előkészítés) 
 meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek 

megvalósulásához szükséges feltételeket 
 meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az 

ellátás anyagi fedezetéről 
 Irányítja a fegyveres erők, a rendőrség, és a rendészeti szervek működését 
 Állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás ill. következmények 

elhárítása (vészhelyzet) valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében 
megteszi a szükséges intézkedéseket 

 Közreműködik a külpolitika meghatározásában, nemzetközi szerződéseket köt a Magyar 
Köztársaság nevében 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket tv (Alk. 35.§ (1)) hatáskörébe utal 
 
 
Vannak: Segítő (a kormány adminisztrációját a kancellária végzi, segíti, ill 1-személyes 
Kormány tanácsadó és ellenőrző szervek (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) 
 
Működését a mellette működő egyéb testületi szervek segítik, ezek a kormánybizottságok 
feladatuk a döntés-előkészítés, javaslat tétel és a koordináció. Bizonyos esetekben a Kormány 
által átruházott hatáskörben döntéshozó szerv. A Kormány mellett működő másik szerv a 
kabinet, feladata a döntés-előkészítés, véleményezés, javaslat tétel és a koordináció. Fajtái: 
kormánykabinet, gazdasági kabinet, nemzetbiztonsági kabinet, integrációs kabinet, ifjúsági és 
oktatáspolitikai kabinet, tagjai miniszterek lehetnek. A kormány mellett működő harmadik 
szerv a tárcaközi bizottságok: feladatai döntés-előkészítés, előterjesztések véleményezés, és 
a koordináció. Tagjai főként köztisztviselők 
 
Kormány hatásköre: 
 Jogalkotói (normaalkotó) hatásköre: 

- rendeletet 
- egyedi és normatív határozatokat 
- jogi iránymutatásokat 
- irányelveket 
- elvi állásfoglalásokat adhat ki.  

 Aktus-felülvizsgálati joga: a jogszabályok kivételével az alárendelt szervek határozatait és 
intézkedéseit megsemmisíti vagy megváltoztatja, ha tv-be ütköznek 

 (kasszációs jog= megsemmisítési jog) 
(reformatórius jog= megváltoztatási jog) 

 Szervezetalkotási joga: 
- jogosult az államigazgatás bármely ágát a felügyelte alá vonni 
- államigazgatási szervet is létrehozhat 
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5. A MINISZTÉRIUMOK MINT ÁGAZATI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK 
A minisztériumok a központi közigazgatás különös hatáskörű, az államigazgatás egy-egy 
ágazatának feladatait ellátó szervei. Minisztérium létrehozására az Országgyűlés jogosult. 
 
A minisztereknek jogállás szerint   

 tárcaminiszterek 
 tárca nélküli miniszterek 

 
A minisztérium az 1848. évi III. Tc.-el jött létre 

A miniszter a minisztériumot egyszemélyi felelős vezetőként vezeti, a minisztérium, 
mint szervezet, pedig a miniszter számára jogszabályban, illetve kormányhatározatban 
meghatározott feladatokat valósítja meg.  

A miniszter feladatai a következők: 
 kormány-előterjesztések készítése, (előkészíti a kormány számára a 

törvénytervezeteket és kormányrendelet tervezeteket) 
 jogszabály-előkészítés,  
 ágazati stratégia kidolgozása, (a kormányprogram rávonatkozó részének 

végrehajtását keretbe foglalja, vagy újonnan keletkező feladatok megoldására 
javaslatot tesz) 

  jogalkalmazó, irányító, felügyeleti, ellenőrzési feladatok ellátása, eladatok 
(intézményrendszerre és ágazati szabályok, betartására vonatkozik, ebben a 
jogkörben ellenőrizhetik az alá rendelt szervek munkájának szakszerűségét, 
jogszerűségét, célszerűségét)) 

 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, fenntartása, a kormány külpolitikájának 
megvalósítása 

 kapcsolattartás a civil szervezetekkel. (magukba foglalják a tárca területén 
ténykedő szakmai és érdekképviseleti szervekkel való kapcsolatokat 

 
A minisztérium belső struktúráját tekintve minisztériumi kabinetre, titkárságokra, 
főosztályokra, ezen belül osztályokra tagolható.   
Speciális szabályok vonatkoznak a minisztérium vezetői szintjeire. Ennek megfelelően a 
minisztérium vezetésében és személyzetében megkülönböztethetünk politikai változó és 
szakmai állandó elemeket.  
 
A „politikai változó elemek” a kormány politikáját hivatottak végrehajtani a minisztériumban, 
és megbízatásuk a mindenkori kormányhoz, annak megbízatási időtartamához igazodik.  
Ebbe a körbe sorolhatók a miniszter, az államtitkár, a szakállamtitkár, a miniszteri 
kabinetfőnök illetve a kabinetek politikai tanácsadói, főtanácsadói.  
 
A „szakmai állandó elemek” a minisztériumi feladatokat élethivatásszerűen, pártpolitika 
semlegesen, köztisztviselőként látják el. Ebbe a körbe soroljuk a főosztályvezetőket, 
főosztályvezető-helyetteseket, osztályvezetőket, illetve a belső szervezeti egységekben 
dolgozó köztisztviselőket.  
Mivel a politikai változó elemekhez képest ők hivatottak biztosítani a minisztérium 
tevékenységében a folyamatosságot, megbízatásuk határozatlan időre szól. 
 
 
6. AZ ÖNKORMÁNYZÁS ELVI ALAPJAI (MEGHATÁROZÁSOK ÉS TÍPUSOK) 
 
A helyi önkormányzat olyan demokratikusan választott és működő helyi köztestület, amely a 
törvények keretei között, saját felelősségére és területe, lakosai érdekében, önállóan 
szabályozza és igazgatja az átfogó feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. 
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A magyar önkormányzat fogalmának 3 alapeleme: 
1. A helyi demokrácia: magába foglalja a képviseleti és a részvételi demokrácia különböző 
formáinak érvényesülését. Ennek értelmében az önkormányzás kollektív alanya szabadon 
választhatja meg helyi képviselőit, akik testületbe szerveződve gyakorolják a képviselő-
testület feladat- és hatáskörébe utalt helyi közügyeket. A helyi képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatában maga alakítja ki és határozza meg napi működésének gyakorlatát, 
feladat és hatáskörében önkormányzati rendeletet alkothat, és hatásköreinek gyakorlását 
törvényben meghatározott szerveire átruházhatja. A közvetlen demokrácia érvényesülése a 
helyi népszavazás és helyi népi kezdeményezés, a közmeghallgatás, lakossági fórumok és a 
lakosság önszerveződő közösségeinek bevonása az önkormányzati feladatok megoldásába. 
  
2. Az átfogó felelősség lényege, hogy a helyi önkormányzat egyidejűleg több helyi közügy 
megvalósításával is foglalkozhat. Helyi közügy az, amelyet a jogalkotó törvényben azzá 
nyilvánít. A helyi közügyek kötelező és önként vállalt feladatokra osztható. A kötelező 
feladatok ellátásáért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik, az önként vállalt feladatok 
teljesítéséért viselt felelőssége változhat. A teljes felelősség azt is jelenti, hogy az önként 
vállalt feladatok ellátása nem előzheti meg a kötelezőek teljesítését, megfelelő anyagiak 
hiányában pedig a pénzügyi átcsoportosítások szabályai a kötelező feladatok megvalósítását 
védik. 
 
3.A helyi önállóság helyi önkormányzatiság központi eleme. Az önállóság nélkül nem 
érvényesíthető az átfogó felelősség, az átfogó felelősség hiánya, pedig a helyi demokrácia 
korlátozott voltát tükrözi. A helyi önállóság értelmében a helyi önkormányzat – a törvény 
keretei között – önállóan szabályozhatja, illetve egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a 
feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a 
bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. A helyi önkormányzat önként 
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más 
szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, 
ami jogszabályt nem sért. Az önkormányzati önállóság egyik lényegi eleme a fakultatív 
feladatvállalás lehetősége. Ennek jelentősége kiemelt, mert a helyi viszonyok 
figyelembevételével az adott közösség döntheti el, hogy a polgárok sajátos igényeit a 
jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítésén túl, mely területeken, milyen módon 
és mértékben elégíti ki. 
 A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg 
az Országgyűlés az ellentételezéshez szükséges anyagi feltételek biztosításáról is 
gondoskodik, valamint dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. 
 a települési önkormányzat köteles gondoskodni: 

 az egészséges ivóvízellátásról; 
 az óvodai nevelésről; 
 az általános iskolai oktatásról és nevelésről; 
 az egészségügyi és a szociális alapellátásról; 
 a közvilágításról; 
 a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 
 a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 

 
Az önkormányzatok típusai:  
 
Az alkotmány értelmében a Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és  
Községekre, a főváros, pedig kerületekre tagozódik.  
A városokban kerületek alakíthatók. (Ez utóbbi lehetőséget az Ötv. a megyei jogú városokra  
Korlátozza, azonban meg kell jegyezni, hogy jelenleg egyetlen megyei jogú város sem 
alakított ki kerületeket.)  
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A fent felsorolt területi tagozódásnak megfelelően jöttek létre az önkormányzatok típusai, 
melyek közül az alaptípust a városi és községi települési önkormányzatok jelentik Sajátos 
önkormányzati típust képviselnek a kisebbségi önkormányzatok. 
 
Az önkormányzatok fajtái: 

 Helyi önkormányzatok 
 Szakmai önkormányzatok (kamarák), 
 Kissebségi önkormányzatok (etnikumok), 
 Érdekképviseletek önkormányzatai (szakszervezetek), 
 Egyesületek önkormányzatai 
 Vallási közösségek önkormányzatai (egyházak), 
 Intézményi önkormányzatok (egyetemek), 
 Tevékenységek ellátására szerveződő önkormányzatok 

 
  
 
 
7. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE: KÉPVISELŐTESTÜLET ÉS 
POLGÁRMESTER 
Az általános önkormányzati választást az Alkotmány alapján négyévente, október hónapban 
tartják, a választás napját a köztársasági elnök tűzi ki.  
A feladatok ellátásában részt vesznek a képviselő-testület szervei: a polgármester, a bizottság, 
a részönkormányzat, a társulás, a polgármesteri hivatal. 
 
A képviselő testület: (az adott önkormányzat legfontosabb irányító szerve, megyei szinten 
közgyűlés) 

A képviselő testület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg.  . 
Az alakuló ülésen kerül sor az alpolgármesterek, pénzügyi bizottság megválasztására,   

Évente legalább hat alkalommal üléseznek. Az ülést össze kell hívni a települési 
képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bizottságának az indítványára  

Elnöke a polgármester, ő hívja össze és vezeti a testület üléseit. Helyettesítését az 
alpolgármester látja el.  

Az ülésük nyilvános. Zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás 
adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, 
önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy tárgyalásakor.  

Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. A zárt ülésen a képviselő 
testület tagjai, a kisebbségi szószóló, a jegyző, az érintett és a szakértő vesz részt.  

A képviselő testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást lehet tartani, a 
zárt ülésen tárgyalt ügyekben 

. A képviselő testület határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több 
mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a települési képviselők több mint felének 
igennel kell szavaznia. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

A képviselő testület évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen 
az állampolgárok és a településen működő érdekelt szervek képviselői közérdekű kérdést és 
javaslatot tehetnek.  

Időközi választást kell kiírni, ha a képviselő testület megbízásának lejárta előtt név 
szerinti szavazással minősített többségű döntéssel kimondja a feloszlását. Nem mondhatja ki a 
testület a feloszlását, a választást követő hat hónapon, illetőleg megbízásának lejártát 
megelőző egy éven belül. Az időközi választás költségeit az önkormányzat viseli. 

 
A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési 

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 



 - 39 - 

A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati 
rendeletet alkot. 
Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben 
szokásos — a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott — módon ki kell hirdetni. 
Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a 
tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket 
tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. 
A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet az ülést 
követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a Kormány által rendeletben kijelölt szervnek 
(közigazgatási hivatal). A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület 
előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény 
szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is 
biztosítani kell. 
 
  
A polgármester: 
 
 A képviselő testület tagja és elnöke, település képviselőnek tekintendő. Főállásban, vagy 
társadalmi megbízásban látja el a feladatait. A háromezernél több lakosú településen a 
polgármesteri tisztség csak főállásban tölthető be. A munkáltatói jogokat a képviselő testület 
gyakorolja, munkabérét a törvény keretei között határozza meg.  
Nem lehet polgármester:  

 Köztársasági elnök 
 Alkotmánybíróság tagja 
 Kormány tagja, államtitkár, szakállamtitkár, központi államigazgatási szerv 

köztisztviselője 
 bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó 
  jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője, 
 Állami számvevőszék elnöke, helyettese 
 Más önkormányzatnál polgármester vagy az önkormányzat képviselő-testületének 

tagja, 
 Ugyanannál az önkormányzatnál intézményvezető  
 a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, 

A polgármester és hozzátartozója nem lehet tagja, vezető tisztségviselője annak a gazdasági 
társaságnak, szövetkezetnek, amelynek a helyi önkormányzat által alapított költségvetési vagy 
gazdálkodó szervezet tagja.  
A főállású polgármester:  

 Szellemi tevékenység kivételével egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem 
létesíthet 
 A képviselő testület hozzájárulása nélkül 

o nem lehet felügyelő bizottság 
o igazgató tanács tagja 
o gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
o szövetkezet tisztségviselője 
o alapítvány kezelőszervezetének tagja, tisztségviselője 

 
A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-
testület hivatalának közreműködésével látja el. A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és 
saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester 
 a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat 

munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában, 
 dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes 

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

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

intézményvezetők tekintetében. 
A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon 
ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést, az 
ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított 
tizenöt napon belül dönt. 
 
Az alpolgármester: 
A képviselő-testület – a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a 
polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket 
választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az 
önkormányzati választáson települési képviselőnek, megválasztották, akkor az új képviselő-testület 
alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem 
választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás napjával megszűnik. Az 
alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. 
 

 8. A HELYI ÖNKROMÁNYZATOK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 
Önként vállalható feladatok: 
A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: 

 a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme,  
 a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás,  
 a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása,  
 helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása;  
 gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; 
  közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,  
 az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról 
 a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása;  
 közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; 
  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása;  
 az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.  

E  feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg — a lakosság igényei alapján, 
anyagi lehetőségeitől függően —, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. 
 
Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és 
közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település 
nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. 
Kötelező feladatok: 
A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális 
alapellátásról(védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás), a közvilágításról, a helyi közutak és a 
köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését. ( Megyei szinten: középfokú oktatási intézmény fenntartása, kórház, múzeum, 
könyvtár) 
 
Egyéb feladatok: 
A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek 
képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága 
ülésein. 
 
Hatáskörök: 
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Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-
testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 

Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a 
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatala 
látják el. 

A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben 
meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 

A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati 
intézményt, vállalatot, más szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi 
a vezetőiket. 

A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a rendeletalkotás, a helyi népszavazás kiírása, az 
önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári 
cím adományozása; intézmény alapítása, közterület elnevezése, emlékműállítás, a települési képviselő, a 
polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés, véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az 
érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; 

9. A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
 

A megyei önkormányzat, területi önkormányzat, köteles ellátni azokat a törvényben 
előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető. 

 Törvény a megyei önkormányzat kötelező feladatává teheti az olyan körzeti jellegű 
közszolgáltatás biztosítását, amely a megye egész területére vagy nagy részére kiterjed. 

Törvény kötelező megyei feladatként írhatja elő az olyan körzeti jellegű 
közszolgáltatás megszervezését, ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a 
szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik. 

A körzeti jellegű közszolgáltatást biztosító megyei intézmény székhelye szerinti 
település önkormányzata — a megyei önkormányzat egyetértésével — az intézmény 
fenntartását, fejlesztését és irányítását a megyei önkormányzattól átvállalhatja. 

A megyei önkormányzat a körzeti közszolgáltatást biztosító megyei intézmény székhelye 
szerinti települési önkormányzat kérésére az intézmény fenntartását, fejlesztését és irányítását 
a települési önkormányzatnak — legalább hároméves időtartamra — átadja, ha a megelőző 
négy év átlagában a településen lakóhellyel rendelkező lakosok közül került ki az intézményi 
szolgáltatást igénybe vevők többsége. A közszolgáltatási feladatot ellátó intézmény átadását, 
átvételét megállapodásba kell foglalni. 
A települési önkormányzat a megyei önkormányzati ill., az állami költségvetésből átengedett 
bevételi támogatásban részesül, ezen túl nem igényelhet más kiegészítő állami, megye8i 
támogatást 
 
A megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik különösen 

a) a középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátásról, amennyiben azt a külön törvény 
szerint ellátást biztosító települési önkormányzat nem vállalja; a természet és a társadalom 
megyében levő muzeális emlékeinek, valamint a történeti iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, 
tudományos feldolgozásáról; továbbá a megyei könyvtári szolgáltatásokról, a pedagógiai és 
közművelődési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról; a megyei testnevelési-, 
sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos 
feladatokról; 

b) az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a 
többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, 
gondozásáról; az alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátásról, amennyiben azt a külön 
törvény szerint ellátásra kötelezett települési önkormányzat nem vállalja, valamint a gyermek- 
és ifjúságvédelmi szakellátásról; a szakosított szociális szolgáltatások területi 
összehangolásáról; továbbá gondoskodik egyes, szakosított ellátás körébe tartozó 
feladatokról; 
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c) az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos 
feladatok összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi értékek feltárásáról, a megyei 
idegenforgalmi célkitűzések meghatározásáról, a teljesítésükben részt vevők 
tevékenységének összehangolásáról; továbbá közreműködik a térségi foglalkoztatási 
feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint részt vesz a területi információs 
rendszer kialakításában 
 
 A megyei önkormányzat a saját terve és költségvetése alapján bevételeivel szabadon 
gazdálkodik, rendelkezik a törvényben meghatározott megyei önkormányzati tulajdonnal és 
vállalkozási tevékenységet folytathat. Feladatainak eredményesebb ellátása érdekében 
szabadon társulhat más megye és bármely település önkormányzatával. 
A megyei önkormányzat közgyűlése saját feladatkörében rendeletet alkothat, a döntési 
hatáskörébe tartozó ügyekben megyei népszavazást rendelhet el. 

 
 
 
 
 
A megyei önkormányzat szervezete 
A megyei önkormányzat jogi személy. Feladatait és hatáskörét a közgyűlés látja el. A megyei 
önkormányzatot a közgyűlés elnöke képviseli. 

 
A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés — saját tagjai sorából — titkos szavazással 
választja a megbízatásának időtartamára. 

 
A megyei közgyűlés tisztségviselői: az elnök, a saját tagjai közül választott alelnök 
(alelnökök), akiket a közgyűlés titkos szavazással választ. 
A megyei közgyűlés köteles megalakítani a pénzügyi bizottságát. Emellett a megyei 
közgyűlés meghatározott feladatainak eredményesebb ellátása érdekében — a tanácsnoknak 
választott megyei képviselők és más megyei képviselők tagsági többségét biztosítva — 
szabadon alakíthat bizottságokat. A megyei közgyűlés a bizottság további tagjait a 
szolgáltatást nyújtók és igénybe vevők, valamint a szolgáltatásban más módon érdekeltek 
képviselőiből választja meg. A bizottság elnöke megyei tanácsnok. 
Ha a megyében területi kisebbségi önkormányzat alakul, a megyei közgyűlés köteles 
megalakítani kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságát, amelynek munkájában a megyei 
kisebbségi önkormányzat elnöke állandó tanácskozási joggal vesz részt. 

 
A megyei testületek és tisztségviselők munkáját megyei önkormányzati hivatal segíti, 
melynek feladata a döntések szakmai előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának 
szervezése és ellenőrzése. 
A hivatal vezetőjét: a megyei főjegyzőt a megyei közgyűlés nevezi ki határozatlan időre. 
A megyei közgyűlés meghatározza a hivatal belső szervezetét és működésének szabályait, 
biztosítja a hivatal működésének dologi feltételeit. 

 
A megyei önkormányzat szervezetére és működésére az itt nem szabályozott kérdésekben 

a települési önkormányzatokra előírtakat megfelelően alkalmazni kell 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 - 43 - 

 
 

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYVITEL TÉTELEK 
 
 
1. A személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága a közigazgatásban 
2. A titkos ügyiratok, bizalmas dokumentumok kezelésének szabályai a közigazgatási 

ügyvitelben 
3. Az ügyiratok irattározásának, selejtezésének és archiválásának szabályai a közigazgatási 

ügyvitelben 
4. A közigazgatási ügyvitel feladatrendszere, ügyiratkezelés 
5. A közigazgatási eljárás alapelvei 
6. A Ket. hatálya, a hatósági ügy 
7. Joghatóság, hatáskör, illetékesség 
8. A közigazgatási eljárás szakaszai 
9. Az elektronikus ügyintézés és speciális szabályai 

 
 
 

1. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK 
NYILVÁNOSSÁGA 

 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az 1992. évi LXIII. 
Törvény 
A törvény hatálya: a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre és 
adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely 
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz. 
 
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi 
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, lakcím, azonosító jel, 
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 
Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint 
a bűnügyi személyes adat 
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 
vonatkozó személyes adat; 
 
Adatkezelés 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa 
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; (felhatalmazás alapján jár el) 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
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b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 
önkormányzat rendelete elrendeli. 
 
 
 
Különleges adat akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 
b) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti 
tagságra vonatkozó adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban 
biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a 
bűnüldözés érdekében törvény elrendeli; 

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli. 
Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a 

személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz 
az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség 
esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

 
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a 

nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. 
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását 

vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. 
Az érintett a hozzájárulását az adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a 

szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie 
kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az 
adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, 
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

Ha az érintett fizikai okból vagy cselekvőképtelensége folytán nem képes hozzájárulását adni adatai 
kezeléséhez, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint katasztrófa- vagy 
szükséghelyzet elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben sor kerülhet személyes adatainak, 
beleértve különleges adatait is, kezelésére. 

 
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait — ha 

törvény kivételt nem tesz — az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű 
adatok nyilvánosságát (19. §) is, nem sérthetik. 
 
Adatfeldolgozás 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől; 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 

 
Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által 

meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, 
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének 
ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására 
jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 
céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő 
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 
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Az adatkezelés célhoz kötöttsége 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig. 

Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni. 
Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűnüldözési és 

bűnmegelőzési, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából  
 
kezelt bűnügyi személyes adatokat, illetve a szabálysértési, a polgári peres és nemperes 
ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó adatállományokat. 

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes 
vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő 
jogszabályt is. 
Az adatok minősége 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 
 
Az érintettek jogai és érvényesítésük 
Az érintett 
a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint 
b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve — a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével — törlését. 
Az adatvédelmi nyilvántartásba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet 
és kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni. 
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által 
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás – és ennek alapján a tájékoztatási 
kötelezettség – időtartamát, az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama 
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében, pedig húsz évnél rövidebb nem lehet. 
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó 
évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben 
költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen 
kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
 
 
 
 
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA 
 
Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a 
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől; 
 



 - 46 - 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 
 
 
 
Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi 
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv vagy személy feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő 
személyes adata, továbbá egyéb, közfeladatot ellátó személy e feladatkörével összefüggő 
személyes adata Ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Valamint a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés 
alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó 
szervek vagy személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak 
nem minősülő adat. 
 

Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe 
tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az 
állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci 
szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 
vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 

A fenti szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá 
erre irányuló igény esetén hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb 
– így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak 
eredményességére is kiterjedő értékelésére,   valamint a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat. A 
tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. 
     Lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, 
kivéve, a 

a) honvédelmi; 
b) nemzetbiztonsági; 
c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési; 
d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből; 
e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra; 
f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza. 

 
A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti 

titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 
  
A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – 

igényt nyújthat be, melynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. ( az igénylő  a 
dokumentumról vagy részletéről másolatot kaphat) 

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül 
írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus 
úton értesíteni kell az igénylőt. (szervek évente értesítik az adatvédelmi biztost az elutasított 
igényekről, valamint az elutasítások indokairól) 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert 
a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven 
fogalmazza meg. 

Ha a közérdekű adatra vonatkozó igényét nem teljesítik, az igénylő a bírósághoz 
fordulhat Pert a megtagadás közlésétől számított 30 napon belül lehet indítani. 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelő szervet a kért 
közérdekű adat közlésére kötelezi. 
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2. A TITKOS ÜGYIRATOK, BIZALMAS DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK 
SZABÁLYAI A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYVITELBEN 

Legfontosabb: 1995. évi LXV. Törvény – Az államtitokról és a szolgálati titokról 
(titoktörvény) 
 
Ezen utóbbi értelmező rendelkezései körében az alábbi alapvető fogalmakat határozza meg: 
1. Minősítés: törvény szerint felhatalmazott személy az adott adatot államtitoknak, szolgálati titoknak minősít. 
2. Minősített adat: államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó adat, a szóban közölt titkot képező információ, az azt 
tartalmazó  technikai eszköz, vagy más  ismeretanyag. 
3. Minősített adat továbbítása: állami vagy közfeladat ellátása érdekében más szervnek vagy személy részére 
történő hozzáférhetővé tétele 
4. Minősített adattal rendelkezése: minden olyan tevékenység, amely a minősített adattal kapcsolatos (pl. 
betekintés, birtokban tartás, sokszorosítás – másolása, , nyilvánosságra hozatal, megismerési engedély kiadása, 
betekintés engedélyezése, a feldolgozás és felhasználása, a minősítés felülvizsgálata, - felülbírálata, titoktartási 
kötelezettség alóli felmentés) 
5. Illetéktelen személy: aki nem jogosult a minősítet adat megismerésére 
6. Nyilvánosságra hozatal: minősített adatnak a titokbirtokos hatásköréből kikerülő, meghatározhatatlan 
körben, mindenki részére biztosított megismerhetővé, hozzáférhetővé tétele; 
7. Megismerési engedély: írásban adott felhatalmazás (személyi adatok is kellenek) : a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján a minősítő által adat 
megismerésére, a jogosult személyazonosító adatainak feltüntetésével írásban adott felhatalmazás; 
8. Betekintési engedély: nem az egész adatra vonatkozik, hanem annak engedélyben meghatározott 
rendelkezéseire és csak bizonyos körben, ez is írásbeli felhatalmazás 
9. Érvényességi idő: Év, hónap, nap megjelöléssel 
10. Titokvédelmi felügyelő: irányítja és ellenőrzi a titokvédelmi feladatok végrehajtását 
11. Rendvédelmi szerv: rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálat, bv., VP, stb. 
12. Titokbirtokos: a minősítő, illetve az, akinek a minősített adatot továbbították 
13. Külföldi személy: nem magyar állampolgár 
 
 A titkos ügykezelés körébe tartozó anyagok olyan adatot tartoznak, mint: 
Államtitok        Szolgálati titok       Minősített adatok 

1. Államtitok: Az az adat, amely a titoktörvény mellékletét képező államtitokköri 
jegyzék felsorolása alá tartozik, és amelyről a minősítő a minősítési eljárás során 
megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 
megszerzése, vagy felhasználása, illetve illetéktelen személy tudomására hozása  továbbá az 
arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar 
Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy 
bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, 
valamint igazságszolgáltatási érdekeit. 

Az államtitok érvényességi idejét legfeljebb a törvény mellékletét képező 
államtitokköri jegyzékben titokfajtánként megállapított időtartamig a minősítő állapítja meg.  

Az érvényességi idő egy ízben annak lejártakor meghosszabbítható.  
Az államtitok érvényességi ideje 90 évnél hosszabb nem lehet. 

 
Szolgálati titok  a törvény által minősítésre felhatalmazott által meghatározott 

adatfajták körébe (szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi idő lejárta előtti 
nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy 
részére hozzáférhetővé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti 
vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, akadályozza 
a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását, és ezáltal közvetve a 
Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti. 
A szolgálati titok érvényességi ideje az adat minősítésétől számított legfeljebb 20 év lehet.  

A szolgálati titokkör megállapítása során ki kell kérni az adatvédelmi biztos 
véleményét. A szolgálati titokkört a Magyar Közlönyben kell közzétenni. A szolgálati 
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titokköri jegyzéket az ügyészségek esetén a legfőbb ügyész, a külképviseletek esetén a 
külpolitikáért felelős miniszter készíti el, és teszi közzé. 

3. Minősített adat:  nem hazai eredetű minősített adatokról van szó, a titoktörvény védelmi 
szabályzat szerint kell esetükben is eljárni.  
   
Minősítés 
Az államtitkot, illetve a szolgálati titkot képező adatot minősíteni kell. Az államtitokkörbe, 
valamint a szolgálati titokkörbe tartozó adat minősítését az kezdeményezi, akinél a feladata 
végrehajtása során az adat keletkezik. A kezdeményező indokolással ellátott minősítési 
javaslatot készít, amelyet vezetője útján - ennek hiányában közvetlenül - terjeszt fel a 
minősítésre jogosulthoz.  
A javaslatban meg kell jelölni a minősítés alapjául szolgáló államtitokkört és a minősítés 
érvényességi idejét. A javaslat indokolásának tartalmaznia kell azokat a tényeket és 
körülményeket, amelyek a minősítést szükségessé teszik. A minősítésre javasolt adatot a 
döntésig, de legfeljebb 30 napig a javasolt minősítésre előírt szabályok szerint kell kezelni, e 
határidő egy ízben 30 nappal meghosszabbítható. Ha a határidőn belül a minősítésre nem 
került sor, az adatot a köziratokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

 
 A minősítő személy az, aki a titokvédelmi gépezetet beindítja, működteti, leállítja. A 
titokgazda és a minősítő általában egy személy, aki együttes törvényi feltételek fennállása 
esetén köteles minősíteni. Nem lehet minősítő bárki, legszűkebb az államtitokká történő 
minősítésre jogosultak köre. A minősítési joggal rendelkező személyekről listát kell készíteni 
(név, beosztás, jogosultság), ezt elérhetővé kell tenni (BM honlapja pl.). Lehet pl. Magyar 
Köztársaság Elnöke, Országgyűlés Elnöke, Alkotmány és Legfelsőbb bíróság Elnöke, 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetője, Legfőbb Ügyész, Állami 
Számvevőszék Elnöke, Magyar Nemzeti Bank Elnöke, Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke, határőrség rendvédelmi szerv vezetője, országgyűlési bizottság elnöke, a bíróság 
elnöke, az ügyészség vezetője, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, a Kormány tagja stb. 
 
  
A minősítés alkalmával fel kell tüntetni: 
  a) az államtitkot képező adat hordozóján az „Államtitok!” megjelölést és a „Szigorúan 
titkos!” minősítési jelölést pl: közvetlenül veszélyezteti a Magyar Köztársaság belső stabilitását; közvetlen 
és nagyszámú embert érintő életveszéllyel jár; súlyos és hosszú távú kárt okoz a nemzetgazdaságnak; különösen 
súlyos kárt okoz a Magyar Köztársaság bűnüldözési, bűnmegelőzési vagy igazságszolgáltatási érdekeiben   

 
b) a szolgálati titkot képező adat hordozóján a „Szolgálati titok!” megjelölést és a minősítő 

döntésétől függően 
 a „Titkos!”:  pl: a nemzetközi feszültség kialakulásához vezet, súlyos kárt okoz a 

szövetséges vagy baráti államokkal fennálló kapcsolatokban, ) közvetlen életveszéllyel jár; a 
közrend és közbiztonság komoly sérelmével jár; 

 a „Bizalmas!” pl: kárt okoz a Magyar Köztársaság fegyveres erőinek műveleti 
hatékonyságában, illetve biztonságában; meggátolja valamely súlyos bűncselekmény 
felderítését; elősegíti valamely súlyos bűncselekmény elkövetését; jelentős mértékben a 
Magyar Köztársaság pénzügyi, monetáris, gazdasági, illetve kereskedelmi érdekeit sérti; 

 a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési jelölést pl: hátrányosan befolyásolja a 
diplomáciai kapcsolatokat; veszélyt jelent az állampolgárokra nézve; pénzügyi veszteséget 
okoz az államnak; az adatok közlésére vonatkozó törvényi korlátok megszegésével jár; gátolja 
az állami és közfeladatokat végző szervek megfelelő irányítását és tevékenységét. 

 
Az érvényességi időt! A minősítő nevét és beosztását! 
MK/HU! megjelölést – adat magyar származását jelöli 
 
Azt, hogy milyen terjedelmű az irat, hány példányban készült, a példányokat be kell 
sorszámozni, és meg kell jelölni, hogy melyik példányt ki kapja.  
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 A minősítő, illetve jogutódja köteles rendszeresen, de államtitok esetén legalább 3 
évente, szolgálati titok esetén legalább 5 évente felülvizsgálni valamennyi minősített adata 
minősítésének indokoltságát.     
 
 
 
Korlátlanul betekinthet: 
-minősítő 
-titokbirtokos 
-titokvédelmi felügyelő 
-érintett (csak a szolgálati titoknál!) 
A minősített adat megismerésére a minősítő kérelemre ad engedélyt. A kérelemben meg kell 
határozni azt az adatot, amelyre a kérelem irányul. A megismerési kérelem megtagadása 
esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.  
Aki minősített adat megismerésére törvény vagy engedély alapján jogosult: 

a) köteles a minősített adat védelmére vonatkozó rendelkezéseket, különösen a 
betekintéssel együtt járó, a törvényben vagy más jogszabályban meghatározott 
előírásokat megismerni, és erről írásban nyilatkozni, azokat alkalmazni; 

b) a tudomására jutott államtitkot, szolgálati titkot az érvényességi időn belül illetéktelen 
személynek nem adhatja át, illetve az adat tartalmát nem hozhatja illetéktelen 
tudomására vagy nyilvánosságra (titoktartási kötelezettség); 

c) a megismerési jog megszűnésekor köteles a minősített adatot a minősítőnek vagy a 
minősített adattal rendelkezni jogosultnak haladéktalanul átadni. 

  
Aki a minősített adat birtokába nem a törvény szabályai szerint jutott, köteles azt a 
minősítőnek, ha ez számára ismeretlen vagy nem megállapítható, a legközelebbi rendőri 
szervnek haladéktalanul átadni. Az átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni.  
 
Államtitkot nyilvánosságra hozni kizárólag az adatot minősítő írásbeli engedélyével 
lehet. Az államtitok jogszerű nyilvánosságra hozatalával az adat minősített jellege megszűnik. 
Államtitkot külföldi szervnek vagy személynek átadni, az adat átadásának engedélyezésére 
törvény felhatalmazása alapján jogosult minősítő írásbeli engedélyével lehet. 

  
  

Szabályok 
Úgy kell kialakítani és működtetni a minősített adatok kezelésének rendszerét, hogy 
egyértelműen, pontosan megállapítható legyen, hogy mi történt az adattal a szervezeten belül 
(azaz hány példány készült belőle, kinek küldték meg, történt-e felülvizsgálat stb.), és 
biztosítható legyen az illetéktelen megismerés kizárása. 
 
Annál a szervezetnél, ahol a minősített adatok mennyisége indokolja, a minősített adatok 
kezelésének rendszerét, a működési rendjét külön „Titokvédelmi Szabályzatban” kell 
meghatározni. 
 
Őrzés: 
Kizárólag biztonságos zárszerkezettel, és biztonsági lakattal védett tárolási megoldás 
alkalmazható A minősített adatok mennyiségétől függően a szervezeten belül önálló, titkos 
ügykezelési egység is létrehozható. Amennyiben ez nem szükséges a minősített adatkezelést a 
titokbirtokos szerv vezetője a feladattal egy ügyviteli dolgozót is megbízhat.  
Titkos ügykezelő az lehet, aki  
- legalább középfokú végzettségű 
- és a minősített adat védelmére vonatkozó rendelkezések, így különösen a törvény és a 
végrehajtására kiadott jogszabályok ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából az előírt vizsgát 
letette 
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 A külső szervtől érkezett minősített adatot tartalmazó anyagot csak a titkos ügyek 
kezelésével, illetve átvételével megbízott személyek vehetik át. 

 a címzett 
 a titkos ügykezelés vezetője 
 a titkos ügykezelő 
 a szerv vezetője által írásban felhatalmazott személy jogosult  

Átvételkor ellenőrizni kell, hogy  
 a címzés alapján jogosult- e átvenni 
 az átadási okiratban és a küldeményen azonos-e az iktatási szám, a küldemény 

sértetlen-e. 
 
Az átvétel tényét az átadási okmányon az átvevő aláírással – egyértelműen azonosítható 
módon, azaz olvashatóan, az átvétel időpontjának megjelölésével, valamint a szerv 
bélyegzőjének lenyomatával igazolja. 
   
Amennyiben a küldemény sérült – és a sérülés arra utal, hogy azt felbontották, vagy 
megpróbálták felbontani – a kézbesítő jelenlétében fel kell bontani a küldeményt, majd 
ellenőrizni kell annak tartalmát. A sérülés tényéről, és a felbontásról 2 példányban 
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az átvevő és a kézbesítő aláírásával hitelesít. A 
jegyzőkönyv egy példányát vissza kell küldeni a küldő szerv részére. 
 
Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt vissza kell juttatni a küldőnek. 
Sürgős küldemény esetén távbeszélőn vagy más módon kell tisztázni a teendőket. 
Előfordulhat, hogy tévedésből az átvevő felbontja a küldeményt. Ilyenkor is jegyzőkönyvet 
kell készíteni a felbontásról, melynek egy példányát az újból lezárt küldeménnyel együtt a 
címzetthez kell továbbítani. 
 
A beérkezett minősített iratokat a tikos ügykezelő bontja fel – a „saját kezű felbontásra” 
jelzésűek kivételével – és veszi nyilvántartásba.  
 
Az államtitkot tartalmazó iratot a TÜK iktatókönyvbe kell iktatni. A LB utasításokat évente 
újra kezdődő sorszámmal iktatják:00001, körlevelek:00101 
A szolgálati titkot tartalmazó iratot a folyamatos nyilvántartási szám elé írott 0-val és a 
megjegyzésbe Titkos Érv időbélyegzővel iktatják. 
 
Valamennyi beérkező és kimenő minősített adathordozóról úgy kell nyilvántartást vezetnie, 
hogy abból az adathordozók: 

– nyilvántartási száma 
– minősítési jelölése 
– példányszáma 
– terjedelme 
– példányainak sorszáma 
– az ügy tárgya és 
– az őrzés helye megállapítható legyen. 

 
Az egy ügyben keletkezett önálló részként kezelhető adatokat, ideértve a nem minősítettet is, 
együtt lehet nyilvántartani és kezelni. A titkot nem tartalmazó adathordozón azonban 
minősítési jelölés nem alkalmazható. 
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3. AZ ÜGYIRATOK IRATTÁROZÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK ÉS 

ARCHIVÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYVITELBEN 
A közigazgatási szervek ügyvitelének szabályait két jogszabály:  
- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 
(röviden: Ltv.) valamint  
- A helyi önkormányzatok iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 38/1998. (IX. 4.) Belügyminiszteri rendelet 
szabályozza.  
Irattarozás 

Irattár megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos 
őrzésére alkalmas helyiség. 
 A szerv az Ltv. szerint, az illetékes közlevéltárral együttműködve irattári tervet készít. Az 
iratkezelési szabályzat és irattári terv módosítása előtt az illetékes közlevéltár egyetértését be 
kell szerezni. Az irattári tervben meg kell határozni az egyes irattári tételszámokhoz tartozó 
iratok körét, azok megőrzési idejét. Az irattári tételszámokat a szervezeti felépítés, illetve 
feladat- és ügykör szerint kell csoportosítani. Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. 
Az irattári tervet két részre:  
 Az általános részbe a szerv működtetésével kapcsolatos, több szervezeti egységet is érintő 
irattári tételek, a különös részbe pedig a szerv alapfeladataihoz kapcsolódó irattári tételek 
tartoznak. 

 
- Az elintézett ügyiratokat haladéktalanul irattárba kell helyezni. 

Elhelyezés az átmeneti irattárban:  
 Átmeneti (operatív) irattárba lehet elhelyezni az egyes szervezeti egységeknél az 

elintézett, további érdemi intézkedést nem igénylő, kiadmányozott, irattári 
tételszámmal ellátott iratot.  

 Az átmeneti irattár a központi irattárba még le nem adott, de az ügyintézők 
rendelkezésére álló iratok tárlóhelye.  

 Az ügyintéző az iratot átmeneti irattárba átadóíven, illetve átadókönyvben adja át, 
illetve szükség esetén azonos módon kapja vissza. 

  A nem tartós megőrzést biztosító adathordozón érkezett iratokról az ügyintézés során 
másolatot kell készíteni. 

 A közigazgatási szerv belső szervezeti egységénél lévő átmeneti irattár (kézi irattár) 
két évig őrzi az iratokat, ennek letelte után átadja a központi irattárának. 

Elhelyezés a központi irattárban:  
 Csak a  két évnél régebbi keletű   lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott iratok 

adhatók le, átadási könyv kíséretében  
 Az átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az iratokat az irattári tervnek megfelelően 

tematikusan, a különböző selejtezési idők szerint elkülönítve tárolják 
 
- Irattárba helyezés előtt az ezzel megbízott iratkezelő köteles az iratot átvizsgálni abból a 

szempontból, hogy az az irattározás szabályoknak megfelel-e, teljes-e stb. Ezt követően be 
kell vezetni az iktatókönyv megfelelő rovatába, az irattárba helyezés időpontját, és el kell 
helyezni az irattári tételszámnak megfelelő iratgyűjtőbe. A központi irattárba csak lezárt 
évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott iratok adhatók le, átadási könyv kíséretében. 

- Az irattárból kiadott ügyiratról is ügyiratpótló lapot kell készíteni, amelyet mint 
elismervényt az átvevő aláír. Az aláírt ügyiratpótló lapot az irattárba az ügyirat helyére kell 
tenni. Ugyanezt kell alkalmazni, ha az irat jogszabály alapján nem helyezhető irattárba. 

- Számítástechnikai megoldás esetén az elektronikus adathordozóra felvitt iratokat, kezelési 
feljegyzéseket, nyilvántartási adatokat egy közös adathordozón kell kezelni. Az elektronikus 
adathordozókon tárolt adatok, állományok utólagos elolvasását, használatát mindenkor 
biztosítani kell az erre szolgáló eszközök esetleges módosítása, cseréje esetén is. Ha ez nem 
biztosítható, az elektronikus iratokról tartós, hitelesített papírmásolatot kell készíteni, vagy 
hivatalosan kell nyilatkozni arról, hogy a készített másolatok tartalmilag és formailag 
megegyeznek az elektronikus adathordozón rögzített iratokkal 
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Selejtezés 
- Selejtezés: az iratoknak az irattári tervben szereplő őrzési idő lejártát követően történő 

megsemmisítésének előkészítése. 
- Az ügyiratok selejtezését az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető által kijelölt 
legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata alapján lehet elvégezni az irattári tervben 
rögzített őrzési idő leteltével. Az iratselejtezésről a selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a 
szerv körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, , 
amelynek tartalmaznia kell: 
selejtező szerv nevét, selejtezés idejét és helyét, selejtezést végző személyek nevét és 
munkaköri megnevezését, a selejtezett iratok keletkezésének évszámát és ügyszámát 
a selejtezés során tapasztalt hiányosságokat., melyet iktatás után az illetékes levéltárhoz kell 
továbbítani, a selejtezés engedélyezése végett.  
A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési jegyzőkönyv 
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. A selejtezés időpontját a nyilvántartás 
megfelelő rovatába be kell vezetni.  
-  A nem selejtezhető iratokról, illetve a levéltár által visszatartani rendelt iratokról külön jegyzéket 
kell felvenni, és ennek tényét a selejtezési jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A visszamaradt iratokat az 
eredeti irattári helyre vissza kell helyezni.  
 

A megsemmisítésről a szerv vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások 
figyelembevételével gondoskodik 
 
      
   Selejtezési jel  Selejtezési idő 
   1  2 év 
   2  5 év 
   3  10 év 
   4  15 év 
   5  30 év 
   6  75 év 
   0  nem selejtezhető 

 
Megsemmisítés 

- A levéltár az iratok megsemmisítését a szükséges ellenőrzés után a selejtezési 
jegyzőkönyv visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi. Az elektronikus 
adathordozón levő iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint 
történik. 

- A megsemmisítés szabályairól a jegyző az adatvédelmi szabályozás figyelembevételével 
gondoskodik. 
- A megsemmisítés során ügyelni kell az adatvédelemre és a környezetvédelemre. A 
papíralapú adathordozókat általában elégetik, vagy bezúzzák.  
- A megsemmisítési jegyzőkönyv egy példányát a selejtezési jegyzőkönyv egy példányával 
együtt meg kell őrizni.  
 
Levéltárba adás 

- A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli, 
segédletekkel együtt annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az 
irattári terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében teljes, lezárt évfolyamban, 
kell átadni. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 

-  A levéltár az általa értékesnek tartott iratokat átvételi elismervényt követően 
elszállíthatja. 

Archiválás: számítástechnikai eszköz segítségével számítástechnikai eljárással 
számítástechnikai adathordozóra történő adat rögzítés.  
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4. A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYVITEL FELADATRENDSZERE, AZ 
ÜGYIRATKEZELÉS 

 
két fő feladatrendszer különül el: 
 az alap, vagy szakmai feladat, amelyet azért végez a szervezet, hogy azt a célt amire 

létrehozták megvalósítsa, 
 a szervi, vagy ügyvitelei feladat az amelyekkel az adott szervezet számára biztosítják a 

működés személyi, tárgyi, információs, technikai, biztonsági, és egyéb feltételeit 
Az ügyvitel  magába foglalja mindazon formai és technikai feltételeket, szolgáltatások 
teljesítését, amelyek az érdemi ügyintézéshez szükségesek. 
Az ügyvitel feladatrendszere a következőket foglalja magába: 
 irat-előállítás 
 operatív iratkezelés 
 archív iratkezelés 
 adatkezelés, nyilvántartás 
 iratok sokszorosítása 
 kiadvány-előállítás 
 irodai grafika 
 irodai kommunikáció 
 szemléltetés, csoportmunka kiszolgálása 

  
 Az ügyvitel, az ügyiratkezelés valamennyi alaptevékenység hatékony adminisztrációját oldja 
meg. A feladatokat ügyvitelre szakosodott munkatársak, ügykezelők végzik egyszemélyi 
felelős vezetővel. Az ügyvitel gépesítése folyamatos, az ügyviteli munkafolyamatok jogi és 
technológiai előírásait belső szabályzatok tartalmazzák. 
 

Ügyiratkezelés. 
A hivatalos iratok védelme társadalmi érdek. 
Az állampolgárok, és jogi személyek jogainak érvényesítéshez gyorsan pontosan működő 
ügyiratkezelésre van szükség. 
A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének áttekinthetősége 
érdekében az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy irategységként, 
ügyiratként kell kezelni. A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok 
ügyiraton belüli irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek  
 
A közfeladatot ellátó szerv adottságainak és igényeinek megfelelően az iktatást 

a) központilag, egyetlen szervezeti egység vagy személy feladataként, 
b) osztottan, az ügyeket intéző szervezeti egységnél, vagy 
c) vegyes rendszerben, az a) és b) pontban foglaltak együttes alkalmazásával 

       szervezheti meg. 
 
Az ügyiratkezelés 3 szakaszra bontható: 
1. Nyilvántartásba vétel (iktatás). 
2. Ügyiratkezelés az ügyintézés folyamatában. 
3. Archív iratkezelés (irattár). 
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Átvétel 
- ügyfél adja le személyesen,   - postán,    - futárral,    - hivatalból keletkezik,   - fax, e-mail. 
 
A küldeményeket az ezzel megbízott dolgozó veszi át. 
 A küldemény átvételére jogosult: 

a) a címzett vagy az általa megbízott személy; 
b) a szerv vezetője vagy az általa megbízott személy; 
c) az iratkezelést felügyelő vezető vagy az általa megbízott személy; 
d) a postai meghatalmazással rendelkező személy; 
e) az ügyfélszolgálati iroda munkatársa; 
f) hivatali munkaidőn túl az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy; 
g) az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer. 

 
Az átvevőnek ellenőrizni kell,  

 hogy jogosult-e a címzés alapján a küldemény átvételére, valamint a kézbesítő 
okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel egyezőségét. 

  Az átvevő a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának 
feltüntetésével az átvételt elismeri.  

 Elektronikus úton érkezett küldemények esetében az átvevő a feladónak 
automatikusan elküldi a küldemény átvételét igazoló és az érkeztetés sorszámát is 
tartalmazó elektronikus visszaigazolást (átvételi nyugtát).  

 A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldemény átvételi idejét 
óra, perc pontossággal kell megjelölni., azonnal továbbítani kell a címzetthez, illetőleg 
azt a szignálásra jogosultnak soron kívül be kell mutatni, az elektronikus iratot részére 
továbbítani kell. 

 Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és 
soron kívül ellenőrizni kell a küldemény tartalmának meglétét. A hiányzó iratokról 
vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt értesíteni kell. 

 Az elektronikusan érkezett irat átvételét meg kell tagadni, ha az biztonsági kockázatot 
jelent a fogadó szerv számítástechnikai rendszerére. 

 Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell 
a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak.  

 
Küldemény bontása     
A szervhez érkezett küldeményt - a minősített iratok kivételével - felbonthatja:  

- a címzett, vagy 
- a központi iratkezelést felügyelő vezető által írásban felhatalmazott személy, vagy 
- a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szervezeti egység dolgozója,  
- automatikusan az iratkezelési szabályzatban meghatározott elektronikus rendszer. 

 
Felbontás nélkül dokumentáltan a címzettnek kell továbbítani 

- „s. k.,” felbontásra szóló, valamint 
- azon küldeményeket, melyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte. 

 
 A küldemények téves felbontásakor a felbontó az átvétel és a felbontás tényét a dátum 

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

 Az elektronikusan érkezett iratot iktatás előtt megnyithatóság (olvashatóság) 
szempontjából ellenőrizni kell. Amennyiben az irat a rendelkezésre álló eszközökkel 
nem nyitható meg, úgy a küldőt az érkezéstől számított három napon belül értesíteni 
kell a küldemény értelmezhetetlenségéről, és a közfeladatot ellátó szerv által használt 
elektronikus úton történő fogadás szabályairól.  
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 Amennyiben az iratnak csak egyes elemei nem nyithatóak meg a rendelkezésre álló 
eszközökkel, úgy a küldőt három napon belül értesíteni kell az elemek 
értelmezhetetlenségéről, és a közfeladatot ellátó szerv által használt elektronikus úton 
történő fogadás szabályairól, illetve a hiánypótlás szükségességéről és lehetőségeiről. 

 küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a felbontó az összeget, illetőleg a 
küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az irathoz csatoltan 
feltüntetni, és a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a 
pénzkezeléssel megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni.  

Amennyiben az irat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik vagy fűződhet, 
gondoskodni kell, hogy annak időpontja harmadik fél által megállapítható legyen. Papíralapú 
irat esetében a benyújtás időpontjának megállapítása a boríték csatolásával biztosítható. 
Amennyiben a beküldő nevét vagy pontos címét az iratból nem lehet megállapítani, az ezek 
igazolására szolgáló információhordozókat az irathoz kell csatolni. 
 
Érkeztetés   
Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. A nem iktatandó iratokat az iratkezelési 
szabályzatban meg kell határozni. 
 

 Az elektronikus iraton szereplő elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni és az 
ellenőrzés tényét az iktatásban rögzíteni kell.  

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

Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni. 
 
Iktatás 
Iktatás céljára évente megnyitott, hitelesített iktatókönyvet kell használni  
Az iktatókönyvnek kötelezően tartalmaznia kell: 
 

- iktatószám, iktatás időpontja 
- küldemény érkezésének időpontja, módja, érkeztető száma 
- küldemény elküldésének időpontja, módja 
- küldemény adathordozójának típusa (papíralapú, elektronikus), adathordozója 
- küldő megnevezése, azonosító adatai 
- címzett megnevezése, azonosító adatai 
- érkezett irat iktatószáma (idegen szám) 
- mellékletek száma 
- ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése 
- irat tárgya 
- elő- és utóiratok iktatószáma 
- kezelési feljegyzések, ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja 
- irattári tételszám, irattárba helyezés időpontja 

 
 Az iratot el kell látni iktatószámmal és az irat egyéb azonosító adataival. 
 Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye Ha nincs, akkor 

kezdőiratként, ha van akkor utóiratként kezelendő. Az előzményt az irathoz kell 
szerelni Amennyiben az irat iktatása nem lehetséges az előzmény főszámára, rögzíteni 
kell az iktatókönyvben az előirat iktatószámát, és az előzménynél a jelen irat 
iktatószámát, mint az utóirat iktatószámát 

 Az ugyanazon ügyben, ugyanabban az évben keletkezett iratokat egy főszámon kell 
nyilvántartani. Egy iktatókönyvön belül a főszámokat folyamatos sorszámos 
rendszerben kell kiadni. Az ügyirathoz tartozó iratokat az iktatási főszám alatt 
folyamatosan kiadott alszámokon kell nyilvántartani.  
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Az iktatószámnak tartalmaznia kell - osztott iktatás esetén az iktatóhely azonosítóját –  

- az iktatási főszámot 
- az alszámot 
- az iktatószám kiadásának évét 

 
 Az ügyirat tárgya, illetőleg az ügyfél neve és azonosító adatai alapján név- és 

tárgymutató könyvet kell vezetni, illetve az elektronikus iktatókönyvben biztosítani 
kell az e szempontok szerinti visszakeresés lehetőségét (név- és tárgymutatózás).  

 Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján, az utolsó irat iktatása után le kell zárni. A 
kézi iktatókönyv esetében az iktatásra felhasznált utolsó számot követő aláhúzással 
kell a zárást elvégezni, majd azt a keltezést követően aláírással, továbbá a körbélyegző 
lenyomatával hitelesíteni kell.. 

 Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő 
munkanapon be kell iktatni.  

Soron kívül kell iktatni  
- a határidős iratokat 
- táviratokat 
- expressz küldeményeket 
- a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat 

 
Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kell tartani: 

 könyveket, tananyagokat; 
 reklámanyagokat, tájékoztatókat; 
 meghívókat; 
 nem szigorú számadású bizonylatokat; 
 bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 
 pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 
 munkaügyi nyilvántartásokat; 
 anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 
 közlönyöket, sajtótermékeket; 
 visszaérkezett tértivevényeket és elektronikus visszaigazolásokat. 

Téves iktatás esetén a kézi iktatókönyvben a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly 
módon, hogy az érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - 
kétségtelen legyen. Elektronikus iktatókönyv használata esetén a módosításokat tartalmuk 
megőrzésével, naplózással dokumentálni kell. A tévesen kiadott iktatószám nem használható 
fel újra. 
 
A kézi iktatókönyvben nem szabad:  
- sorszámot üresen hagyni,  
- a felhasznált lapokat összeragasztani,  
- a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy  
- bármely más módon olvashatatlanná tenni. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy 
számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A 
javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 
 
Elektronikus iratkezelési rendszer alkalmazása esetén az utólagos módosítás tényét a 
jogosultsággal rendelkező ügyintéző/ügykezelő azonosítójával és a javítás idejének 
megjelölésével naplózni kell. A naplóban követhetően rögzíteni kell az eredeti és a módosított 
adatokat. 
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Szignálás: a vezető feladata, az ügyintézést végző személy kijelölése 
  Az Iratkezelési Szabályzat rendelkezhet úgy, hogy bizonyos, jól meghatározott iratcsoport 
esetén szignálás nélkül ahhoz az ügyintézőhöz kell továbbítani az iratot, aki illetékes az 
ügyben eljárni, az iratkezelési feljegyzéseket megtenni. Azt az iratot, amelynek iktatott 
előzménye van, vagy ha az ügy, ügycsoport feldolgozására illetékes szervezeti egység már 
korábban ki volt jelölve, közvetlenül a szervezeti egységhez lehet továbbítani. Az irat 
szignálására jogosult meghatározza az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait 
(feladatok, határidő, sürgősségi fok stb.). Ezeket a szignálás idejének megjelölésével írásban 
teszi meg. A szervezeti egység vezetője elrendelheti az irat bemutatás előtti iktatását. 
 
Kiadmányozás 
Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a szervezeti és működési 
szabályzatban, ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat 
alá. Külső szervhez vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 
 
Nem minősül kiadmánynak:  

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

 
Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

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

 a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 
bélyegzőlenyomata szerepel. 

 
Nyomdai sokszorosítás esetén elegendő 

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

   a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata. 
 
A közfeladatot ellátó szerv által készített hiteles kiadmányról hiteles másolatot készíteni 
minősített elektronikus aláírással és a másolat készítési dátumának rögzítésével lehet. 
A szervnél keletkezett iratokról az iratot őrző szervezeti egység vezetője, vagy ügyintézője 
hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni. 
 
A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra 
felhasználható elektronikus aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 
 
Expediálás 
A szervezeti egység iratkezelőjének ellenőriznie kell, hogy a hitelesített iratokon 
végrehajtottak-e minden kiadói utasítást, és a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése 
után dokumentálni kell a nyilvántartással, továbbítással kapcsolatos információkat. 
 
A küldeményeket a továbbítás módja szerint kell csoportosítani (posta, külön kézbesítő, 
futárszolgálat stb.). Az elektronikus irat elküldése időpontját dokumentálni kell. Elektronikus 
levélben iratot csak akkor lehet küldeni, ha a címzett a kérelmet elektronikusan küldte be, 
vagy azt - az elektronikus levélcíme megadása mellett - kifejezetten kéri. Amennyiben az 
elektronikus levél elküldése meghiúsul, az elektronikus irat papíralapú hiteles változatát 
hagyományos kézbesítési módszerrel kell megküldeni a címzettnek. 
 
+ a 3-as tétel -Irattározás, -Selejtezés, -Megsemmisítés, -Levéltárba helyezés
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 5. A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS ALAPELVEI 

Áe: Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvényt (1957 okt.1- 2005.okt. 31-ig 
volt hatályban) váltotta fel a: 
KET: Közigazgatási eljárási törvény / 2004. évi CXL. Törvény 
 

 A törvény alapvető célja, hogy az ügyfelek érdekeit szolgálja: az ő eljárási terheiket 
könnyítse, jogaik érvényesülését segítse elő, számukra tegye egyszerűbbé, gyorsabbá 
és átláthatóbbá a közigazgatási eljárást,  

   Az eljárási alapelvek többségükben a közigazgatási hatósággal szemben támasztott 
olyan fontos követelmények, amelyeknek az eljárás minden szakaszában érvényre kell 
jutniuk. Az alapelvek elsődleges címzettjei tehát a közigazgatási hatóságok, de vannak 
kifejezetten az ügyfélre kötelezettséget hárító alapelvek (pl. a jóhiszemű eljárás elve), 
továbbá olyan alapelvek is, amelyek az eljárás valamennyi résztvevője számára 
irányadók.  

 A Ket.-ben szabályozott alapelvek egy része magából az alkotmányból vezethető le, s 
az egész jogrendszerre vagy az összes eljárásjogra egyaránt irányadó. Ilyen, pl. a 
törvény előtti egyenlőség elve, a törvényesség elve, avagy a jogorvoslathoz való jog. 
Vannak azonban más alapelvek is, amelyek csupán a közigazgatási eljárásra 
jellemzők. Ebbe a körbe sorolható, pl. a hivatalból való eljárás elve, amely a 
büntetőeljárásban egészen más módon van jelen, mint a polgári eljárásban, s ismét 
másként lelhető fel a közigazgatási eljárásban. 

 
Az alapelveket két csoportba sorolhatjuk: a hatósággal szemben támasztott követelményeket 
meghatározó alapelvek, illetőleg az ügyféli jogokat és kötelezettségeket meghatározó 
alapelvek csoportjába 
 
A hatósággal szemben támasztott követelményeket meghatározó alapelvek  
1. Törvényesség elve: A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és 
megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit.  
2. A közigazgatási hatóság hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása 
érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 
figyelembe vételével és az adott egyedi ügy sajátosságaira tekintettel gyakorolja  
3. A hatáskör gyakorlásával való visszaélés tilalma  
A közhatalommal rendelkező hatóság a hatáskörét csak a jogszabályokban meghatározott 
célok érvényesítéséhez használhatja fel. 
4. A szakszerűség, az egyszerűség, a gyorsaság és az ügyféllel való együttműködés elve  
Az alapelv a közigazgatási hatóság szolgáltató szerepét tükrözi, amelynek a törvényben a 
garanciái is megtalálhatók.  
5. A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű 
ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza  
6. A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme  
Ez az alapelv a közigazgatási eljárásjogban a jogbiztonságot erősíti. Ahhoz, hogy az ügy 
fél joga védett legyen, az alapelvben szereplő kettős feltételnek együttesen kell fennállnia. 5  
7. A törvény előti egyenlőség, a diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód követelménye  
Az alapelv értelmében minden ügyfelet azonos jogok illetnek meg, és egyenlő kötelezettségek 
terhelnek. ugyanakkor az ügyfelek egyéni helyzetéből adódó különbségek a döntés 
meghozatalakor a mérlegelés szempontjai közé tartoznak. 
8. A szabad bizonyítás elve  
Az eljáró hatóság nincs kötve egy meghatározott típusú bizonyítékfajtához, hanem a 
valósághű tényállás megállapításánál bármely rendelkezésre álló bizonyítási módot 
felhasználhat és bármilyen bizonyítékot figyelembe vehet..  
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Bonyolult ügyekben előfordulhat, hogy a bizonyítékok nem egyértelműek, így pl. a tanúk 
vagy a szakértők vallomása eltérő tartalmú. Ilyenkor az eljáró szerv külön-külön és a maguk 
összességében mérlegeli a bizonyítékokat és eldönti, hogy melyiket és milyen mértékben 
veszi figyelembe döntésének meghozatalánál. 
9. A hivatalból való eljárás elve  
A közigazgatási hatóság hivatalból indíthat eljárást, kivéve az olyan eljárásokat, amelyek 
kizárólag az ügyfél kérelmére indíthatók meg.(házasság) 
Általánosságban elmondható, hogy az engedélyezési eljárások többnyire az ügyfél kérelmére 
indulnak, míg a hatósági kötelezési és a szankcionálási eljárások többsége hivatalból indul, de 
indulhat az ellenérdekű ügyfél kérelme alapján is. 
10. A költségtakarékos eljárás kötelezettsége  
A hatóságnak úgy kell megszerveznie a munkáját, hogy az mind neki, mind az ügyfélnek csak 
a legszükségesebb, indokolt költségeket okozza.  
11. Az elektronikus ügyintézés ösztönzésének elve:  
A Ket. kimondja, hogy a hatósági eljárásban egyes eljárási cselekmények elektronikus úton is 
gyakorolhatók. Az államigazgatási szerveknek elektronikus tájékoztatási szolgáltatásokat 
(honlap) kell működtetniük, ahol tájékoztatják az ügyfeleket az eljárás menetéről, a szükséges 
nyomtatványokról, a kérelemhez csatolandó mellékletekről, az illeték vagy szolgáltatási díj 
összegéről, az ügyfélfogadás rendjéről stb. 
 
 Ügyféli jogokat és ügyféli kötelezettségeket meghatározó alapelvek  
1. Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézés, a határidőben hozott döntéshez való jog  
2. Az eljárás során az anyanyelv használatának a joga  
A közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közigazgatási hatósági eljárás 
hivatalos nyelve a magyar. Az eljárásban a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt a külföldi 
ügyfelek sem szenvedhetnek hátrányt.  
Két esetet különböztetünk meg:  
• Az eljárás során a fordítási és tolmácsolási költségek a hatóságot terhelik akkor, ha a hatóság 
a külföldi ügyféllel szemben hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást  
• Az összes többi esetben a magyar nyelvet nem beszélő ügyfél használhatja saját nyelvét az 
eljárásban, de a fordítási és tolmácsolási költségeket neki kell megfizetnie.  
3. Az ügyfél kártérítéshez való joga  
A polgári törvénykönyv rendelkezik az államigazgatási jogkörben okozott kár megtérítéséről.  
4. Az ügyfél jogorvoslathoz való joga  
A jogorvoslathoz való jog alkotmányos alapjog, ezzel a jogával az ügyfél akkor élhet, ha jogát 
vagy jogos érdekét a hatósági határozat sérti. Az ügyfél jogorvoslati kérelme alapján a 
határozatot kibocsátó szerv, vagy annak felettes szerve köteles a kifogásolt döntést 
felülvizsgálni, és a kérelmet érdemben elbírálni. A jogorvoslatok formáit és részletes 
szabályait a Ket. VII. fejezete tartalmazza. 
5. Az ügyfél tájékoztatáshoz, kitanításhoz való joga, az irat-betekintési jog  
Annak érdekében, hogy az ügyfél jogi ismereteinek fogyatékos volta miatt ne kerüljön 
hátrányos vagy kiszolgáltatott helyzetbe, a Ket. a közigazgatási hatóság kötelességévé teszi az 
ügyfél tájékoztatását jogairól, kötelességeiről, illetőleg a kötelezettség teljesítésének 
elmulasztása esetén beálló vagy alkalmazható jogkövetkezményekről  
6. Az ügyfél köteles a hatósági eljárásban jóhiszeműen eljárni  
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal 
indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és 
a többletköltségek megfizetésére kötelezheti, erre az ügyfél figyelmét fel kell hívni. 
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6.  A KET. HATÁLYA, A HATÓSÁGI ÜGY 

 
A Magyar Köztársaság területén minden olyan ügyfajtára, amely közigazgatási hatósági 
eljárást von maga után. (Hatáskör, Illetőség, Joghatóság) 
 
A jogszabály hatálya mutatja meg azt, hogy egy adott jogszabály milyen személyekre, 
szervezetekre vonatkozóan állapít meg jogokat és kötelezettségeket, milyen életviszonyokra 
vonatkozó szabályokat tartalmaz, milyen területen és milyen időben érvényesek a 
rendelkezései 
 
A Ket. tárgyi hatálya a közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki, de csak akkor, ha az adott 
hatósági ügy intézésére nincs eltérő szabályozás. 
Közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet 
érintő 

• jogot vagy kötelességet állapít meg,  
• Adatot, tényt vagy jogosultságot igazol,  
• Hatósági nyilvántartást vezet vagy  
• Hatósági ellenőrzést végez. Emellett  
• Hatósági ügy a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az abból 
való törlés.  

 
A Ket. személyi hatálya  
A Ket. személyi hatálya a hatóságra, az ügyfélre és az eljárásban közreműködőkre terjed ki. 
Közigazgatási hatósági ügyről csak akkor beszélhetünk, ha legalább két szereplő van jelen, 
egyfelől az ügyfél, másfelől pedig a hatóság, ők a közigazgatási eljárás szükségképpeni 
alanyai. Emellett egyes közigazgatási eljárásokban előfordulhatnak egyéb közreműködők is. 
Közreműködő lehet a: - tanú, -a szakértő, -a tolmács, -a szemletárgy birtokosa, -az ügyfél 
képviselője, -hatósági közvetítő. –szakhatóság, - 

Ügyfél 
        Az a magánszemély jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti., akit hatósági ellenőrzés alá 
vontak ill. akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz 
        A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog 
szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. 

 
Közigazgatási hatóság   
 A hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező: 
 államigazgatási szerv 
 helyi önkormányzat képviselő-testülete, átruházott hatáskörben annak szervei 
 a főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági 
igazgatási társulás 
 nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, köztestület vagy 
személy, amelyet(akit( törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet 
jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. 

Hatósági ügy: 
minden olyan ügy amely az ügyfélre nézve jogos kötelezettséget állapít meg, hatósági 
nyilvántartást vezet, adatot igazol, hatósági iratot állít ki,  hatósági ellenőrzést végez az eljáró 
közigazgatási szerv vagy önkormányzat 
    ( hatósági ügy az ,hogy pl:  

 lakcímkártyáért, személyigazolvány kiállításáért folyamodunk a közigazgatási szervhez.  
  a Közig szerv: hatósági ellenőrzést tart egy kínai vendéglátóhelyen,   

 ORTT- feladata, -a leadott műsorok figyelése, ellenőrzése, korhatár figyelemmel kísérése, stb: valamely szabály 
megsértése esetén kvázi pénzbírsággal, vagy „x”-perc műsor sugárzás szüneteltetésével szankcionálja. Ilyenkor 
közigazgatási szervként jár el a határozata bíróság előtt felülvizsgálható 
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HATÓSÁGOK 

Államigazgatási szervek Önkormányzatok Kvázi Államigazgatási 
szervek 

Kormány Önkormányzati 
hatósági ügyek 

Minisztériumok ↓ 
Nem minisztériumi 
területi államigazgatási 
szervek  
(földhivatal, APEH, ÁNTSZ, 
gyámhivatalok, 
munkavédelmi felügyelőség 
stb 

Képviselőtestület, 
ill., akire a 

hatáskörét átruházta 
(a polgármester, 
önkormányzati 

bizottság) 

Közigazgatási hivatalok  
Helyi államigazgatási 

szervek 
 

Államigazgatási 
ügyek 

↓ 
Jegyző, kivételesen 
hivatal ügyintézője 

(anyakönyvvezető) 

Kivételesen 
felhatalmazhatók 
hatósági jogkör 

gyakorlására 
(Pl. orvosi v. közjegyzői 

kamara.) 
 Az elsődlegesen nem Ezek 

elsődlegesen nem 
közigazgatási feladat 

ellátására létrehozott egyéb 
szervezetek 

. 
A Ket. területi és időbeli hatálya  
A Ket. területi hatálya néhány speciális esettől eltekintve a Magyar Köztársaság területét 
jelenti. A területi hatály összefügg a joghatóság kérdésével is.  
Joghatóság:  (nemzetközi hatáskör)        
 azt jelöli ki, hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely ország közigazgatási hatósága jár el.  
Lehet   a) általános, és    b) különös joghatóság: -kizárólagos  -  kizárt,  - vagylagos  -joghatósági kikötés 

 Magyar állampolgár, hatósági ügyében a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el.  (……) 
 
A jogszabály időbeli hatálya azt mutatja meg, hogy az adott jogi normát mely időszakban  
(mikortól-meddig) kell alkalmazni.  
A Ket. időbeli hatályának tárgyalásakor két dátumot kell megemlíteni: 2004. december 20-án 
fogadta el az Országgyűlés a törvényt, amely néhány rendelkezés kivételével 2005. november  
1-jétől válik hatályossá. A 2005. november 1-je után induló ügyekben már a Ket. szabályait 
kell alkalmazni.  
 
 
 
A Ket. megengedi, hogy az ún. különös eljárási normák kisebb-nagyobb mértékben eltérjenek 
a Ket. rendelkezéseitől. Ennek megfelelően a közigazgatási eljárások különböző típusát 
határozza meg a törvény. Ezek: 

1. Ket. hatálya alól kivett eljárások   
szabálysértési eljárás, a választási eljárás, a népszavazás előkészítésé és lebonyolítása, 
a terület szervezési eljárás és a állampolgársági eljárás. 

2. „csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat 
nem állapít meg”. (közbeszerzések jogorvoslati eljárása, pénz és tőke piaci eljárás, iparjogvédelmi 
eljárás. a külföldiek beutazásával és magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, valamint 
a menedékjogi eljárásba, a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban 

3.  a törvények – a Ket.-ben felsorolt tárgykörökben – a Ket.-től eltérő szabályokat 
állapíthatnak meg.  . (atomenergia alkalmazása körébe tartozó ügyekre, engedélyezési eljárásra, 
döntés közlésére, a nyelvhasználatra, a hiánypótlásra, az eljárás irataiba történő betekintésre 

4.  kategória csupán annyiban különbözik az előzőtől, hogy itt már nem csak törvény, 
hanem kormányrendelet is megállapíthat „eltérő vagy kizáró szabályokat 
haditechnológiai eszközök és szolgáltatások, illetve kettős rendeltetésű termékek és 
technológiák külkereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásokban . Pl. 
felfüggesztés, egyesség, elektronikus ügyvitel. a bizonyítékok ismertetésére 

5. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítását és 
egyszerűsítését külön törvény az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási  szabályoktól 
eltérő rendelkezést állapíthat meg. Pl. hiánypótlás, kézbesítés, ügyfél tájékoztatás, a hatáskörre, 
az illetékességre, a szakhatóság közreműködésére. 
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 7. JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG 
 
A joghatóság(nemzetközi hatáskör) azt jelöli ki, hogy a közigazgatási hatósági ügyben mely 
ország közigazgatási hatósága jár el. Lehet   a) általános, és    b) különös joghatóság: -
kizárólagos  -  kizárt,  - vagylagos  -joghatósági kikötés 
 
A jogalkalmazás során minden esetben meg kell vizsgálni, hogy fennáll-e valamilyen különös 
joghatóság, ha nem, akkor az általános joghatóságot kell alkalmazni.    
 

 Kizárólagos joghatóság esetén a konkrét ügyben csak meghatározott állam hatósága 
járhat el.( többi állam vonatkozásában kizárt joghatóságot hoz létre.) 

 Joghatósági kikötés   esetében az ügyfelek megállapodhatnak abban, hogy konkrét 
hatósági ügyben melyik állam jogát kell alkalmazni és mely állam hatósága jár el. 

 A kizárt joghatóság esetén az kerül meghatározásra, hogy mely állam hatósága nem 
járhat el a konkrét ügyben. 

 Vagylagos joghatóság esetén a jogszabály vagy a joghatósági kikötés alapján több 
állam joga is alkalmazható a konkrét ügyben. Ilyen esetben az ügyfélnek választási 
lehetősége van a különös vagy az általános joghatóság között. 

 
 
A Ket. általános joghatósági szabályokat állapít meg.  

 Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében - 
amennyiben az Unió jogi aktusa, törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően 
nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság területén a magyar hatóság jár el. 

 Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági 
ügyében - amennyiben nemzetközi szerződés vagy az adott ügyfajtára irányadó 
különös eljárási szabály eltérően nem rendelkezik - a Magyar Köztársaság 
területén magyar hatóság jár el, feltéve, hogy az eljárásban az Unió jogi aktusát, 
illetve magyar jogszabályt kell alkalmazni. 

 A Ket. kimondja, hogy külföldön az ügyfél hatósági ügyében a magyar 
külképviseleti hatóság vagy a konzuli szolgálat jogszabály felhatalmazása, 
illetve nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján járhat el. - elveszett úti 
okmány pótlása,- képviselet ellátása,- halotti anyakönyv beszerzése,- uniós 
állampolgárok egyes ügyei az ügyfél kérelmére. 

 
hatáskör 
Megmutatja, hogy az adott közigazgatási ügyben milyen típusú, milyen szintű szerv jár el és 
mit tehet.  
 A hatósági hatáskör kizárólag közigazgatási hatósági ügyekben való eljárás és a döntés 
kötelezettségét jelenti 

 
A hatóság hatáskörét jogszabály állapítja meg. Jogszabályban kell megjelölni az első 

fokon eljáró, továbbá a fellebbezést, elbíráló hatóságot is ez a jogbiztonságot szolgálja 
 
A törvény szabályozza, hogy minden közigazgatási döntéssel szemben biztosítani kell 

a jogorvoslat lehetőségét. Az első fokon eljáró szerv kijelölése alapján megállapítható a 
felettes szerv, amely – általános szabály szerint – jogosult a tipikus jogorvoslat, a fellebbezés 
elbírálására, illetve a felügyeleti eljárásra.   
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A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el .A Ket. azonban megengedi, 
hogy – kivételesen - a hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását kifejezett törvényi 
felhatalmazás esetén más hatóságra ruházhassa át. 
 

Az eljárás szempontjából sajátos csoportot alkotnak az önkormányzati hatósági ügyek. 
Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. Ezt a hatáskörét 
önkormányzati rendeletben a közgyűlés elnökére, a polgármesterre, a főpolgármesterre, a 
részönkormányzat testületére, a képviselő-testület bizottságára, illetve törvényben 
meghatározottak szerint létrehozott társulásra ruházhatja át. 
Az átruházott hatáskörben hozott döntéssel szemben a fellebbezés elbírálására a képviselő-
testület jogosult. 

 
Ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy 

az ügy érdemében határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező. 
 
A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben a illetékességi területén köteles eljárnia. Ha e 

kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv 
soron kívül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt napon belül kivizsgálja a 
mulasztás okát.  
A hatóság mulasztása esetén a felügyeleti szerv újabb határidő kitűzésével a mulasztó 
hatóságot három napon belül az eljárás lefolytatására utasítja.  
Ha az újabb határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv az eljárásra haladéktalanul a 
mulasztóval azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki, egyidejűleg a mulasztó hatóság 
vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó 
ügyintézési határidőn belül köteles érdemi határozatot hozni. 
 

Ha a képviselő-testület, a főpolgármester, a polgármester, a közgyűlés elnöke, a 
bizottság, a részönkormányzat testülete, a társulás önkormányzati hatósági ügyben 
határozathozatali kötelezettségét elmulasztotta, az ügyfél kérelmére vagy hivatalból a 
közigazgatási hivatal vezetője felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy soron 
kívül, illetve a testület legközelebbi ülésén, de legkésőbb harminc napon belül határozzon. A 
döntésre jogosult a döntés várható időpontjáról a közigazgatási hivatal vezetőjének 
felhívásától számított öt napon belül értesíti az ügyfelet. 
 Önkormányzati hatósághoz intézett felhívás eredménytelensége esetén, az ügyfél kérelmére a 
megyei, illetve a fővárosi bíróság, mint közigazgatási ügyekben eljáró bíróság (a 
továbbiakban: közigazgatási ügyekben eljáró bíróság) kötelezi a hatóságot az eljárás 
lefolytatására. 
 
Az illetékességi szabályok alapján az állapítható meg, hogy az azonos hatáskörű szervek 
közül melyik lesz az az egy, amelyik az adott ügyben eljár 
  
Az illetékességi területet jogszabályban kell megállapítani. Figyelemmel kell lenni arra, hogy 
a közigazgatási szerv általános működési területe egyes esetekben eltérhet a közigazgatási 
szervnek az adott hatósági ügyekre nézve meghatározott illetékességi területétől.  
 
 Az illetékességi okok pontos, teljes körű törvényi felsorolására a közigazgatási ügyek 
sokszínűségére tekintettel nincs lehetőség. A törvény nem ad tételes felsorolást az 
illetékességi okokról, hanem a leggyakrabban előforduló illetékességi okokat fogalmazza meg 
azzal, hogy jogszabály attól eltérően is rendelkezhet. 
 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az 
a hatóság az illetékes, amelynek területén 

a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban: 
lakcíme), illetve Székhelye (telephelye, fióktelepe) van, (pl. egy cégnek z ország több pontján is 
van irodája)  

b) az ügy tárgyát képező ingatlan (termőföldre, házra, egyéb épületre, lakásra, házhelyre stb.) fekszik, 
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c) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni, 
kívánják, 

d) a jogellenes magatartást (cselekményt) elkövették. 
 
Több illetékes hatóság közül az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg (megelőzés). 

Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság a megelőzés alapján már eljárt 
vagy más hatóság előtt eljárás van folyamatban, saját eljárását végzéssel megszünteti, illetve 
szükség esetén a döntést visszavonja, és erről a korábban, illetve a folyamatban lévő ügyben 
eljáró hatóságot és az ügyfelet értesíti. 
 

A hatósági ügyek nagy többsége az általános illetékességi szabályok alapján 
elintézhetők. Vannak azonban speciális ügyek, amelyek intézésére a Ket. speciális 
illetékességi szabályokat állapít meg, vagy lehetőséget biztosít, hogy törvény vagy 
kormányrendelet jelölje ki az illetékes hatóságot.  

 
Speciális illetékességi szabályt fogalmaz meg a Ket. a hatósági igazolvány kiadásakor. 

Az általános illetékességen túlmenően az a hatóság is illetékes, amelynek a területén a 
bizonyítandó tény bekövetkezett, az állapot tartott vagy megszűnt, amelynek területén a 
bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszak alatt volt, illetve 
amelynek nyilvántartása az adatot tartalmazza [ld. 83. §(2) bekezdés]. 
  
 
 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 haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem 
megérkezésétől, folyamatban, levő ügyben a hatáskör és illetékesség hiányának 
megállapításától számított öt napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz. 
 A hatóság hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a 
késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. A hatóság az ideiglenes intézkedéséről 
haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíti az ügyfelet. Az ideiglenes intézkedés 
felülvizsgálatánál nem érvényesül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme. 
 
Hatásköri, illetékességi vita: 

 Ha ugyanabban az ügyben több hatóság állapította meg hatáskörét vagy illetékességét, 
több hatóság állapította meg hatáskörének vagy illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás 
nem indulhat meg vagy nincs folyamatban, több illetékes hatóság előtt indult az eljárás, és a 
megelőzés alapján nem lehet eldönteni,, hogy melyik hatóság jogosult az eljárásra, az érdekelt 
hatóságok kötelesek egymás között haladéktalanul. De legkésőbb az eljárás megindítására 
irányuló kérelem érkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül 
megkísérelni a vita eldöntését. Illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös 
felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint 
illetékes közigazgatási hivatal vezetője, hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Ítélőtábla. A 
Fővárosi Ítélőtábla a hatásköri vitában az eljárást kezdeményező ügyfél vagy a hatóság 
kérelmére dönt. A Fővárosi Ítélőtábla határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
Eljárás az illetékességi területen kívül:  

A hatóság az illetékességi területén kívül akkor végezhet eljárási cselekményt, ha ezt 
törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi. 
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8.  A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS SZAKASZAI 
1. az elsőfokú eljárás (alapeljárás) 
2. másodfokú , jogorvoslati eljárás,  
3. a végrehajtási eljárás. 

1. Elsőfokú eljárás     
Az első fokú eljárás az alább főbb szakaszokra bontható: 

1. az eljárás megindítása 
2. értesítés az eljárás megindításáról 
3. a kérelem vizsgálata, a kérelem elutasítása vagy az eljárás megszüntetése 
4. az eljárás felfüggesztése 
5. a tényállás megállapítása, a tényállás tisztázása, bizonyítása 
6. a hatóság döntése 
 

1. Az eljárás megindítása történhet: 
 az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára 
 más hatóság kezdeményezésére 
 vagy hivatalból  (ha ezt jogszabály írja elő, felügyeleti szerve utasította, a 

bíróság kötelezte. Életveszélyről vagy súlyos kárról fenyegető helyzetről 
szerez tudomást.) 

A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani 
az eljárást, ha 

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

 
2. értesítés az eljárás megindításáról 
 

Értesíteni kell az ügyfelet  
 a hivatalból indult eljárás megindulásáról,   
 a kérelemre megindult eljárásban pedig az ellenérdekű valamint az érintett 

ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 5-napon belül. 
 Az értesítés mellőzhető, ha 

a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 
b) az egyszerű megítélésű, a tényállás előzetes tisztázását nem igénylő ügyben az 

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

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

Az 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 vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetőségéről. 
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3. a kérelem vizsgálata, a kérelem elutasítása vagy az eljárás megszüntetése 

 
 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása   

   A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül végzéssel elutasítja, ha   
 az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
  nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,  vagy az 

ehhez szükséges adatok hiányoznak 
 a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,  
 határidőn kívül érkezett kérelmet 
 a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta,   
 a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet késedelmesen terjesztették elő, 
 a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 

        
 Az eljárás megszüntetése   

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

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

károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált, 
 az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az érdemi határozat jogerőre emelkedése 

előtt kérelmét visszavonta , 
 az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet megszűnése következtében okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás 
sem következett be, 

 az eljárást hivatalból indították, vagy folytatták, és az eljárás folytatására okot adó 
körülmény már nem áll fenn, 

 jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági 
hatáskörbe tartozik. 

       
  Ügyintézési határidő   

Az érdemi határozatot a kérelemnek a hatósághoz történő megérkezése 
napjától, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napjától számított 
harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, 
hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény nem zárja ki - az ügyintézési 
határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc - kiskorú ügyében 
legfeljebb tizenöt - nappal meghosszabbíthatja.   

 A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha jogszabály 
másként nem rendelkezik - tizenöt nap.   

 
Az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni: 
- kiskorú ügyfél esetében, továbbá  
- ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy  
- ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges.  

           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, 
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 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére 
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. 

 
 

4 az eljárás felfüggesztése 
5 A tényállás tisztázása 
A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem 
elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 
folytat le. 
A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani.  A 
hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának 
megkönnyítésére.  
Bizonyíték különösen:  
a.) az ügyfél nyilatkozata,  
b.) az irat,  
c.) a tanúvallomás,  
d.) a szemléről készült jegyzőkönyv,  
e.) a szakértői vélemény,  
f.) a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és  
g.) a tárgyi bizonyíték.  
 
A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt.   
A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A hatóság a tényállás tisztázása 
szempontjából fontos tárgyi bizonyítékot és a bizonyítékként felhasználható iratot 
jegyzőkönyv felvétele mellett végzéssel lefoglalhatja. 

a.) 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 hatóság felhívására nem nyilatkozik, a 
hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy megszünteti az eljárást. 
 a kötelező adatszolgáltatást az ügyfél megtagadhatja, ha 

a) nem kapott felmentést az államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősített adatra 
vonatkozó titoktartási kötelezettség alól, 

b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 
 
Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan 
tényt állít, illetve az adatszolgáltatás körébe tartozó nyilatkozatában az ügy szempontjából 
jelentős tényt elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az ügyintéző köteles az ügyfelet 
meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire 
figyelmeztetni. 

b.) Irat 
A hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 
bemutatására, vagy ezek beszerzése érdekében más szervet is megkereshet. 
Az iratra vonatkozó rendelkezések irányadók minden olyan tárgyra, amely - általában 
műszaki vagy vegyi eljárással - adatokat rögzít [fénykép, film-, hangfelvétel, optikai lemez 
(CD), mágnesszalag, mágneses adathordozó, elektronikus dokumentum stb.]. 

c.) Tanú és hatósági tanú 
Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 
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A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és  
tanúvallomást tenni. 
 
 
Tanúként nem hallgatható meg 

a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 
b) védett adatnak, hivatásbeli titoknak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a 

titoktartás alól az arra jogosított szervtől vagy személytől. 
 

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

vádolná. 
Nem használható fel bizonyítékként a fenti rendelkezés megsértésével felvett tanúvallomás, 
továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek megtétele előtt a tanút nem figyelmeztették ezen  
jogára. 
 
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. Ha a hatóság a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg, a 
meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
A tanú erre irányuló indokolt kérelme alapján a hatóság vezetője elrendelheti a tanú 
természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését, ha a tanú valószínűsíti, hogy őt 
tanúvallomása miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. E rendelkezés megfelelően 
irányadó arra a természetes személyre is, akinek bejelentése alapján a hatóság az eljárást 
hivatalból megindította (a továbbiakban: bejelentő). Ilyenkor a tanúnak, a bejelentőnek a 
természetes személyazonosító adatait az ügy iratai között lezárt és lepecsételt borítékban kell 
elhelyezni. A boríték felnyitására csak az ügy előadója és a hatóság vezetője, a felügyeleti 
szerv erre felhatalmazott ügyintézője és vezetője, az illetékes ügyész és a bírósági 
felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult. A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és 
az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú védett adatról tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a 
tanú természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését. 
  
A hatóság a szemlénél, hatósági ellenőrzésnél hatósági tanút vehet igénybe. A hatósági 
tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa tapasztalt tényeket a 
jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró 
hatósággal közszolgálati, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy 
és az eljárási képességgel nem rendelkező személy. 

d.) Szemle 
A tényállás tisztázására szemle rendelhető el. Jogszabály a szemle megtartását kötelezővé 
teheti. A szemle megtartása során 

a) a szemletárgy birtokosa a szemletárgy felmutatására kötelezhető, 
b) az eljárással összefüggő helyszín, illetve az ott levő tárgy megtekinthető (helyszíni 

szemle). 
 
Ha elkerülhetetlen, hogy a hatóság magánlakásban tartson szemlét, ezt úgy kell 
foganatosítani, hogy az csak a szükséges mértékben korlátozza az érintetteknek a 
magánélethez való jogát. A szemletárgy birtokosának, illetve a megszemlélni kívánt hely 
(terület, építmény, egyéb létesítmény stb.) tulajdonosának vagy használójának távolléte nem 
akadálya a szemle megtartásának. Indokolt esetben, ha az a szemle eredményes és 
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biztonságos lefolytatásához szükséges, a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti. Az ügy 
jellegétől függően szemletárgynak minősül különösen az ügy tárgyával összefüggő irat 
(például az üzleti könyv, nyilvántartás, szerződés, bizonylat, műszaki dokumentáció, 
elektronikus dokumentum, továbbá bármely eljárással rögzített adatot tartalmazó 
adathordozó), valamint a tényállás tisztázásához szükséges bármely dolog (gép, berendezés, 
felszerelés, használati tárgy, jármű, gépjármű stb.). Ha a szemletárgy birtokosa a 
szemletárgyat a hatóság felhívására - a jogkövetkezményre való figyelmeztetés ellenére - nem 
mutatja fel, illetve annak helyszíni átvizsgálását jogellenesen megakadályozza, a hatóság a 
szemletárgyat szükség esetén a rendőrség közreműködésével lefoglalhatja, és hivatali 
helyiségébe vagy a hatóság által megjelölt helyre szállíthatja. A szemletárgy lefoglalása 
jegyzőkönyv felvétele mellett, végzéssel történhet. A lefoglalt szemletárgyat átvizsgálás után 
nyolc napon belül vissza kell adni annak, akitől azt lefoglalták. A szemle megtartását vagy 
eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. 
 
Ha a helyszíni szemlére életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, azonnali 
intézkedés érdekében van szükség, illetve, ha ezt törvény más fontos okból megengedi, a 
helyszíni szemlét a hatóság a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó 
személyek akarata ellenére is megtarthatja.  

e.) Szakértő 
Szakértőt kell meghallgatni, vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró 
hatóságnak nincs megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozója és 

a) az ügyben jelentős tény, egyéb körülmény vagy az alkalmazandó jog megállapításához 
különleges szakértelem szükséges, vagy 

b) jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 
 
Nem kell szakértőt igénybe venni akkor, ha jogszabály a szakkérdésben szakhatóság 
állásfoglalásának beszerzését írja elő. Ha jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét 
írja elő, úgy ezt a szervezetet, intézményt, testületet vagy személyt kell szakértőként 
kirendelni. Egyéb esetben igazságügyi szakértőt, igazságügyi szakértői intézményt, - más 
szervet vagy szakértő testületet vagy - indokolt esetben - szakértelemmel rendelkező egyéb 
személyt kell szakértőként kirendelni. A szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az 
ügyfél kérelmére a hatóság a kirendelt szakértőn kívül - akár véleményének előterjesztése 
előtt, akár az után - más szakértőt is kirendelhet. Jogszabály alapján az ügyfél a szakértői 
vizsgálatban való közreműködésre kötelezhető. 
 
Ha a szakértő nem vállalja a kirendelést, ezt a kirendelő végzés kézhezvételétől számított öt 
napon belül indokolással ellátva közölni kell a hatósággal. Ha a szakértő nem tudja 
szakvéleményét a hatóság által megállapított határidőre elkészíteni, a kirendelés 
kézhezvételétől számított öt napon belül az ok megjelölésével kérheti a határidő 
meghosszabbítását, a később felmerülő akadály esetén az akadály tudomására jutásától 
számított öt napon belül akadályközléssel élhet.  
 
A hatóság a szakértővel közli mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez 
szüksége van. A szakértő az ügy iratait megtekintheti, az ügyfél és a tanú meghallgatásánál, a 
tárgyaláson és a szemlén jelen lehet, az ügyfélhez, a tanúhoz és a szemletárgy birtokosához 
kérdéseket intézhet. A szakértőt a véleményadás előtt figyelmeztetni kell a hamis 
véleményadás jogkövetkezményére. A szakértő köteles megőrizni a tevékenysége során 
tudomására jutott védett adatot és hivatásbeli titkot.  Ha a hatóság a szakértőt tárgyaláson 
kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A 
szakértő eljárási bírsággal sújtható, ha a szakértői közreműködést vállalta, és anélkül hogy a 
határidő meghosszabbítása iránti igényét vagy akadályoztatását előzetesen bejelentette volna, 
nem teljesíti feladatait határidőre 
. 
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7. A hatóság döntései / döntés közlése :  
  A hatóságok az ügyekben döntést hoznak: Kétféle lehet: 

 az ügy érdemében határozat   (segélykérelem elutasítása, segély jogosultság 
megállapítása, az építési engedély megadása, használatbavételi engedély megadása, 
elutasítása adóügyi-birtokháborítási ügyekben a jegyző pénzbírságot szab ki vagy 
elutasítja) 

 minden más eldöntendő kérdésben végzést hoznak.. (szakértő kirendelése, 
szakhatóság megkeresése, szakértő munkadíjának megállapítása)   - a törvény szabja 
meg, hogy melyek azok a végzések melyek ellen önálló jogorvoslatnak helye van. (az 
eljárás megszüntetése és az egyezség is végzés) 

 
Az adott ügyben az I fokú hatóság határozatot hozott a másodfokúnak is azt kell hozni, ha 
végzést akkor végzést kell hoznia. 
A határozatot közölni kell: 

 az ügyféllel 
 és azzal akire nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg 
 az ügyben eljárt szakhatósággal 
 a jogszabályban meghatározott más hatósággal vagy állami szervvel 

A végzést közölni kell: 
 az ügyféllel 
 az eljárás olyan egyéb résztvevőjével: 

- akire nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg 
- akinek jogi helyzetét közvetlenül érinti 

Döntést közölni lehet (határozat, végzés)  (hogyan )  (57.o – 58.o ) 
 posta útján kézbesítéssel 
 személyesen írásban vagy szóban  lehet közölni (  a jegyzőkönyvre (ügyiratra) rá kell 

vezetni a közlés tényét, időpontját és azt aláíratni az ügyféllel).) 
 elektronikus dokumentum formájában, ill. távközlési eszköz útján 
 hirdetményi úton 
 a hatóság kézbesítője útján 
 kézbesítési meghatalmazott vagy ügygondnok útján 

 
A döntés kézbesítésének napja az a nap, amelyen kézbesítették. (vagy közölték) 
Amennyiben az irat visszaérkezik azzal, hogy,  

 átvételét megtagadta: az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni 

 „nem kereste”:  az iratot a postai kézbesítés második megkísérlése napját követő 5. 
munkanapon kézbesítetnek, kell tekinteni. 

 Az ügyfél lakcíme ismeretlen ,a cím elégtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik: 
hirdetményi úton történő közlésnek van helye.  Tartalmaznia kell:    

a) a kifüggesztés napját 
b) az eljáró hatóság megnevezését 
c) az ügy számát és tárgyát 
d) az ügyfél nevét, utolsó ismert lakcímét 
e) azt a figyelemfehívást, hogy a hatóság az adott ügyben döntést hozott, de 

annak kézbesítése meghiúsult.,  ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja  a 
döntést a hatóságnál átveheti. 

A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára, 15 napra ki kell függeszteni, a központi 
elektronikus és a hatóság internetes honlapján közzé kell tenni. Ezzel a 15. napon 
kézbesítettnek kell tekinteni.                       
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     Hirdetményi úton történő közlésnek van helye akkor is, ha  az ügyfelet az eljárás 
megindításáról is hirdetményi úton értesítették a hirdetmény a következő adatokat kell 
tartalmaznia    

a) a kifüggesztés napját 
b) az eljáró hatóság megnevezését 
c) az ügy számát és tárgyát 
d)  a kérelmező ügyfél nevét 
e) az ügy jellegétől függő hatásterületet 
f) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság döntést hozott az ügyben, a hatóságnál 

megtekinthető                                                                                                     
g) a jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről                                                                                                     

Határozat (tartalmi elemei)  
1. Bevezető rész: 

 Az eljáró hatóság nevét, címét 
 az ügy számát és ügyintézőjének nevét 
 a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét 
 az ügy tárgyának megjelölését 

2. A rendelkező rész   
                ( itt fogalmazódik meg a hatóság döntése, valamit megállapít, elutasít -jogok  
                    kötelezettségek részletes ismertetése) (pl: építési engedélyt megadja, kötelezi az  
                      Ügyfelet hogy bontsa le az engedély nélkül épített építményt, eljárási költségek 
                       illetékek megfizetése, leróvása) 

 A szakhatóság megnevezését, állásfoglalását, döntését 
 Az ügyfélnek, és az eljárás egyéb résztvevőinek járó költségtérítés, munkadíj 

összegéről szóló rendelkezést, az eljárási költségek viseléséről szóló döntést 
 A kötelezettség teljesítésének határnapját, illetve az önkéntes teljesítés 

elmaradásának jogkövetkezményeit 
 Ha a határozattal nem értenek egyet – mikor, hová, mennyi időn belül milyen 

jogorvoslattal élhetnek (fellebbezés, vagy amennyiben nincs helye van-e lehetőség 
bírósági felülvizsgálatra) hány példányban kell benyújtani, 

3. Indokolás 
 Az ügy eldöntése szempontjából lényeges és megállapított tényeket, amire a 
hatóság a határozatát alapította 
 Bizonyítékok részletezése (elfogadott, mellőzött-mellőzés indokai) 
 Az eljárás során alkalmazott lefoglalás indokait 
 Szakértői vélemények, szakhatósági állásfoglalás indokolását 
 Mérlegelésben, méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó 
szempontokat és tényeket 
 a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra utalás 
 azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta 

4. Zárórész 
 döntéshozatal helyét, idejét 
 a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását, aláírását 
 a hatóság bélyegzőlenyomatát 
 elektronikus dokumentum formájában kiadott döntés esetén a minősített 
elektronikus aláírást.  

Végzés   
 Az eljáró hatóság nevét, címét 
 az ügy számát és ügyintézőjének nevét 
 a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét 
 az ügy tárgyának megjelölését 
 hatóság döntését, 
 jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről (kioktatás) 
 döntéshozatal helyét idejét 
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 kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását, aláírását 
 hatóság bélyegzőjét 

 
A jegyzőkönyv: A hatóság az egyes eljárási cselekmények dokumentálására jegyzőkönyvet vesz fel. Így 
jegyzőkönyv készül az ügyfél személyes meghallgatásáról, a tanú- és szakértő meghallgatásáról, a szemle 
lefolytatásról, a helyszíni ellenőrzésről, és a tárgyalásról, valamint a szóban előterjesztettről. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését, az ügy tárgyát és ügyiratszámát, a jegyzőkönyv készítésének 
helyét és idejét, a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait, és eljárásjogi helyzetét, és az 
ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások összefoglalását utalnia kell a meghallgatott 
személynek, a jogaira és kötelezettségeire vonatkozó figyelmeztetés megtörtént. A jegyzőkönyv része a 
meghallgatott személy vagy képviselője, az eljáró ügyintéző, és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírása. A 
jegyzőkönyv feladata az, hogy abból egyértelműen kitűnjön az adott eljárási cselekmény jogszabályoknak 
megfelelő lefolytatása és rekonstruálása. 
Feljegyzés: Minden olyan eljárási cselekményről, amelyről nem készül jegyzőkönyv, hang-, kép-, vagy 
filmfelvétel, hivatalos feljegyzést kell készíteni, amely tartalmazza az eljárási cselekmény felvételének helyét, 
időpontját, az ügy tárgyát, és számát, magát az eljárási cselekményt, valamint az eljáró ügyintéző nevét és 
aláírását 
 
 2.   II.fokú eljárás,  jogorvoslati eljárás 
 
A közigazgatási döntésekkel összefüggő jogorvoslatok:  

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

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a végzése ellen önálló 
jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi. (ld.: a végzés felülvizsgálata) 
 

Jogorvoslati eljárás lefolytatására az ügyfél és a döntés rendelkező része által érintett személy 
kérelme alapján kerülhet sor 
 
Az ügyfél kérelme alapján lefolytatható jogorvoslati eljárások 

a) a fellebbezési eljárás, 
b) a bírósági felülvizsgálat, 
c) az újrafelvételi eljárás, 
d) a méltányossági eljárás 
e) a döntés kijavítása, kicserélése, kiegészítése. 

 
Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára 

f) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 
g) a felügyeleti eljárás keretében, 
h) az Alkotmánybíróság határozata alapján, 
i) ügyészi óvás nyomán 
j) a döntés kijavítása kicserélése és kiegészítése. 

 
 
 
a)  Fellebbezés:  
      az ügyfél az elsőfokon eljáró szerv döntése ellen fellebbezést nyújthat be.  
     Az eljárás egyéb résztvevője saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat 
rá vonatkozó rendelkezése, ill. végzése ellen.  
      Végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg.  
 
Az alábbi elsőfokú végzések ellen önálló fellebbezésnek van helye:  

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



 - 73 - 

 
 15-nap a nyitva álló idő, amely a döntésnek a megismerésével, a döntés 

kézhezvételével kezdődik. (a határidő a következő nappal kezdődik és a szombat 
vasárnap is beleszámít) 

 Az utolsó napon feladott beadvány határidőben érkezettnek minősül. 
 A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók 
 fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a 

hatóság ezt kizárta és a határozatot végrehajthatónak nyilvánította.  
 A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 

napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve, 
ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően 
kijavítja, kiegészíti, módosítja vagy visszavonja. 

 
Meg kell vizsgálni: 

 Határidőben érkezett-e 
 Jogosulttól érkezett-e 
 Adtunk-e helyt a döntésben a fellebbezésre, van-e helye az ügyben fellebbezésnek 

 
Fellebbezési eljárás: 
A másodfokon eljáró szerv az elsőfokú döntést: 

 helybenhagyja 
 megváltozatja 
 megsemmisíti (hatályon kívül helyezi) és új 

eljárásra utasíthatja, ha ez szükséges. 
A II. fokú hatóság határozata mindig jogerős, az ellen már további fellebbezésnek 

nincs, de az ügyfelet tájékoztatni kell arról hogy a bírósági felülvizsgálat 30-napon belül 
kérhető. 

A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló 
fellebbezést végzéssel kell elbírálni 

A II fokú szervhez fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat a döntés meghozatalát 
követően 3-napon belül visszaküldi a döntéssel együtt az I.-fokon eljáró hatóságnak, aki 
haladéktalanul intézkedik a döntés kézbesítése iránt. 

A fellebbezési eljárás során hozott döntést közölni kell a fellebbezővel és azokkal, akikkel az 
elsőfokú döntést közölték. 
 
Nincs helye fellebbezésnek:  

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

 
b) Bírósági felülvizsgálat     
   A határozat közlésétől számított 30-napon belül jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni 
a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes megyei vagy fővárosi bíróságtól a határozatot hozó 
hatóság elleni kereset indításával.  
(aki benyújtja a keresetet (ügyfél) lesz a felperes a hatóság lesz az alperes) 
A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
Akkor kerülhet rá sor (feltételei) 

 ha a hatósági eljárásban az ügyfél a fellebbezési jogát kimerítette 
 vagy a fellebbezés kizárt 

 
A bíróságnak méltányossági jogköre nincs, csak jogszabálysértés alapján járhat el. – ha 
megállapítja  a döntést hatályon kívül helyezi. 
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c) Újrafelvételi eljárás  
 Akkor nyújthatja be az ügyfél, ha a korábban jogerős határozattal lezárult ügyében olyan, a 
határozat meghozatala előtt már meglévő lényeges tény, adat, bizonyíték, körülmény merül 
fel amelyet a hatóság a megelőző eljárásban nem vizsgált meg, nem volt ismert.  – erre a 
tudomásszerzéstől számított 15-napon belül van lehetőség.  
Az újrafelvételi kérelmet az első fokon eljárt hatóság bírálja el.  
 
Nem nyújtható be újrafelvételi kérelem: 

 jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre,  
 vagy a jogi szabályozásban bekövetkezett változásra alapozva, 
 ha az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban vagy annak során a bíróság már 

határozatot hozott,  
 ha a közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől már 6 hónap eltelt, 
 ha jogszabály kizárja.  

A hatóság elutasítja, ha:  
 annak benyújtását a törvény kizárja (ld. fent) 
 az ügyfél által az újrafelvétel alapjául megjelölt ok nem teszi indokolttá a határozat 
módosítását vagy visszavonását.  

A hatóság az újrafelvételi eljárásban:  
 jogerős határozatát módosíthatja, 
 visszavonhatja, 
 új döntést hozhat.  

E döntés ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.  
 
d) Méltányossági eljárás 
       Az ügyfél a jogerős határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértő határozat 
módosítását vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása számára a határozat 
meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz és a végrehajtási 
eljárásban méltányosság nem gyakorolható.  
 
A méltányosságból történő módosításra vagy visszavonásra csak kivételesen és a következő 
együttes feltételek fennállásakor kerülhet sor: 

 az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály ezt nem zárja ki, 
 az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az hozzájárul a határozatnak a kérelem 

szerinti módosításához, 
 a módosítás vagy visszavonás közérdeket nem sért, 
 a határozat jogerőre emelkedése óta 1 év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított 

teljesítési határidő 1 évnél hosszabb, a teljesítése határidő még nem telt el.  
 A méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.  

 
e)  és j)   döntés kijavítása, kicserélése, kiegészítése.                      --------------------------------------------------------                   ---------------------------------------------------------- 

Abban az esetben, ha a döntésügyben   név, szám, számítási vagy más elírási hiba van, 
a hatóság a hibát kérelemre vagy hivatalból kijavíthatja a határozatát.  (-a döntés eredeti 
példányára és kiadmányaira is fel kell jegyezni, egy vonallal áthúzni fölé írni a helyeset) 

 
Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés kicserélésére is 
 
Abban az esetben ha a hatóság valamiről elmulasztott dönteni, kérelemre, vagy 

hivatalból kiegészítheti a döntését    (- az ügy érdeméhez tartozó kérdésben nem határozott,  -
hiányzik a döntésből a törvény vagy külön jogszabályban által előírt kötelező tartalmi elem) 
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 f)  A döntés módosítása vagy visszavonása 

Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a 
közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosíthatja, 
vagy visszavonhatja -melyet a jogszabály kizárhat vagy feltételhez köthet.   

Erre a hatóságnak csak egyszer, a határozat közlésétől számított 1 évben belül van 
lehetőség.  
 
g)  Felügyeleti eljárás 
A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, 
döntését és ennek alapján:  

 megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására,  
 gyakorolja a felügyeleti jogkört.  

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv:  
 megváltoztathatja  
 megsemmisítheti és szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. 

 
A döntés nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha  

 azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti és a feltétel nem áll fenn.  
 azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta, 
 semmiségi ok esetén az ott meghatározott idő eltelt 
 semmiségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené 
 kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb a 

teljesíti határidő utolsó napjától számított 5 év eltelt, 
 

h)  Ügyészi óvás 
Ügyészi fellépés:  (közigazgatási ügyekben is általános törvényességi felügyelete van) 

 óvás: Abban az esetben, hogyha az  ügyész a közigazgatási szerv jogerős 
határozatában   törvénysértést észlel, vagy észleli , hogy ez a norma magasabb szintű 
jogszabályba ütközik akkor a jogszabálysértés kiküszöbölése végett a határozatot hozó 
hatósághoz vagy annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be.  
                 Törvénysértő gyakorlat, vagy mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés 
esetén nyújthatja be. A szerv vezetőjéhez, aki köteles azt megvizsgálni és ennek 
eredményeképp két dologra juthat. 

- egyetért az ügyésszel és módosítja saját döntését 
- ha nem ért vele egyet köteles a felettes szervéhez felterjeszteni 

 felszólalás 
 figyelmeztetés (jövőbeni törvénysértés veszélye esetén) 
 jelzés (csekély súlyú intelem a hatóság felé) 

 
 Semmisség 
A döntést akkor kell megsemmisíteni, ha  

 az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe, illetékességébe, 
 a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes vagy nem volt meg a döntéshez 

szükséges szavazati arány.  
 a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül vagy a szakahatóság állásfoglalásának 

figyelmen kívül hozták meg,  
 a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta (ha annak elkövetését 

jogerős ítélet megállapította)  
 a magyar hatóság joghatósága az Unió jogi aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény 

rendelkezése folytán kizárt  
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A döntés semmisségi ok esetén sem semmisíthető meg, ha  

 kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a 
teljesítési határidő utolsó napjától, a folyamatos kötelezettséget megállapító döntés 
esetén az utolsó teljesítéstől számított 5 év eltelt.  

 Az, az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sérteni és a döntés jogerőre 
emelkedése óta 3 év eltelt,  

 
 
3. Végrehajtási eljárás 

Ha az ügyfél önként nem tesz eleget a hatósági eljárásban pénzfizetésre vagy egyéb 
magatartásra kötelezettségének, akkor a hatóság állami kényszer útján jár el, mely a törvény 
keretei között elsősorban a kötelezett vagyoni jogait, kivételesen személyes szabadságát is 
korlátozhatja. (igénybe vehető a rendőrhatóság valamilyen kötelezettség kikényszerítésében) 

Csak úgy lehet indítani, ha azt megelőzően volt az adott ügyben valamilyen jogerős 
közigazgatási határozat, amelyben rendelkeztek valamilyen kötelezésről. 
 

A hatóság elsőfokú döntése jogerőssé válik, ha 
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, vagy 
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, illetve 
c) a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt. 

 
A másodfokon hozott döntés a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá. 

Hivatalból indult eljárásban a hatóság a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség 
teljesítését vizsgálja. Ha a teljesítés a hatóság rendelkezésére álló adatokból nem állapítható 
meg, szükség esetén a hatóság a teljesítési határidő leteltét, illetve a határnap elmúltát követő 
tizenöt napon belül hatósági ellenőrzést tart. A végrehajtás akkor rendelhető el, ha a hatóság 
megállapította, hogy a kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, illetve nem 
az előírásoknak megfelelően történt meg. 
 

Végrehajtói határozatok, döntések  
 Úgy nem lehet valamit végrehajtani, hogy be van adva a fellebbezés (nincs 

jogerős ítélet) 
 A hatóság döntése végrehajtható, ha a kötelezettség megállapítása jogerőre 

emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap 
eredménytelenül telt el;  

 A másodfokon hozott döntés a közléssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá. 
 Az első fokon eljáró hatóság a döntés végrehajtását végzéssel rendeli el, melyet a 

kötelezettel és a végrehajtást kérővel közölni kell. 
 
      Milyen kötelezés lehet: 

 Valaminek a teljesítése, a határozatban meghatározott cselekmény elvégzése 
(vagy a kötelezettel vagy a kötelezett költségére mással elvégezteti  ) 

 Előfordulhat hogy valamilyen dolgot ki kell adni az illetőnek ez az ingóság 
kiadása.    (Pl.  :valaki jogtalanul elvisz valamit) 
 az ingóság helye szerinti végrehajtó szolgálat a helyszínen lefoglalja, és a 

jelen levő jogosultnak átadja 
 ha a kötelezett a kiadatási kérelemnek nem tesz eleget a végrehajtó 

szolgálat a rendőrség közreműködését kéri. 
 Ha így sem lehetséges, akkor meg kell állapítani ennek a dolognak a 

pénzbeli értékét és ennek a megtérítésére kell kötelezni a kötelezettet. (pl.: 
nem akarja kiadni a zongorát, akkor meghatározni az értékét, milyen 
állapotú, a szakértő meghatározza 200ezer ft….ennek megfizetésére 
kötelezik) 
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 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtására: a kötelezett szabad rendelkezése alatt 
álló, pénzügyi intézménynél kezelt összeget, vagy a kötelezett munkabérét kell 
végrehajtás alá vonni. 
 A végrehajtást foganatosító szerv, ha a kötelezettnek van bankszámlaszáma 

amit ismerünk a kötelezett rendelkezése alatt álló összeget azonnali 
inkasszóval végrehajtás alá vonja.. 

 Ha van munkahelye (a bírósági végrehajtó) munkabéréből letiltják, és a 
jogosultnak át kell utalni 

 Ha az előzőekben ismertetett végrehajtás nem vezetett eredményre a 
kötelezett bármely lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható, 
illetve ennek eredménytelensége esetén a kötelezett ingatlanát a jogosult 
javára a pénzkövetelés összegéig jelzálogjoggal lehet megterhelni. Ennek 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a végrehajtó szolgálat 
végzéssel rendeli el. 

  NEM TÉTEL !!!!????? 

Tárgyalás és közmeghallgatás 

A hatóság tárgyalást tart, ha  
- ezt jogszabály előírja, vagy  
- a tényállás tisztázásához, illetve  
- az egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek 
együttes meghallgatására.  
 
A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet (ügyfeleket), a tanút, a szakértőt, a 
hatósági közvetítőt, és megszemlélheti a szemletárgyat. Az ügyfél és képviselője észrevételt 
tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és 
indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. Azt, aki a 
tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb 
rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja.  
A hatóság közmeghallgatást tart, ha  
- ezt jogszabály előírja, vagy  
- a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja. 
 
A közmeghallgatás helyéről és idejéről a hatóság - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 
nyolc nappal korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján (helyben szokásos 
módon, helyi lapban stb.) értesíti az érintetteket. A közmeghallgatáson elhangzottakról a 
hatóság jegyzőkönyvet készít. 

A határidő számítása 

A napokban megállapított határidőbe nem számít bele: 
-  a közlésnek,  
- a kézbesítésnek,  
- a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. 
A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál 
fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap 
utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a 
határidő a legközelebbi munkanapon jár le. A postán küldött beadvány előterjesztési ideje a 
postára adás napja, de az ügyintézési határidő ilyen esetben is azon a napon kezdődik, amely 
napon a beadvány megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Az 
elektronikus dokumentum előterjesztésének, illetve kézbesítésének ideje a külön 
jogszabályban meghatározott módon történő visszaigazolás időpontja. Ha az elektronikus 
dokumentum előterjesztési, illetve kézbesítési ideje nem munkanapra esik, a határidő a 
következő munkanapon kezdődik. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 
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Beadványok csoportjai:  
Kérelem: 
        A hatósághoz beadható : 

 írásban  
 szóban (természetes személy) 
 távbeszélő útján (életveszély súlyos kárral  fenyegető helyzet esetén) 

 
- A jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél kérelmét az e célra rendszeresített 

nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon nyújtsa be. 
- I fokú eljárás megindítására irányuló kérelmet a hatáskörrel rendelkező illetékes 

hatóságnál, vagy ha jogszabály nem zárja ki  lakcíme, foglalkoztatója székhelye, 
telephely szerinti azonos hatáskörű hatóságnál, lakcím munkahely szerinti ill. 
jegyzőnél, aki 5napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatóságnak. 

- A kérelmet  tartalma szerint kell elbírálni  (tartalmazza:  -az ügyfélnek és 
képviselőjének nevét, lakcím, miért kéri az eljárás megindítását, megadható: az 
elektronikus levélcím, távközlési úton való elérhetőség, törvény írja elő mely 
esetekben kell az ügyfél azonosíthatósága érdekében : adóazonosító jelét, 
adószámát, személyi azonosítóját stb.) 

- Csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket 
 Beérkezés után a hatóság haladéktalanul ellenőrzi megfelel-e a törvényben előírtaknak, 
hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet 8-napon belül hiánypótlásra hívja fel, az 
esetleges elmulasztás jogkövetkezményeire.               
Igazolási kérelem: 
              Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, 
igazolási kérelmet terjeszthet elő.  ( Ekkor, meg ekkor ezért meg ezért nem tudtunk elmenni 
pl.: kórházban voltunk, a bizonyítékot- zárójelentés.  Külföldi kiküldetés: útlevél pecsét, 
szállás számla stb) 
              Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás 
történt.  
 Benyújtási határidő: 
         Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidő utolsó napjától 8-napon belül lehet 
előterjeszteni vagy az akadály megszűnésétől számított 8 nap. Korlát: az eseménytől eltelt 6-
hónap után az igazolási kérelem beadását a törvény kizárja. 
 

Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad az ügyfelet eljárásjogi szempontból úgy 
kell kezelni, mintha nem mulasztott volna, az erről szóló végzést megküldeni mindazoknak, 
akik az eljárás megindításáról értesítést kaptak 

Ha az igazolási kérelmünket a hatóság elutasítja, fellebbezéssel lehet élni.. Van 
esélyünk, hogy a II. fokú hatóság az igazolási kérelmet méltányolja, elfogadja. 
 
Kiadványok csoportja   

 jegyzőkönyv 
 közigazgatási szervek döntései 

Jegyzőkönyv: 
  Jegyzőkönyvet vagy hangfelvételt, vagy kép és hangfelvételt kell készíteni: 

 az ügyfél, tanú, a szakértő meghallgatásáról 
 a szemle lefolytatásáról 
 a tárgyalásról 
 a szóban előterjesztett kérelemről 
 a helyszíni ellenőrzésről. 
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  3-részből áll, tartalmaznia kell: 

 a hatóság megnevezését 
 az ügy tárgyát és az ügyiratszámot    
 ügyfelek nevét, lakcímét, az azonosításra szolgáló adatait, eljárásjogi helyzetét 
 az ügyintéző a jegyzőkönyvet felvevő nevét, ha két külön személy akkor 

mindkettő nevét, hivatali beosztását, 
 a tárgyalás, jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét 
 a jelenlévők nevét 

  A következő tartalmi részben: 
 a tárgyaláson, meghallgatáson elhangzottakat,  
 a kérdéseket, azok megválaszolását 
 a bemutatott bizonyítékokat, 
 a helyszíni szemlén tapasztaltakat 
 az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat 
 szakértői véleményét 
 okiratok bemutatását 
 a rendfenntartás körében tett figyelmeztetéseket, intézkedéseket 

              A záró részben: 
 a jegyzőkönyvet mikor zárták le 
 az eljáró ügyintéző jegyzőkönyvvezető nevét, oldalankénti aláírását 
 az ügyfél vagy az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője 

nevét és oldalankénti aláírását. 
A hangfelvétellel rögzített szöveget le kell gépelni, és azt kell az iratok közé elhelyezni. 
Szóbeli kérelmet nem kell külön jegyzőkönyvbe foglalni,  abban az esetben, ha a hatóság 

 a kérelmet azonnal teljesíti 
 a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását tartalmazó döntését azonnal meghozza 

 
Hivatalos feljegyzés Jegyzőkönyvet pótló, helyettesítő, csak akkor, amikor nem kell 
jegyzőkönyvet felvenni A hivatalos feljegyzés tartalmazza: 

 felvételének helyét, időpontját 
 az ügy tárgyát és számát 
 az eljárási cselekményt 
 az eljáró ügyintéző nevét és aláírását 

 
Idézés:  Hatóság előtti megjelenésre kötelezés 
Előfordulhat az is, hogy az ügyfelet személyesen is meg kell hallgatni, ilyenkor a hatóság 
határnap, vagy határidő megjelölésével arra kötelezi az érintettet, hogy előtte vagy a megjelölt 
helyen jelenjen meg. Ezt úgy kell közölni, hogy a meghallgatást megelőzően legalább 5-
nappal megkapja. 
       (KET átvette a Pp. szabályát:  Ha az idézés úgy megy vissza a hatósághoz, hogy nem kereste akkor a 2. 
kézbesítést követő 5.napon az iratot kézbesítettnek kell tekinteni) 
        Idézés tartalmi elemei: 

 mikor, hová kell az ügyfélnek megjelennie 
 milyen ügyben (szabálysértés, vagy valaminek a szemtanúja volt) 
 megjelölni milyen minőségben kell megjelennie ( tanú, ügyfélként, 

szakértőként) 
 tájékoztatni kell arról, ha az idézésnek nem tesz eleget akkor annak milyen 

következményei vannak (eljárási bírsággal sújtható, ha ismételt idézésre sem 
jelenik meg rendőrség útján elővezettethető) 

 Dátum,  az osztályvezető vagy az ügy intézőjének megnevezése, aláírás, 
beosztása,   a hivatal körbélyegzője,  annak a személynek az aláírása aki a 
kiadmányozásért felelős.   () 
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         Ha az idézett személy igazolja távolmaradásának menthető indokát, vissza kell vonni az 
eljárási bírságot megállapító és elővezetést elrendelő végzést. 
 
( Kötelezem „x. y”-t , hogy  aki …. Lakik , hogy hatóságunk előtt   2007.03.21.-én 10-órakkor a  Bp. Jázmin u. 
10 szám alatti épület I. emelet 10-es szobájában tanúként ilyen meg, ilyen ügyben jelenjen meg. Amennyiben az 
idézésnek nem tesz eleget akkor eljárási bírsággal sújtható, vagy akár elővezettethető.) + () 
 
Értesítés: Megjelenés lehetőségéről való tájékoztatás  
           Ha a hatóság nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését, legalább 5-nappal korábban 
értesíteni kell azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson (szemlén, tárgyaláson) részt 
vehet, de a megjelenés nem kötelező.  (az ügyfélre van bízva, hogy megjelenik-e az adott 
ügyben vagy sem)     mikor, hol, milyen minőségben jelenjen meg. 
 
 
Az eljárás irataiba való betekintés 
   Az ügyfél (ill. törvényes vagy meghatalmazott képviselője) az eljárás során keletkezett 
iratokba betekinthet (megismerheti az eljárás során keletkezett iratokat, szakértői véleményt, 
szakhatósági állásfoglalást) 

 Másolatot, kivonatot készíthet, vagy kérhet róla (ára van) 
 jegyzetelhet az iratokból (beleírni nem lehet, betenni vagy kivenni belőle nem lehet) 
 az ügyintéző előtt lehet az iratot megtekinteni 
  vannak olyan iratok melyekbe az ügyfél, nem tekinthet be: 

- a határozat tervezete 
- zárt tanácskozásról készült jegyzőkönyvbe 
- az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratokba 
- zártan kezelt jegyzőkönyvbe, iratba (tanú v. bejelentő zártan kezelt 

személyazonosító adataiba) 
- az ügyfél kérheti az ellenérdekű ügyfél iratbetekintési jogának kizárását, 

személyes adatainak, valamint üzleti és más méltányolható magánérdekének 
védelmében 
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9. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS SPECIÁLIS SZABÁLYAI 

Az elektronikus ügyintézés az egyes közigazgatási eljárási cselekmények elektronikus 
feldolgozását, tárolását, illetőleg a továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy 
más elektromágneses eszközök útján történő végzését jelenti.  
 
Az elektronikus ügyintézéshez három alapvető feltételt kell biztosítani: 

 a központi, területi (regionális, megyei, kistérségi) és helyi (települési) elektronikus 
szolgáltató rendszert, (együttesen magában foglalja az elektronikus kormányzati gerinchálózatot 
(EKG), a Kormányzati Portált, ) 

 az internetes ügyfélszolgálatot és (az ügyintézési lehetőségekről nyújt tájékoztatást) 
 az interaktív szolgáltatásokat. (Olyan internetes szolgáltatásokat, letölthető űrlapokat, 

keresőrendszereket, tematikus tájékoztatókat jelent, amelyek csak az ügyfél aktivitását igénylik az 
interaktív szolgáltatást nyújtó szerv által előkészített dokumentumok alapján.) 

 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok: 
 Az ügyfelek ügyeik elektronikus elintézését csak előzetes regisztráció után 
kezdeményezhetik, amely lehet: 
- elektronikus aláírás vagy 
- ügyfélkapu létesítése 
 
A természetes személy ügyfél számára az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az 
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása nincs - központi rendszer 
biztosítja. A központi rendszer működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv 
felelős 

Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz 
azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt 
elektronikus adat. Segítségével azonosítani tudjuk az adott személyt. Az aláírás igazolja a 
dokumentum sérthetetlenségét garantálja annak letagadhatatlanságát 

Az ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (a továbbiakban: központi nyilvántartó) 
vagy a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző által működtetett okmányirodában vagy 
kormányrendeletben meghatározott más szervnél kezdeményezhető.( valódi névre kiállított 
elektronikus aláírás használható, álnévre (becenévre, fantázianévre) kiállított elektronikus aláírás nem 
alkalmazható.) 

Az ügyfél hatósági igazolvánnyal történt azonosítást követően egyszer használható 
kódot kap, amelynek alkalmazásával az ügyfélkapu megnyitásához szükséges, legfeljebb öt 
évig használható egyedi azonosítót képezhet 

Az ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a szervekkel, 
amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi elektronikus 
szolgáltató rendszeren keresztül végeznek 
 
A hatóság az ügyfél személyazonosságát hitelesítés-szolgáltató közreműködésével 
viszontazonosítás keretében ellenőrizheti 
 

 Az elektronikus dokumentum megérkezéséről a hatóság elektronikus érkeztető 
számot tartalmazó automatikus értesítést küld a dokumentum feladójának. (automatikus 
visszaigazolás). Az átvételhez jogkövetkezmény fűződik, kivéve, ha az e-beadvány 
értelmezhetetlen, s emiatt értesítik a kérelmezőt. A hatóság a dokumentum megérkezését 
követő három napon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a jogszabályban előírt 
követelményeknek. 

Az ügyfél a részére elektronikus úton elküldött értesítések, valamint a hatóság 
elektronikus úton elküldött döntése vételének visszaigazolására köteles. Ha az ügyfél az 
elektronikus úton számára elküldött dokumentum átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, 
akkor a hatóság postai úton továbbítja számára az iratot. 
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Az ügyfélnek alanyi joga, hogy hatósági ügyeit elektronikusan intézze, néhány kivételtől 
eltekintve minden hatósági ügy intézhető elektronikusan is. Kizárólag törvény, 
kormányrendelet, illetve önkormányzati rendelet zárhat ki valamely ügyintézést ebből a 
körből. Az elektronikus ügyintézés, biztosítása a hatóság részéről kötelezettség Az ügyfél az 
eljárás bármely szakaszában választhat, hogy az ügyintézés hagyományos és elektronikus 
formában történjen 
 
A törvény külön nevesíti is azokat a leggyakrabban előforduló, tipizálható eljárási 
cselekményeket, amelyek esetében az elektronikus út alkalmazható: 

- a kérelem, a fellebbezési kérelem, az újrafelvételi kérelem, a méltányossági 
kérelem és a jogszabályban előírt mellékleteik benyújtása 

- a jogsegély iránti kérelem és annak teljesítése 
- a hiánypótlási felhívás és a hiánypótlás 
- az eljárás irataiba való betekintés 
- az idézés 
- az igazolási kérelem előterjesztése 
- az ügyfél nyilatkozata, bejelentése, a hatósághoz intézett bármely beadványa 
- a bizonyítékok ügyfél elé tárásának határnapját tartalmazó felhívás 
- a felügyeleti szerv eljárásához szükséges iratok felterjesztésére szóló felhívás 
- az ügyfél tájékoztatására, értesítésére és felhívására vonatkozó egyéb hatósági 

közléseknek az ügyfél tudomására hozása 
- a döntés közlése 

 
 
A Ket. ugyanakkor már maga is meghatározza azokat az ügyeket, eljárási cselekményeket, 
amikor – törvény eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus út nem alkalmazható: 

 ha az ügyfél a bíróságtól kéri az önkormányzati hatóság kötelezését az eljárás 
folytatására, 
 a kérelemnek és az ügyben keletkezett iratoknak hatáskör és illetékesség hiányában a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő áttétele esetében, kivéve, ha a 
kérelem és az ügyben keletkezett valamennyi irat elektronikus formában is rendelkezésre 
áll, 
 a nem elektronikus úton érkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása és az 
eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés, 
 a hatósági szerződések, 
 a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban,  
 a végrehajtási eljárásban az elrendelt fizetési kötelezettség elektronikus úton való 
teljesíthetőségéről szóló tájékoztatás esetét kivéve. 
 Az ügyféli jogok védelmének garanciális szabálya, hogy az ügyfél választhat az 
elektronikus vagy a hagyományos ügyintézés között. Ennek megfelelően: 
 az ügyfél és az eljárásban részt vevő más személy nem kötelezhető arra, hogy eljárási 
cselekményeit elektronikus úton végezze, 
 az ügyfelet az eljárás bármely szakaszában megilleti az a jog, hogy válasszon az 
ügyintézés hagyományos és elektronikus formája között, 
 az ügyfél abban az esetben is kérheti, hogy a hatóság a döntését hagyományos úton 
kézbesítse, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, 
 d) az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a döntés tényéről csak elektronikus értesítést 
küldjön, és a hatóság a döntését a központi rendszerben biztosított biztonságos, csak az 
ügyfél számára hozzáférhető, ideiglenes tároló helyre továbbítsa. 
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 Az elektronikus ügyintézéssel és az elektronikus tájékoztató szolgáltatással szemben 
támasztott követelmények 
A hatóság az eljárása során gondoskodik az ügyfél által elektronikus úton előterjesztett és a 
hatóság által készített dokumentumok biztonságos kezeléséről. Ennek érdekében 

 az eljárás során biztosítja az elektronikus ügyirat sértetlenségét, 
megváltoztathatatlanságát, 
 biztosítja az ügyiratba való betekintést, arról hiteles másolat készítését, az ügyirat 
visszakereshetőségét és jogszabályban meghatározott formában és ideig történő 
megőrzését. 
 Az ügyfél az ügyintézés folyamán kérheti, hogy a hatóság küldje meg részére 
elektronikusan az általa elektronikusan beküldött információkat, és eltérés esetén a 
megküldéstől számított három napon belül kérheti annak korrekcióját. 
  A hatóság az elektronikus ügyintézés, illetve szolgáltatás teljesítéséhez csak olyan 
informatikai rendszert vehet igénybe, amely biztosítja a hatóságok egymás közötti, 
valamint az ügyfelekkel való biztonságos kapcsolatát, az adatvédelmi szabályoknak 
megfelelő adatkezelést és a hiteles dokumentumcserét, továbbá az elektronikus iratoknak 
a jogszabályban meghatározott formában és a levéltári szabályokban meghatározott 
ideig történő archiválását, továbbá alkalmas más, az említett célt szolgáló informatikai 
rendszerekkel történő együttműködésre. 

  
 
 
 
   
   
 
 . 
  
 
  
  
 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 84 - 

 
IGAZSÁGÜGYI ÜGYVITEL 

 
 
1. Az igazságszolgáltatás alapelvei 
2. A bíróságok szervezeti felépítése  
3. Az Alkotmánybíróság helye és szerepe a magyar jogrendszerben 
4. Hatáskör és illetékesség a polgári jogban és a büntetőjogban 
5. Az ügyészség szervezete, működése és feladatai 
6. A titkos ügyiratok, bizalmas dokumentumok kezelésének szabályai a bírósági ügyvitelben 
7. A titkos ügyiratok, bizalmas dokumentumok kezelésének szabályai az ügyészségi 

ügyvitelben 
8. Az ügyiratok irattározásának, selejtezésének és archiválásának szabályai a bírósági 

ügyvitelben 
9. Az ügyiratok irattározásának, selejtezésének és archiválásának szabályai az ügyészségi 

ügyvitelben 
10. Az iratok felterjesztésének szabályai a bíróságon és az ügyészségen 
11. A statisztikai adatlapok fajtái a nyomozati szakban, a büntető bíróság előtti ügyészi 

szakban és a bűnügyi nyilvántartások köre 
12. Az ügyfélfogadás és a felvilágosítás-adás szabályai a bíróságon és az ügyészségen 
13. Az ügyvitel általános szabályai a bírósági ügyvitelben 
14. Az ügyvitel általános szabályai az ügyészségi ügyvitelben 
15. Az ügyészségen alkalmazott segédkönyvek és lajstromok 
16. Lajstromozás és ügycsoportok a bírósági ügyvitelben 
 
 
1. AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ALAPELVEI 
 
Az igazságszolgáltatás alapelveinek egy része az Alkotmányban, egy további csoportja a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben található, de a büntető és polgári 
eljárásjogi törvények is tartalmaznak alapelveket. 
 
Alapelvek: 
 
1. Az igazságszolgáltatás általánosságának (bírói monopóliumának) elve 
Az igazságszolgáltatást – mint állami funkciót – a Magyar Köztársaságban kizárólag a 
bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatásban más szervek is közreműködnek, de maga az 
igazságszolgáltató tevékenység a bíróságok feladata. A bíróságok a vitássá tett vagy 
megsértett jogról – törvényben szabályozott eljárás során – véglegesen döntenek, a bíróság 
határozata mindenkire kötelező. 
 
2. A bírói függetlenség elve 
Ez az elv kiemelkedő jelentőségű a bíráskodás önálló hatalmi ágként való elismerésében. A 
bíró függetlensége azt hivatott biztosítani, hogy a bírót semmilyen befolyás ne érhesse 
döntésének meghozatalában. A bírói függetlenség követelményének érvényesülése 
alkotmányos garanciák megfogalmazását kívánja, másrészt a hivatásos bíró személyi és 
politikai függetlenségében kell, hogy érvényesüljön. A bírák függetlenek és csak a törvénynek 
vannak alárendelve (Alkotmány), a bírák a jogszabályok alapján meggyőződésüknek 
megfelelően döntenek, az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók 
és nem utasíthatók (Bszi.).   A személyes függetlenséget biztosítják az összeférhetetlenségi 
szabályok is. 
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3. A bírói jogvédelemhez való jog (a bírói út biztosítása) 
Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan 
bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű határidőn belül tárgyalja meg, és hozzon 
határozatot polgári jogai és kötelezettségei tárgyában, illetve az ellene felhozott büntetőjogi 
vádak megalapozottságát illetően. A bírói jogvédelemhez való jog két vonatkozásban 
értelmezhető: egyrészt a bírósághoz fordulás jogaként, másrészt magában foglalja azt a 
követelményt is, hogy a bűnösség kérdésében kizárólag bírói döntés születhessen. 
 
4. A bíróság előtti egyenlőség és az igazságszolgáltatás egységének elve 
A bíróság előtt mindenki egyenlő. Az igazságszolgáltatás a jogegyenlőség követelményének 
akkor tesz eleget, ha mindenkivel szemben ugyanazon jogszabályok alapján járnak el a 
bíróságok, a bírósági szervezet egységes, amelyet a hatásköri és illetékességi szabályok is 
kifejezésre juttatnak, valamint senki sem vonható el törvényes bírájától. 
 
5. A tárgyalás nyilvánosságának elve 
A bíróság tárgyalása nyilvános és a bíróság a tárgyaláson hozott határozatát nyilvánosan 
hirdeti ki. Törvényben foglalt feltételek megléte esetén a bíróság a tárgyalásról a 
nyilvánosságot kizárhatja, de határozatát ebben az esetben is nyilvánosan kell kihirdetnie. 
 
 
6. A bírósági határozatok sajátosságának elve 
Ez az alapelv négy elemből áll: 1. a bíróság határozata mindenkire kötelező, 2. a bíróság 
határozatát köteles megindokolni, 3. a bíróság ítéletét és egyéb határozatát a Magyar 
Köztársaság nevében hozza, 4. a bírósági határozatok végrehajtását a bíróság rendeli el. 
 
7. A bírósági határozat elleni jogorvoslathoz való jog 
A bíróság határozata ellen – ha a törvény kivételt nem tesz – jogorvoslatnak van helye. A 
jogorvoslat jogvédelmi eszköz, mellyel az arra jogosultak a bíróság sérelmesnek tekintett 
határozatát megtámadhatják. A jogorvoslatnak eltérő formái lehetnek, a törvény szabályozza, 
hogy kik, milyen határozat ellen, milyen eljárási rendben, milyen feltételek esetén, milyen 
jogorvoslati eszközt vehetnek igénybe. Megkülönböztetünk rendes és rendkívüli 
jogorvoslatot. 
 
8. A társasbíráskodás elve, valamint az ülnökök részvételének és egyenjogúságának elve 
Az Alkotmányban foglaltak szerint a bíróság – ha tv. kivételt nem tesz A társ bíráskodás több 
hivatásos bíró, ülnök által alkotott bírói tanácsokból áll.. Az ülnökök a törvény által 
meghatározott ügyekben és módon vesznek részt az ítélkezésben. . Az ülnököknek a hivatásos 
bírókkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. Az ülnökök választás útján kerülnek az 
igazságszolgáltatásban. Az ülnökök közreműködése esetén a bíróság tanácsának elnöke csak 
hivatalos bíró lehet , ülnök önálló döntést a bírósági eljárásban nem hozhat. 
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2. A BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
A rendes bíróságok tevékenysége három egymástól jól elkülöníthető ügyfajára terjed ki:: 

a) polgári jogi jellegű ügyek 
b) büntetőjogi ügyek 
c) közigazgatási (államháztartási) döntések elleni jogorvoslatok. 

A bírósági szervezeti rendszer négyszintű: 
1. Helyi (városi, fővárosi, kerületi) bíróságok és munkaügyi bíróságok 
2. Megyei bíróságok (Fővárosi Bíróság) 
3. Ítélőtáblák (Bp, Szeged, Pécs, Győr, Debrecen) 
4. Legfelsőbb Bíróság 

Meg kell különböztetünk: 
 Polgári és a       büntető ügyszakot      (a két ügytípus jellegét tekintve borzasztó 

nagy különbségek vannak) 
 
Bíróságok típusai, szervezeti felépítése: 

 I. fokon jár el:   
 az általános hatáskörű helyi bíróságok (városi, kerületi) járnak el, ( B-1.bíró, P-

1 bíró, 2-ülnök) 
  vannak azonban olyan ügytípusok amely ügyek tárgyalására  tekintettel arra, 

hogy azon  ügyek súlyában más típusúak a megyei  bíróságok (fővárosi) 
tárgyalnak I.fokon (B;P-1-1bíró) (polgári perben a viszonylag jelentős 
perértékű ügyekben,    speciális szakismeretet igénylő perekben. 
Büntetőügyekben pedig a társadalomra kiemelkedőenveszélyes  
bűncselekmények esetében) 

 A munkaviszonyból és szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött 
munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekben a munkaügyi bíróság 
jár el esőfokon.(A fővárosban és a megyékben mint külön bíróság működik) 

 II. fokon jár el: 
 -   megyei bíróság : ha a helyi bíróság járt el I. fokon, -fellebbezés kapcsán 

kerül az ügy a megyei bírósághoz, aki II. fokon jár el. (B;P-3 bíró) 
 Ítélőtáblák: ha I.fokon a megyei bíróság járt el, az ügyfél nincs megelégedve 

az ítélettel v. az eljárás eredményével. Az ítélőtáblák által hozott határozattal 
szemben már rendes jogorvoslatnak nincs helye (B;P-3 bíró) 

 Legfelsőbb bíróság: 
 benyújtott felülvizsgálati kérelmet elbírálja  (rendkívüli jogorvoslat lehetősége) 
 elbírálja a törvényben meghatározott ügyekben a megyei (fővárosi) bíróság   

határozata ellen előterjesztett fellebbezést. 
 biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, és a bíróságokra kötelező   

jogegységi határozatot hoz. (B;P-3.vagy 5-főből álló bírói tanács). 
 

Elvi irányítást gyakorol az összes bíróság működése és ítélkezése felett. Jogegységi határozatai a 
bíróságok számára kötelezőek, alsóbbszintű bíróság ítélethozatalába nem szólhat bele.  A 
Legfelsőbb Bíróságon ítélkező és jogegységi tanácsok (szakágai: büntető, polgári, gazdasági, 
munkaügyi és közigazgatási), büntető, közigazgatási és polgári kollégiumok működnek. 

 A megyei ill. Fővárosi Bíróságok keretében működnek a cégbíróságok vezetik a cégek 
megalakulását és változásait tartalmazó cégnyilvántartást ellátják a cégjegyzékbe bejegyzett 
gazdálkodó szervezetek működésének törvényességi felügyeletét. 

A helyi és megyei bíróságok mellett bírósági végrehajtók is működnek. akik a jogerős 
bírósági határozatokban pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra kötelezett személyeket ill. 
szervezeteket szükség esetén állami kényszer alkalmazásával is a teljesítésre szorítják. 

Önálló szervezetként a helyi bíróságok mellett működnek a közjegyzők akik az 
állampolgárok és a jogi személyek részére közokiratot készítenek, okiratot vagy pénzt vehetnek át 
megőrzésre. Illetve lefolytat néhány a hatáskörébe utalt eljárást: hagyatéki. 
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Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) 
 
A bíróságok igazgatásának legfőbb szerve, az ezzel kapcsolatos központi feladatait a bírói 
függetlenség alkotmányos elvének megtartásával látja el. Felügyeletet gyakorol az ítélőtábla 
és a megyei bíróság elnökének igazgatási tevékenysége felett. Az OIT tulajdonképpen egy 
testület, létszáma 15 fő, az OIT Elnöke egyben a LB Elnöke is.  
Az OIT tagjai: 9 bíró, az igazságügy-miniszter, a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara 
elnöke, az OGY Alkotmány és Igazságügyi Bizottsága, valamit a Költségvetési és Pénzügyi 
Bizottság által kijelölt egy-egy országgyűlési képviselő.  
Az OIT soha ne konkrét ügyben dönt, hanem elvi kérdésekben hoz az egész jogrendszert 
befolyásoló döntéseket. Mindenkitől független, a bírói szervezet csúcsán helyezkedik el.  
 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) 
 
Az OIT mellett működik, az összes magyar bíróság technikai, személyzeti, anyagi 
feltételeinek biztosításáért felel. 
 
Bírák kinevezésének feltételei: 
magyar állampolgárság 
büntetlen előélet 
választójog 
jogi egyetemi végzettség 
jogi szakvizsga 
1 év bírósági, vagy ügyészségi titkári gyakorlat (ha korábban jogi szakvizsgához kötött 
munkakörben dolgozott, ez nem szükséges) 
vagyonnyilatkozat 
katonai bíró esetén HM előzetes egyetértése + HM tisztje legyen 
 
Nem lehet bíró: 
akivel szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, vagy közérdekű munkát szabtak ki 
akinek büntetőeljárás során kényszergyógykezelését rendelték el 
szerepel a bűnügyi nyilvántartásban  
 
A kinevezésre titkos pályázat útján kerül sor, pályaalkalmassági vizsgálaton meg kell felelni. 
Első alkalommal határozott időre (3 évre) történik a kinevezés, ezt követően munkájának 
értékelésére kerül sor és ez alapján döntenek a határozatlan időre kinevezésről. A bírói 
tevékenység megkezdésekor 8 napon belül esküt kell tenni.  
 
Bírói szolgálati viszony megszűnik: 
lemondás 
határozott idejű szerződés lejár 
tisztsége ellátására tartósan alkalmatlanná vált 
jogerős szabadságvesztést, közérdekű munka büntetést szabtak ki vele szemben, vagy 
elrendelték a kényszergyógykezelését 
8 napon belül nem tette le a bírói esküt 
kinevezésének feltételei már nem állnak fenn 
országgyűlési vagy önkormányzati képviselőnek, illetve polgármesternek választották meg 
betöltötte a 70. életévét, vagy kéri nyugállományba helyezését 
fegyelmi eljárás során jogerős fegyelmi büntetéssel tisztségéből felmentették 
szándékosan elmulasztja vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 
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3. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HELYE ÉS SZEREPE A MAGYAR 

JOGRENDSZERBEN 
       
             Önálló testületként, önálló költségvetéssel működik 1989.évi XXXII. törvény   
határozza meg ,hatáskörét szervezetét, eljárását. 
              Az Alkotmány védelmének különleges eszköze az alkotmánybíróság, amely a 
hatalmi ágak kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését a normakontrollal, az alkotmányos 
alapjogok védelmével biztosítja. Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak közötti „mérleg 
nyelvének” szerepét hivatott betölteni 
              Jellegzetesen precedensbíróság, ami azt jelenti, hogy az általa kimondott jogelvek 
mindenkire, így magára az Alkotmánybíróságra is kötelezőek. Alapvető rendeltetése az 
alkotmányossági szempontoknak az államszervezet egészében történő érvényesítése. 
               Az Alkotmánybíróság általában az arra jogosult indítványa alapján, illetőleg 
kivételesen szűk körben hivatalból jár el. Határozatai mindenkire nézve kötelező ellene 
fellebbezésnek nincs helye. Teljes v. 3-as tanácsban jár el. 

- Tisztségviselő Alkotmánybírák                
- Jelölés : tagjaira az  Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai 

által jelölt képviselőkből álló jelölő  bizottság tesz javaslatot 
- Feltétele: jogi végzettségű, büntetlen előéletű magyar állampolgár, 45.-életévét betöltötte, 

20-év szakmai gyakorlat 
- Választás Szavazás módja titkos 
- Szükséges szavazati arány a megválasztáshoz: összes képviselő 2/3-a 
- Megbízatás időtartama 9 évre szól, egyszer újraválaszthatók 
- Speciális szabályok az Alkotmánybíróság 11 tagja közül három évre megválasztják 

maguk közül az elnököt és helyettes elnököt, akik e tisztségre újraválaszthatók 
A javasolt személyeket az Országgyűlés. jogi, igazgatási és igazságügyi bizottsága 
meghallgatja  

- Az Alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, 
önkormányzati, társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az 
alkotmánybírósági tagsággal összeférhetetlen – tudományos, az oktató, az irodalmi és a 
művészeti tevékenység kivételével –minden más kereső foglalkozás is. 

Hatásköre, szerepe, feladatköre:  
- Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki 

kezdeményezheti. (köztársasági elnök elsőbbséget élvez) 
- felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe 

utalt feladatokat 
- Az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése 
- a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, nemzetközi szerződés egyes 

rendelkezései alkotmányellenességének előzetes vizsgálata (kivételesen szűk körben); 
- a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének 

utólagos vizsgálata (az Alkotmánybíróság egyik legáltalánosabban jelentkező feladata) 
- alkotmányellenesség megállapítása esetén részben vagy teljesen megsemmisíti a 

törvényeket és más jogszabályokat.(határozatát közzéteszi a Magyar Közlönyben) melyek 
lehet:  ex tunc hatályú, vagyis a jogszabály hatálybalépésének időpontjáig 
visszamenőleges hatályú, illetőleg ex nunc hatályú, amikor is az alkotmányellenességet 
megállapító határozat közzétételétől bír hatással. 

- az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz 
elbírálása 

- a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése 
- az egyes  állami szervek között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése 
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4. HATÁSKÖR ÉS ILLETÉKESSÉG A POLGÁRI JOGBAN ÉS A 
BÜNTETŐJOGBAN 

 
 
Hatáskör fogalma: megmutatja, hogy milyen típusú szervnek,- melyik szintű bíróságnak kell 
az adott ügyben eljárni. 
Illetékesség fogalma: Az ügyeknek az azonos szintű bíróságok közötti megosztását jelenti. 
Az adott hatáskörű bíróságok közül melyik az az egy, amelyik az ügyben jogosult és köteles 
eljárni. Tehát ez az illetékességi szabályhoz kötött. 
 
Büntetőjog: 
Hatáskör 
Első fokon a helyi bíróságok hatáskörébe tartoznak azon bűncselekményeknek az elbírálása, 
amelyeket a törvény nem utalja a megyei bíróság hatáskörébe. 
 
Első fokon a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak: 

 Emberiség elleni, állam elleni bűncselekmények 
 Életveszélyt vagy halált okozó súlyos testi sértés 
 Erős felindulásból elkövetett emberölés 
 A 15 évig vagy az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést kilátásba helyező 

bűncselekményeknél  
 Fogolyzendülés, terrorcselekmény, légi jármű hatalomba kerítése 
 Katonai bűncselekmények 
 Hivatali bűncselekmények 
 Pénzmosás, bélyeghamisítás, pénzhamisítás, piramisjáték szervezése, 

bűnszervezetben részvétel 
 
Másodfokon jár el: 

 a megyei bíróság  → a helyi bírósághoz tartozó ügyekben 
 az ítélőtábla → a megyei bíróságokhoz tartózó ügyekben 
 a Legfelsőbb bíróság → ha a törvény az Ítélőtábla elleni fellebbezést lehetővé teszi 

 
Illetékesség 

 Eljárásra a bűncselekmény elkövetésének területe szerinti bíróság illetékes 
 Abba az esetben, ha nincs meg vagy körülményes az elkövetés helyét beazonosítani 

mindig a terhelt lakhelye szerinti bíróság jár el.(ha az ügyész ott emel vádat) 
 Több terhelt esetén a terheltek egyikére illetékes bíróság a többi terhelttel szemen is 

eljárhat, ha ez a hatáskörét nem haladja meg. 
 A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett bűncselekmények elbírálására a 

terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság illetékes, ennek hiányában 
ahol a terheltet fogvatartják. 

 
Polgári jog 
Hatáskör: Első fokon a helyi bíróságok (városi és kerületi) hatáskörébe tartoznak azon perek 
amelyek  elbírálását  a törvény nem utalja a megyei bíróság hatáskörébe. 
 
Első fokon a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak: 

 azon vagyonjogi perek, melyek a pertárgy értéke az 5 millió Ft-ot meghaladja 
 szerzői jogi és szomszédos jogi perek 
 sajtó-helyreigazítási perek 
 közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásuk során okozott károk 

megtérítése iránti perek. (pl: hivatali tisztviselő, munkája során „környezettanulmány” 
egy lakásban igen drága tárgyat véletlen eltör) 
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 közigazgatási pere (önkormányzatok, APEH, minisztériumok, Illetékhivatal, 
gazdasági kamarák, versenyhivatal, …-ellen indított perek.) 

 iparjogvédeli perek 
 nemzetközi árufuvarozási és szállítmányozási perek 
 értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek 
 személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények 

érvényesítése iránti perek 
 cégbejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perek 

 
Illetékesség:  
Általános illetékesség: Az a bíróság, amelynek területén az alperes lakik, mindazokban a 
perekben illetékes, amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs. 

 Ha az alperesnek nincs belföldi lakóhelye, az illetékesség a tartózkodási helyéhez 
igazodik. 

 Ha az alperes állandó munkahelye nem azonos a lakóhelyével, az alperes kérelmére a 
pert  a munkahelye szerinti bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett. 

 Jogi személy elleni perekben a jogi személy és az annak képviseletére hivatott szerv 
székhelye egyaránt megalapítja 

Különös illetékesség:  
Vagylagos illetékességi okok 

  Vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes 
huzamosabb tartózkodásra utaló körülmények között (pl. mint munkavállaló, tanuló) 
tartózkodik.  

 Olyan alperes ellen akinek nincs belföldi lakó vagy tartózkodási helye vagyonjogi pert 
a pertárgy területe szerinti bíróság előtt lehet indítani, vagy amelynek területén az 
alperesnek lefoglalható vagyona található. 

 Tartásra, járadékra és más hasonló célú időszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per az 
igény érvényesítésére jogosult lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható. 

 A gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő követelés 
iránti pert az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani. 

 Gyermekelhelyezésre irányuló pert a gyermek lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt 
is meg lehet indítani 

 Ingatlan tulajdonára, birtokára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkozó perekben az 
ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság előtt indíthatók 

 Kártérítési per a károkozás helye szerinti bíróságon indítható 
Kizárólagos illetékességi ok: 

 az alávetés, a kikötött bíróság kizárólagos illetékessége.     - (  a per megindítása előtt a 
felek megállapodhatnak, hogy ha a viszonyukból per következik, kikötik, pl. a városi 
bíróság illetékességét)    -(kizárólag csak annál a bíróságnál folytatható le a per, 
máshol nem. Választott bíróság. pl. végrehajtási perek a végrehajtást foganatosító 
bíróságon, munkaügyi perek a munkaügyi bíróságon) 
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5. AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI 

   
        A Magyar Köztársaság ügyészségeiről az 1978. évi V. törvény rendelkezik, ez 
tartalmazza az ügyészségi szervezetrendszert, az ügyészség feladatait. 
Az ügyészi szervezetet a Köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés által választott, – 
ezért közjogilag a Parlamentnek felelős –legfőbb ügyész vezeti és irányítja, aki működéséről 
köteles beszámolni.( a főügyészt hat évre választják ) helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára 
a köztársasági elnök nevezi ki. (Egyszemélyű felelős vezetés: legfőbb ügyészség élén a legfőbb ügyész, A 
fellebbviteli főügyészség élén a fellebbviteli főügyész, , a megyei főügyészség élén a megyei főügyész, , a Fővárosi 
Főügyészség élén a fővárosi főügyész, , a helyi (városi, kerületi) ügyészség élén a helyi (városi, kerületi) vezető ügyész, a 
Katonai Fellebbviteli Ügyészség élén a fellebbviteli vezető ügyész, a területi katonai ügyészség élén a vezető ügyész áll) 

 
Szervezeti tagozódás 
Az 1972. évi V. tv. 18.§-a tartalmazza az ügyészi szervezet tagozódását.Hierarchikus 
szervezet, alá- fölérendeltség jellemzi. E szerint a Magyar Köztársaság ügyészi szervei az 
alábbiak: 
           Polgári                                                                     Katonai 

 Legfőbb Ügyészség                                               ●   Katonai Főügyészség 
 Fellebbviteli Főügyészségek                                 ●   Katonai Fellebviteli Ügyészség  
 Főügyészségek                                                      ●   Területi Katonai Ügyészség 
 Helyi Ügyészségek (városi., kerületi) 

 
A Legfőbb Ügyészség irányítása alá :  
– a fellebbviteli főügyészségek (1. Fővárosi, 2. Debreceni, 3. Győri, 4. Pécsi, 5. Szegedi 
Fellebviteli Főügyészség) valamint – 21 főügyészség: (a fővárosi és 19 megyei, valamint a 
Központi Nyomozó Főügyészség tartozik.)  

 
A katonai ügyészi szervezet az egységes ügyészi szervezet integráns része; e 

szervezetet a legfőbb ügyész irányítja egyik helyettese, a katonai főügyész útján. A katonai 
ügyészi szervezetet a Katonai Főügyészség és az alárendeltségében működő Katonai 
Fellebbviteli Ügyészség, továbbá az öt (budapesti, debreceni, győri, kaposvári, szegedi) 
területi katonai ügyészség alkotja, amelyek egyenként több megyére kiterjedő illetékességi 
területükön megyei főügyészségi jogkörben járnak el.  
 
Ügyészség feladata, feladatköre: 

 gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek jogainak a védelméről,  

 gondoskodik az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő 
vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.  

 Büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint nyomozást végeztet 
és nyomoz, 

 Felügyeli, hogy a nyomozóhatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény 
rendelkezéseit megtartva végezze 

  a törvényben meghatározott egyéb jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, 
képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-
végrehajtás törvényessége felett. 

 Gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét. 
 közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a törvényeket. 

Törvénysértés esetén törvényben meghatározott esetekben és módon - fellép a 
törvényesség védelmében. 

 Kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak sérelmére elkövetet bűncselekmények 
üldözésére, eljár a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében 

 Ellátja, a nemzetközi szerződésekből, különösen a jogsegély kérésével és nyújtásával 
összefüggésben rá háruló feladatokat. 
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Az ügyész részvétele a bírósági eljárásban: 
Az ügyész közreműködik abban, hogy a bíróságok határozatai megfeleljenek a Magyar 
Köztársaság törvényeinek. 
Ennek megvalósítása érdekében az ügyész 

a) A büntető ügyekben a bíróság előtt képviseli a vádat; a vádat elejtheti vagy 
módosíthatja, részt vehet a bírósági tárgyaláson, és a bíróság döntése előtt az ügyben 
felmerülő minden kérdésben indítványt tehet; 

b) Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak védelmére, polgári peres vagy nem 
peres eljárást indíthat 

c) Bármely büntetőügy iratait magához kérheti annak megvizsgálása végett, hogy az 
adott ügyben az eljárás és a határozat, illetve annak végrehajtása megfelel-e a 
törvényeknek 

d) Gyakorolja a törvényben számára biztosított jogorvoslati jogokat 
e) Mindazon perekben és peren kívüli eljárásokban, amelyekben az ügyészt külön 

törvény alapján önállóan, vagy más mellett keresetindítási jog, illetőleg jogorvoslati 
jog illeti meg, az ügyészi perbelépés (jogorvoslat) megfontolása céljából a bírósági 
iratokba betekinthet 

f) Külön törvény felhatalmazása alapján az ügyész által közérdekből indítható polgári 
peres eljáráshoz az állami, a helyi önkormányzati ,köztestületek és a gazdálkodó 
szervezetek vezetőitől iratok és adatok rendelkezésére bocsátását, továbbá 
felvilágosítás adását kérheti;  

A helyi bíróságon ügyészségi titkár is képviselheti a vádat, kivéve, ha a bíróság az ügyészt a 
tárgyaláson való részvételre kötelezte. 
 
  
Az ügyésszé válás feltételei:  
egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga,  
büntetlen előélet, 
rendelkezzék választójoggal. 
Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 
 
Megbízatás megszűnésének esetei: 
lemondással (köztársasági elnök útján az Ogy elé terjeszti) 
6 év elteltével,  
felmentéssel  
összeférhetetlenség  
Ogy-i, helyi önkormányzati képviselővé, polgármesterré történő megválasztásával, állami 
vezetővé történő kinevezéssel,  
Hivatalvesztés kimondásával  
Bíróság jogerős határozatával (bcs. miatti)  
70. életév betöltésével,  
Legfőbb ügyész halálakor.  
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6. A TITKOS ÜGYIRATOK, BIZALMAS DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK 

SZABÁLYAI    A BÍRÓSÁGI ÜGYVITELBEN 
  
Lásd: közig. ügyvitel 2. tétel. 
 
Az adatkezelés teljeskörű megszervezéséhez és főként alkotmányos működéséhez szükséges 
jogszabályi keret rendelkezésre áll. Ez három pilléren nyugszik. 
1. 1992. évi LXII. törvény (adatvédelmi törvény) A személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról 
2. 1995. évi LXV. törvény (titoktörvény) Az államtitkokról és a szolgálati titokról 
3 1995. évi LXVI. törvény (levéltári törvény) . A köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről 
 
A bírósági ügyvitelben a következő titkos ügyiratok, bizalmas dokumentumok fordulnak elő: 
- államtitkot és szolgálati titkot tartalmazó iratok, 
- egészségügyi és egyéb bizalmas iratok, 
- zárt adatkezelés 
 
Minősítés: az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott 
személy megállapítja, hogy egy adat a tartalmánál fogva a nyilvánosságát korlátozó 
államtitokkörbe vagy szolgálati titok körbe tartozik 
 
Minősített adat: A védelem első mozzanata az információ titokként kiemelése és megjelölése 
,az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott személy 
megállapítja, hogy egy adat a tartalmánál fogva megfelel az  államtitok vagy szolgálati titok 
valamennyi feltételének és megállapítja a minősítési jelölést. Ez a minősítő feladata ,Pl.: 

 Közokiratban szereplő államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat 
 Államtitkot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai 

eszköz, flopy, számítógép, 
 Stb…. 

 
Államtitok: az, az adat, amely a törvény által államtitok-körbe sorolt adatfajta körébe 
tartozik, és a minősítési eljárás alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy: 

 az érvényességi idő lejárta (90 év)előtti nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználása 
 jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, 
 illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá 
 az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 
Közvetlenül Sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság 
 honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
 bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, 
 Központi pénzügyi , Külföldi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint 

igazságszolgáltatási érdekeit. 
 
Szolgálati titok: az az adat amelynek: 

 érvényességi idő lejárta (20 év) lejárta előtti nyilvánosságra hozatala: 
 jogosulatlan megszerzése és felhasználása, 
 illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele 

Sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, 
akadályozza a feladat- és hatáskör illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását. 
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Bírósági területen: 
 Ha az irathoz olyan okiratot vagy más iratot mellékeltek, amelynek szakértői 

megvizsgálása válhat szükségessé, az okiratot (iratot) zárt borítékban kell az iratok között 
őrizni. 

 Ugyanígy kell őrizni az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére 
megküldött iratot, valamint azokat az iratokat, amelyeket a tanács elnöke fontosnak 
minősített. 

 A borítékon fel kell tüntetni az ügyszámát, borítékba helyezés időpontját, irat tárgyát, 
felbontás és a szakértőhöz való kiadás időpontját. Fenti tényeket a Tanács elnöke időpont 
megjelölésével, aláírásával igazolja. 

 Páncélszekrényben /indokolt esetben külön helyiségben is/ kell őrizni az iratot, ha 
jogszabály vagy a tanács elnöke az őrzésnek ezt a módját rendelte el. 

 A büntetőeljárás során a hatóság a tanú kérelmére, vagy hivatalból elrendelheti a tanú 
nevén kívül személyi adatait elkülönítve, zártan kezeljék 

 Kivételes indokolt esetben a tanú nevének zárt kezelése is elrendelhető. Ebben az esetben 
a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, ügyész ill. nyomozóhatóság 
tekintheti meg 

 A tanú zártan kezelendő adatait, valamint a zárt adatot tartalmazó iratot az iratborítóban 
lévő iratok között személyenként elkülönített, zárt, lepecsételt és a bíróság körbélyegző 
lenyomatával ellátott borítékban kell elhelyezni. Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó 
borítékon és a lajstromban fel kell tüntetni a zárt adatkezelés tényét. 

 A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot kell készíteni és az iratok között 
elhelyezni, amely nem tartalmazza a zárt adatot. A zárt adat megismerésére nem jogosult 
személy részére felvilágosítás céljára ezt a másolatot kell felhasználni; az iratbetekintés 
során a zárt adatot tartalmazó borítékot az iratok közül ki kell emelni. 

 A zárt adatot tartalmazó borítékot a bíró, a jogorvoslati kérelmet elbíráló bíró vagy a bírói 
utasítást teljesítő személy nyithatja fel, ha az adat megismerése eljárási cselekmény 
foganatosításához szükséges. A zárt adat megismerésére jogosult más személy kérésére a 
bíró vagy az iroda nyitja fel a borítékot. A felnyitás tényét, okát és időpontját a zárt adatot 
tartalmazó borítékra fel kell jegyezni, és a továbbiakban a fentiek szerint kell eljárni. 

 
A büntetőiroda vezetője a büntetőügy bíróságra érkezését követően haladéktalanul 
megvizsgálja azt, hogy az ügyben szerepel-e különösen védett tanú. A büntetőiroda vezetője 
valamennyi ügyre nézve zárt adat-kezelőnek minősül. 
Ha az ügyben különösen védett tanú szerepel, a büntetőiroda vezetője 

a) elkészíti a kísérőirat borítóját, amelyen első zárt adat-kezelőként feltünteti a saját nevét, 
b) az iratokat haladéktalanul bemutatja az ügyet elosztó bírósági vezetőnek, 
c) az eljáró tanács kijelölését követően az iratot a kísérőirattal együtt bemutatja az eljáró 

bírónak, akinek a nevét szintén feltünteti a kísérőirat borítóján, mint a zárt adat, kezelésért 
továbbiakban felelős személyt. 
 
Az ügyben eljáró bíró a bemutatás után haladéktalanul – legkésőbb a bemutatást követő első 
munkanapon – a kísérőirat borítóján a név feltüntetésével kijelöli azt a bírósági alkalmazottat, 
aki zárt adat-kezelőként az ügyben az ügyviteli teendőket ellátja. A bíró az eljárás későbbi 
szakaszában szükség esetén további zárt adat-kezelőt jelölhet ki. 
A zárt adat-kezelő 

a) kigyűjti a zárt adatokat tartalmazó iratokat a büntetőügy iratából, 
b) elkészíti azok kivonatos iratát és elhelyezi a büntetőügy eredeti iratai között, 
c) a zárt adatokat tartalmazó iratot elhelyezi a kísérőiratban, 
d) elkészíti a kísérőjegyzéket és azt a büntetőügy eredeti iratai között elhelyezi, 
e) értesíti a zárt adat-kezelésről az ügyben korábban eljárt hatóságokat. 
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A kísérőiratban kell elhelyezni a kísérőjegyzék egy példányát, továbbá minden olyan később 
keletkezett iratot is, amely zárt adatot tartalmaz (pl. tértivevény, bv. visszajelentés, rendőri 
jelentés elővezetésről stb.). 
A kísérőirathoz, illetve zárt adatot tartalmazó irathoz csak az előre kijelölt zárt adat-kezelő 
férhet hozzá, akinek a jogosultságát a kísérőiraton feltüntetett neve tanúsítja. 
A zárt adatról, illetve a kísérőiratról másolatot kiadni nem lehet, arról felvilágosítás nem 
adható, kivéve az ügyésznek és annak, aki az ügyben maga is zárt adat-kezelő. 
A kísérőiratot a zárt adat-kezelésre jogosult bíró, illetve a lajstromvezető elzárva, 
lemezszekrényben őrzi. 
A zárt adat-kezelésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a nem írásban (kép, 
hangfelvétel) rögzített adatok kezelésére is. 
 

 
 
 
 
 

7.  A TITKOS ÜGYIRATOK, BIZALMAS DOKUMENTUMOK KEZELÉSÉNEK 
SZABÁLYAI       AZ ÜGYÉSZSÉGI ÜGYVITELBEN 

 
Lásd: közig. ügyvitel 2. tétel 
 
Az adatkezelés teljeskörű megszervezéséhez és főként alkotmányos működéséhez szükséges 
jogszabályi keret rendelkezésre áll. Ez három pilléren nyugszik. 
1. 1992. évi LXII. törvény (adatvédelmi törvény) A személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról 
2. 1995. évi LXV. törvény (titoktörvény) Az államtitkokról és a szolgálati titokról 
3 1995. évi LXVI. törvény (levéltári törvény) . A köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről 
 
Az államtitkot tartalmazó ügyirat esetében a Legfőbb Ügyészségen, a fellebbviteli és a 
megyei (fővárosi) főügyészségeken a titkos ügykezelési iroda vezetőjéhez, a helyi 
ügyészségeken a vezető ügyészhez kell eljuttatni.  
Ügyészségi házi iratokról – az ügyészség teljes tevékenységi körét illetően – tájékoztatás nem 
adható, kivéve ha a nyilvánosságra hozatalt a legfőbb ügyész közérdekből engedélyezi. 
A házi iratokba az ügyészi szervezet tagjai közül csak azok tekinthetnek be, akik erre 
munkakörük, illetve felhatalmazásuk alapján jogosultak. 
 
Minősítés: az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott 
személy megállapítja, hogy egy adat a tartalmánál fogva a nyilvánosságát korlátozó 
államtitokkörbe vagy szolgálati titok körbe tartozik 
 
Minősített adat: A védelem első mozzanata az információ titokként kiemelése és 
megjelölése, az a döntés, melynek meghozatala során az e törvény szerint felhatalmazott 
személy megállapítja, hogy egy adat a tartalmánál fogva megfelel az államtitok vagy 
szolgálati titok valamennyi feltételének és megállapítja a minősítési jelölést. Ez a minősítő 
feladata, Pl.: 

 Közokiratban szereplő államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat 
 Államtitkot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai 

eszköz, floppy, számítógép, 
 Stb…. 
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Államtitok: az, az adat, amely a törvény által államtitok-körbe sorolt adatfajta körébe 
tartozik, és a minősítési eljárás alapján kétséget kizáróan megállapította, hogy: 

 az érvényességi idő lejárta (90 év)előtti nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználása 
 jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, 
 illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá 
 az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele 
Közvetlenül Sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság 
 honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
 bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, 
 Központi pénzügyi , Külföldi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint 

igazságszolgáltatási érdekeit. 
Szolgálati titok: az az adat amelynek: 

 érvényességi idő lejárta (20 év) lejárta előtti nyilvánosságra hozatala: 
 jogosulatlan megszerzése és felhasználása, 
 illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele 

Sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működésének rendjét, 
akadályozza a feladat- és hatáskör illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását. 
 
 
Az ügyészség által kezelhető adatok: 

- rendőrségtől és más hatóságoktól átvett személyes adatok, 
- büntetőjogi tevékenysége során átvett adatok, 
- titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai: ha büntetőeljárás nem indul 2 

évig, büntetőeljárás lefolytatása esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesítésig, max. 20 évig.  

 
Ügyészségi területen: 
Minősített iratok átvétele külső szervtől: 

 A külső szervtől érkezett minősített adatot (államtitkot és szolgálati titkot tartalmazó 
iratok) tartalmazó küldeményt csak a titkos ügyek kezelésével, ill. átvételével 
megbízott személyek vehetik át. 

Átvételkor ellenőrizni kell: 
 az átvevő a címzés alapján jogosult-e az átvételre, 
 az átadási okiratban és a küldeményben feltüntetett iktatószám azonos-e, 
 a minősített adatot tartalmazó boríték vagy egyéb csomagolás sértetlen-e 

 
Az átvevő az átadási okiratot aláírja, lebélyegzi, átvétel idejét feltünteti. Ha az átvételkor a 
küldemény sérült, az átvevő a kézbesítő jelenlétében felbontja, és tartalmát ellenőrzi. Erről 2 
példányban jegyzőkönyvet készít, melyet mindketten aláírnak. 
A minősített adatot tartalmazó küldeményt a titkos ügykezelő bontja fel. Ha névre szóló, azt a 
címzett bonthatja fel. 
 
Minősített adatot tartalmazó iratok iktatása: 

 Az államtitkot tartalmazó iratokat a  TÜK iktatókönyvbe kell iktatni. Minden évben 
újra kezdődő sorszám alatt az év feltüntetésével. A Legfelsőbb ügyészi utasításokat 
évenként újra kezdődő sorszámmal iktatják 00001, a körlevelek: 00101 

 Egyéb iratot a Legfelsőbb Ügyészségen 00501 –től, a Fellebbviteli Főügyészségen 
00401 –től, a főügyészségen 00301 –től, a helyi ügyészségeken 00201 –től, év 
megjelölésével.  

 Az iktatókönyv „megjegyzés” rovatában „Szigorúan titkos!” „Érvényességi idő…” 
bélyegzővel meg kell jelölni, a szignáló által adott érvényességi időt + ugyanezt a 
bélyegzőt a TÜK tasakon is! Az iratot a számítógépes nyilvántartásban is iktatni kell. 

 A szolgálati titkot tartalmazó iratot a folyamatos nyilvántartási szám elé írott „0”-val 
és a „megjegyzés” rovatban alkalmazott „Titkos” Érv idő…”bélyegzővel iktatjuk. 
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A TÜK iktatókönyvben az irat számán felül fel kell tüntetni: 
 a kezdőirat érkezésének időpontját, 
 ügy tárgyát, 
 küldő szerv megnevezését (sajátnál: a „Hivatalból” jelzést), 
 az ügyintéző nevét, 
 irat továbbítására vonatkozó iratokat, 
 iratlap ill. példányszámát. Külön rovatba kell vezetni az utóiratokat. 
 Az ügy befejezésekor a jegyzet rovatba a „BEF” jelzést kell írni. 
 
Minősített adat átadása és átvétele szerven belül: 
A minősített adatokat kézbesítő kartonnal kell ellátni, melyen fel kell tüntetni az: 
 iktatószámot, 
 betekintő nevét, 
 iratok átadásának időpontját, 
 iratok lapszámát, 
 példány sorszámát. 
 A betekintő, vagy az előadó az átvételt a kartonon aláírásával igazolja. 
 
Minősített adat készítése és sokszorosítása: 
Csak az illetékes minősítő által írásban meghatározott példányszámban készíthető, 
sokszorosítható, vagy másolható. A 2-nél több példányszámban készült iratokat sorszámozni 
kell. Fel kell tüntetni a példányszámot, és hogy kik kapják, és a titkos ügykezelőnél lévő 
példányon pedig a felsoroltakon felül a leíró nevét. A sokszorosításról nyilvántartást kell 
vezetni. 
Betekintés szabályai: 
Államtitkot tartalmazó iratba betekinthet: 
-a minősítésre jogosultak, és az eljáró ügyészségi alkalmazottak 
-TÜK felügyelő 
-titkos ügykezelő a kezelésükre bízott iratokba 
Szolgálati titkot tartalmazó iratba betekinthet: 
-mindazok az ügyészségi alkalmazottak, akiknek a munkakörük ellátásához az szükséges 
 
Minősített adat továbbítása bel- és külföldön: 
Más szervhez a minősítő írásbeli rendelkezése alapján a TÜK iroda útján lehet továbbítani. A 
továbbítást a nyilvántartásban, 4-nél több példány esetén az elosztói íven keltezve kell 
feljegyezni. A minősített adatot zárt borítékban kell továbbítani. 
Fel kell tüntetni: 
-az irat minőségét, 
-nyilvántartási számát, 
-címzettjét, 
-feladó nevét 
El kell látni bélyegző lenyomattal, hogy az esetleges hozzáférés ténye egyértelműen 
megállapítható legyen. 
Ha kézbesítő általi a kézbesítés, az iratot csak kódzáras, vagy azzal egyenlő biztonságot 
nyújtó irattáskában lehet továbbítani. A borítékra rá kell vezetni: „baleset esetén, vagy 
rendkívüli helyzetben csak a küldő szerv bonthatja fel.” A kézbesítő a címzettnek adhatja át. 
Az átvételt bélyegzővel, keltezéssel igazolják. 
Külföldre továbbítani csak a Legfőbb Ügyészség Titkárságán keresztül lehet. 
 
Irattározás és selejtezés: 
A titkos ügykezelés irattárában kell elhelyezni. Úgy kell kiselejtezni, hogy tartalmukat a 
továbbiakban megállapítani ne lehessen. A kiselejtezett iratok megsemmisítésének 
megtörténtét a selejtezési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 



 - 98 - 

 
8. AZ ÜGYIRATOK IRATTÁROZÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK ÉS 
ARCHIVÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI A BÍRÓSÁGI ÜGYVITELBEN 

 
Irattári terv: Az ügy iratain az ügy befejezését követően az iroda vezetője vagy a bíró 
feltünteti az irattári tervnek megfelelő irattári tételszámot.  

Az irattári tételszámokat magába foglaló irattári tervet az iratkezelési szabályzat 
melléklete tartalmazza. Az irattári terv rendszerbe foglalja azokat az irattári tételeket, amelyek 
szerint a bíróság az iratait tagolja. Meghatározza, hogy mely irattári tételek nem selejtezhetők, 
illetve az iratok őrzési idejét, valamint a nem selejtezhető iratok levéltári átadásának 
határidejét. 

Ha az irat maradandó értékű, akkor rá kell jegyezni, hogy nem selejtezhető, és az ügy 
ügyintézője aláírja.   

Az iratok irattárba helyezését megelőzően az irodavezető köteles ellenőrizni az irattári 
tételszámot, a selejtezés időpontját, illetve a nem selejtezhető adatoknak az iratborítékra 
történt feljegyzését. Az irat irattári tételszáma bekerül a lajstrom „Észrevételek” rovatába. A 
bíróság iratait az őrzési idő elteltéig, illetve az illetékes levéltárnak átadás időpontjáig 
gondosan meg kell őrizni 

 Az irattárban az iratokat rendezetten, a lajstromszám sorrendjében, lehetőleg 25 vagy 
100-200 –as kötegben, irattári táblák közé helyezve és hevederrel átkötve kell elhelyezni. Az 
irattári kötegen fel kell tüntetni az évszámot és az iratok számát.  

Azokon a bíróságokon, ahol nagyszámú iratot kell az irattárban elhelyezni és kezelni 
az irattáros az irattárban őrzött iratokról lajstromonkénti irattári könyvet vezet. Vannak olyan 
bíróságok, ahol szükséges a központi irattáron kívüli részirattár.  
  
Iratok őrzése:  

A bíróság iratait az őrzési idő elteltéig, az illetékes levéltárnak átadás időpontjáig 
gondosan meg kell őrizni.  

Irattár céljára olyan helyiséget kell kialakítani, amely tűzrendészeti szabályoknak 
megfelel és ahol az iratokat szárazon lehet tartani, illetve ahol azokat veszély nem fenyegeti. 

Fokozott gondot kell fordítani a gazdasági, társadalmi politikai, jogi, honvédelmi, 
tudományos, műszaki, művelődési és egyéb szempontból jelentős, maradandó értékű iratok 
őrzésére.  

A levéltári anyagot legalább 15 évi irattári őrzés után rendezetten, segédletekkel 
együtt, dobozolva, három példányban elkészített átadás- átvételi jegyzőkönyvvel kell átadni 
az illetékes levéltárnak. Az átadás költségét az átadó bíróság viseli. Ha az átadásra kerülő 
iratanyagokból egyes iratok visszatartása szükséges, ezeket pótirattári könyvbe kell foglalni.  
Őrzési idő: 

- bírósági ügy esetében, az ügy jogerős befejezése időpontjától, illetve más irat esetén 
az ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől, 

- személyi ügyekben a szolgálati viszony megszűnésétől, 
- az ügyviteli segédkönyvek esetében az utolsó bejegyzéstől, 
- állóeszközök, készletek nyilvántartásainál a használat megszűntétől kell számítani. 

 
Amikor letelt az őrzési idő, az iratokat összegyűjtik és átvizsgálják, hogy van-e tudományos, 
gazdasági vagy kulturális jelentősége és csak azokat az iratokat szabad kiselejtezni, amelyek 
politikai illetve tudományos szempontból már értéktelenek.  
 
A selejtezése Az iratokat az őrzési idő eltelte után selejtezni kell Azt hogy mely iratot lehet 
selejtezni, kormányrendeletekben van meghatározva, illetve az állami szervek iratkezelési 
szabályzata által.  Az évenként sorra kerülő selejtezés időpontját az adott bíróság vezetője 
határozza meg. A selejtezés helyéről és időpontjáról a selejtezés megkezdését megelőzően 
legalább 30 nappal, írásban kell az illetékes levéltárat értesíteni. Közölni kell, hogy milyen 
jellegű (büntető jogi, polgárjogi, stb.), vagy védett, ill. 1918-22, 1930-32, 1939-45, 1948-49, 
1956-57 vagy 1960-63. évekből származó iratok, illetve 1950 előtt keletkezett iratokról van-e szó. 



 - 99 - 

 
 
Az állami szervek számára előírják az irattári terv készítését. Ebben az irattári tervben benne 
van az intézmény működése során létrejött iratok ügykörönkénti csoportosítása, a különböző 
ügykörökhöz tartozó iratok selejtezési ideje. A selejtezésre selejtezési felelőst és egy általában 
3 tagból álló selejtezési bizottságot jelölnek ki, akik azért felelnek, hogy ne selejtezzenek le 
olyan iratot, amelynek még nem járt le az őrzési ideje.  
Minden irat eleinte az állami intézmények saját, kézi irattárába kerül, majd a központi 
irattárba. Hogy az iratot mennyi időn belül lehet selejtezni, az irattári jel határozza meg, mely 
0 - 6 - ig terjed (0- nem selejtezhető; 6- 75 év után selejtezhető).  
 
Selejtezési eljárás: 
A selejtezésről 3 pld-ban jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell:  
-a selejtezés idejét, helyét 
-a selejtezést végző személyek nevét, munkaköri megnevezését 
-a selejtezett iratok ügyszámát, keletkezésének évszámát 
-a selejtezés során tapasztalt hiányosságokat és az azokra vonatkozó intézkedéseket, 
A jegyzőkönyvet a selejtezést végzők aláírják, 3 példányban megküldik a levéltárnak.  
A selejtezett iratok megsemmisítésére csak az illetékes levéltár által visszaküldött, a 
selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerül sor. 
  
A papíralapú adathordozókat elégetik, vagy bezúzzák és a megsemmisítésről készült 
jegyzőkönyv egy példányát a selejtezési jegyzőkönyvvel együtt kell megőrizni. 
Nem selejtezhető iratok: 

- irattári tervben nem selejtezhetőként szereplő iratok, 
- a bíróságnak megőrzésre átadott iratok, 
- az irattárban őrzött eredeti magán- és közokiratok, 
- a külföldi tartozások és követelések bizonyítására szolgáló iratok, 
- a maradandó értékű, illetve az ügyintéző által ilyennek minősített iratok, 
- az 1900. előtt keletkezett iratok, 
- házassági perben hozott, jogerősítő záradékkal ellátott ítélet. 

 
 
Az ügyiratok archiválásának a szabályai.    
A befejezett és további intézkedést nem igénylő ügyek iratait az igazságügyi szervek 
irattárainak irattári kezeléséről és selejtezéséről szóló utasítás rendelkezései szerint kell őrizni. 
Ha az irattárba helyezett irathoz utóirat érkezik, azt az irattárból kiemelt iratokkal együtt a 
tanács elnökének be kell mutatni, amennyiben az irattárba helyezett iratot más hatóság 
megkeresésére kell megküldeni, azt a kezelőiroda vezetője küldi meg.  
A gazdasági ügyszak ügyvitelében a fellebbezéssel megtámadható végzés kiadásával 
egyidejűleg a végzés alapjául szolgáló adatokat a számítógépben le kell zárni. Ha a végzés 
befejező végzés, lezáráskor a számítógépes programban jelezni kell, hogy a végzés az ügy 
befejezését jelenti 
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9. AZ ÜGYIRATOK IRATTÁROZÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK ÉS 
ARCHIVÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI AZ ÜGYÉSZSÉGI ÜGYVITELBEN 

 
Ügyészségi irattár 
 Az iratok elhelyezése végett az irattár számára olyan tűzrendészeti szabályoknak 

megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvesség vagy más veszély 
nem fenyegeti. 

 Az irattári anyagot évenként elkülönítve, az irattárban szereplő tételszámok szerint 
csoportosítva és azon belül ügyszám szerinti sorrendbe kell rakni.   

 Irattárból ügyiratot csak hivatalos használatra szabad kiadni. Amennyiben ezt nem az ügy 
intézője kéri, úgy az átvevőnek elismervényt kell adni az irat átvételéről és azt az ügyirat 
helyébe kell tenni.(tartalmaznia kell: átvételi nap, ügyszám, olvasható aláírást , beosztását)  

 Elismervény kötelezettsége nem vonatkozik arra az esetre, ha a befejezett ügyben utóirat 
érkezik. Ebben az esetben hivatalból kell az irodának az ügy iratait az irattárból kiemelni. 
Úgyszintén nem kell elismervény arra az esetre sem, ha egy befejezett ügy irattári anyagát 
másik ügyhöz kell csatolni. A csatolást az irattári sorkönyvbe kell bejegyezni. 

 Az irattárból kiadott ügyiratokat az irattári sorkönyvben –megfelelő számnál kelt és az 
elvivő nevének feltüntetésével kell bejegyezni.  Hivatalból való érkezés (utóirat) esetén - 
amennyiben külön irattár van - az irodának való átadást kell bejegyezni. Elismervény 
ellenében átvett ügy esetén az elismervény átvételének tényét be kell jelölni a megfelelő 
ügyszámnál. 

 ügyirat visszaérkezési határideje 30-nap, ha az ügyintéző 3-szori sürgetés ellenére sem 
juttatja vissza az ügyiratot, az irattár kezelője köteles az iroda felet felügyeletet gyakorló 
vezetőnek jelentést tenni. 

 Az ügyirat visszajuttatásakor az irattári sorkönyvben a bejegyzést át kell húzni, a 
visszavétel dátumát bejegyezni, elismervényt megsemmisíteni. 

 Év végi záráskor az ügykönyvekben az évi utolsó bejegyzést vízszintes kettős vörös 
irónnal kell aláhúzni, beírni a lezárás időpontját. Ezt aláírják: lajstromvezető 
(ügykönyvvezető) a Legfelsőbb Ügyészségen a főosztályvezető, fellebbviteli 
főügyészségen: a fellebbviteli főügyész, a megyei és fővárosi főügyészségen a főügyész, a 
helyi ügyészségeken a vezető ügyész. 

 Az ügy befejezésekkor az ügykönyvben a tárgyrovatot átlós irányban vörö irónnal átkell 
húzni és a „Bef” szót jegyzetrovatba beírni. (kivéve azon ügyekben ahol eredményességre 
is várni kell) 

 Az évvégi záráskor folyamatban maradt ügyeket az új iktatókönyv elejére az eredeti 
számokkal át kell másolni. A régi könyv jegyzet rovatában „Átm” jelzéssel kell feltüntetni 

 Ha az iktatási adatokat számítástechnikai program segítségével rögzítik és kezelik, a teljes 
adatbázisról félévente és évente 2-példányban külön adathordozóra másolatot kell 
készíteni. 1-példányát a megfelelő szabályok alkalmazásával irattárba kell helyezni, 1-
példányát pedig archív másolatok megőrzésére és kezelésére kijelölt ügyészségi szervezeti 
egységhez kell eljuttatni. 

 
  

 Az irattározás szempontjából iratnak kell tekinteni az ügyészi szervekhez érkezett vagy a 
működéssel összefüggésben kézírás, gépírás, vagy sokszorosítás útján keletkezett valamennyi 
írásbeli anyagot, térképet, műszaki és gazdasági terveket, rajzokat, pénzügyi, könyvelési 
bizonylatokat, valamint mindezek nyilvántartására szolgáló ügykönyveket, ügyviteli 
segédkönyveket, kartonokat stb. Ugyancsak iratnak minősül valamennyi – a számítástechnika 
alkalmazása során nem ideiglenes céllal létrehozott adatot tartalmazó – adathordozó. 
 
Az iratok irattári kezelése: 
Az iratok – nagy – és kisirattárban – elhelyezése végett az irattár számára olyan, tűzrendészeti 
szabályoknak megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvességet vagy 
más veszély (állati, növényi kártevők stb.) nem fenyegeti. 
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                     Az iratok irattári kezelése az irattári terv alapján történik. Az irattári tervet az 
ügykörökben és a szervezetben bekövetkező változásoknak megfelelően – szükségeshez 
képest –módosítani kell. Az irattár kezelésével megbízott személy (irattáros) az irattárban 
őrzött iratokról raktári jegyzéket vezet, amely a tárolási egységek (doboz, csomó, kötés stb.), 
valamint az irattári terv szerinti tagolást is feltünteti. A kisirattár iratait raktári jegyzék alapján 
kell a nagyirattárnak átadni.  
 
Az iratok levéltárba adása: 
Különös figyelemmel kell lenni a levéltári anyagoknak minősülő iratok megőrzésére. A 
levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel 
együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az irattári terv szerinti 
átadás-átvételi jegyzőkönyv kísérletében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott 
iratokról külön jegyzék készül.  
                     A selejtezett, illetve a levéltárnak átadott iratokkal kapcsolatban 
számítástechnikai adathordozón is tárolt adatok függelékében meghatározott körét az illetékes 
levéltár részére számítástechnikai adathordozón, a levéltárnak megfelelő formátumban át kell 
adni. 
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza: 
 Az átadó szerv nevét 
 A fogadó levéltár nevét 
 Az átadandó iratok évkörét 
 Mennyiséget és 
 Ezt követően raktári egységenként az iratok jegyzékét. 

Az őrzési időt az ügyben tett utolsó érdemi intézkedésektől, lajstromok, iktatókönyvek, 
ügyviteli segédkönyvek és egyéb nyilvántartások esetében az utolsó bejegyzéstől, archivált 
számítógépes adatállományok esetében az archiválás időpontjától, személyzeti ügyekben a 
szolgálati viszony megszűnésétől kell számítani. 
                      Az ügyirat borítóján (az iratcsomó első lapján) a befejezést követően ügyészi 
utasítás alapján az irodai ügyintéző feltünteti a selejtezés évét  vagy azt, hogy az irat nem 
selejtezhető, levéltárnak átadandó, illetve megőrizendő. Az irattári tervnek megfelelő 
tételszámot a lajstromba (iktatókönyvbe) is be kell jegyezni.  Amennyiben a lajstromba 
(iktatókönyvbe) iktatott ügyek egy irattári tételszám alá tartoznak, elegendő az t a lajstrom 
(iktatókönyv) nyitó –évszámot feltüntető –lapjára egy alkalommal bevezetni. 
 
Az irattárból megsemmisítés céljából az iratokat csak a selejtezésre vonatkozó előírások 
szerint lehet kiemelni. 
Selejtezés: 

 Az iratokat évenként egyszer az irattári terv alapján selejtezni kell. 
  Az őrzési idő lejárta előtt is ki lehet selejtezni az iratok között található érdemi, 

ügyviteli szempontból felesleges másolati és piszkozati példányokat.  
 A selejtezést bizottság folytatja le, amelyben részt vesz az ügyész, és az irattárosi 

teendőkkel megbízott alkalmazott. 
3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 
-selejtezés helyét, idejét 
-selejtezésben részt vevők nevét, beosztását 
-selejtezett iratok irattári tételszámát 
-iratok keletkezésének évszámát, ügyszámát, darabszámát 
  
         A selejtezésre kerülő iratnál lévő olyan tárgyat, amely iratnak nem minősül, ki kell adni 
a jogosultnak, ennek akadálya esetén meg kell semmisíteni. 
         A jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják, lebélyegzik. A selejtezés megtörténtét a 
lajstromban  és a raktári jegyzékben megfelelő tételszámmal a „kiselejtezve”  selejtezés éve 
be kell jegyezni.  



 - 102 - 

         A selejtezés helyéről, idejéről a megkezdés előtt 30 nappal kell az illetékes levéltárat 
értesíteni írásban, majd a selejtezési jegyzőkönyvből 2 példányt megküldeni neki.  
          A selejtezett iratok megsemmisítésére csak a levéltár hozzájárulása után kerülhet sor (a 
levéltár a visszaküldött jegyzőkönyvre vezeti fel, ha hozzájárul).  
 
Selejtezési jel: 
1000” jelöli a nem selejtezhető és a levéltárnak 15 év őrzési idő után átadandó iratokat 
2000” jelöli az 50 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2001” jelöli a 35év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2002” jelöli a 30 év….. 
2003” jelöli a 15 év…. 
2004” jelöli a 10 év… 
2005” jelöli a 8 év….. 
2006” jelöli az 5 év…. 
2007” jelöli az 1 év…. 
3000” jelzi a nem selejtezhető és a levéltárnak át nem adható az ügyészségen tovább őrzendő 
iratokat 
4000” jelzi a határidő nélkül levéltárba adandó (HN) iratokat. 
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10. AZ IRATOK FELTERJESZTÉSÉNEK SZABÁLYAI A BÍRÓSÁGON ÉS AZ 

ÜGYÉSZSÉGEN 
 
Bíróság 
-a fellebbezést,    -a felülvizsgálati kérelmet,  Indítványt felterjesztő lappal, a sorszám szerint 
rendezett iratokkal együtt  kell a másodfokú bírósághoz ill. a Legfelsőbb Bírósághoz 
felterjeszteni. 
A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat esetén az iratokat átirattal kell a LB-hoz 
megküldeni. A másodfokú bíróság ill. a LB v. az ítélőtábla döntését igénylő egyéb ügyek 
iratait a bíróság elnöke által készített jelentéssel kell felterjeszteni. 
Az iratok felterjesztésekor csatolni kell: 

 A fellebbezéssel megtámadott határozat egy kiadmányát a másodfokú bíróság 
irattára, 

 Büntetőügyekben további egy kiadmányát az ügyészség részére. 
Büntetőügyekben ezen kívül annyi határozatkiadmányt kell felterjeszteni, ahány terheltet 
szabadságvesztésre ítéltek ill. a közérdekű munkára ítélt terheltre vonatkozóan 2-2 
határozatkiadmányt. Egyidejűleg pótborítékot kell készíteni. 
Az iratokat közvetlenül kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni: 

 Polgári eljárásban 
 Büntetőeljárásban 

 Személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéssel kapcsolatos ügyben 
 Magánvádas ügyben 
 Szabálysértési eljárásban 

A másodfokú bíróság területén működő ügyész útján kell felterjeszteni az iratokat büntetőügyben, ha 
az eljárás közvádas, ha a másodfokú bíróság határozatának meghozatala előtt az ügyészt meg kell 
hallgatni, valamint ha a polgári eljárásban az ügyész fellebbezéssel élt. 
 
Fellebbezés esetén: 
Az iratokat annyi felterjesztő lappal kell felterjeszteni, ahány határozatot jogorvoslattal 
megtámadtak. Ezen a lapon utalni kell az ugyanabban az ügyben felterjesztett másik 
felterjesztő lapra. Ha az elsőfokú bíróság a fellebbezés felterjesztése mellett az eljárást 
folytatja, csak azokat az iratrészeket kell felterjeszteni, amelyek a fellebbezés elbírálásához 
szükségesek. 
Ha az iratoknak csak egy részét kell felterjeszteni, a felterjesztett iratrészek sorszámait 
feltüntető jegyzéket kell az iratborítékban elhelyezni. 
Kegyelmi felterjesztés: 
A kegyelmi kérelmet valamint a döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratokat az egységes 
felterjesztő lappal és a büntetőiratokkal együtt kell az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi 
Főosztályára felterjeszteni. 
 
Ügyészség: 
Az iratok elküldését a jegyzet rovatban az időpont és a cím bejegyzésével kell jelölni. 
 Az iratokat iratborítóval együtt kell elküldeni. Ilyen esetben pótborítót is kell 

készíteni, és arra fel kell jegyezni, hogy az ügyészség az iratokat mikor és hová küldte. 
 Az iratok megküldésének alapjául szolgáló megkeresését és az iratok elküldését 

elrendelő eredeti ügyészi intézkedést a pótborítóban kell elhelyezni. 
 Az iratokat csak ajánlott küldeményként v. biztosított csomagként szabad postára adni. 

Az érdemi döntés alapjául szolgáló idegen iratok visszaküldése esetén az iratok 
tartalmából házi feljegyzést kell készíteni azokról az adatokról, amelyeken az érdemi 
ügyészi döntés alapszik, ha az érdemi döntés alapjául szolgáló adatokat a házi iratok 
nem tartalmazzák. 

 Büntető ügyekben a házi iratok között kell visszatartani az ügyben készült valamennyi 
ügyészségi kiadmány egy példányát. Ha a nyomozást az ügyészség végzi, a házi iratok 
között vissza kell tartani a nyomozati iratok egy példányát is. 
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 Amennyiben a nyomozást az ügyész vagy az ügyészség nyomozást végző szerve teljesíti, vagy 
egyes nyomozási cselekményeket foganatosítanak, az iratokat kettő példányban készítik. A 
másolati példányok az ügyészség házi iratait képezik. 

 Ha a házi iratok felterjesztése után utóirat érkezik, azt is fel kell terjeszteni a felettes 
ügyészi szervhez.(amennyiben az eljáráshoz szüksége van rá) 

 
 . Amennyiben az ügy összes iratait elküldték az ügyészségről, ezt a körülményt is fel kell a 
jegyzetrovatba tüntetni. 
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11. A STATISZTIKAI ADATLAPOK FAJTÁI A NYOMOZATI SZAKBAN,   
A BÜNTETŐ BÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI SZAKBAN  

ÉS A BŰNŰGYI NYILVÁNTARTÁSOK KÖRE 
 
A bűnüldöző szerveknek le kell adni a KSH-nak: bűncselekmények száma, a felderítési arány, 
lezárt ügyek száma, -ebből egy országos satisztika jön létre. 
Bűnügyi nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXV.tv. szabályozza a bűnügyi nyilvántartások 
körét és az azok részére történő adatközlést. Adatközlést kell teljesíteni 2, 3, 5, 6, 7, 8 lapokon 
az alábbi nyilvántartók részére: 

KSH felé kötelező jelleggel lejelentendő nyilvántartások 
Bűntettesek nyilvántartása 
(2.sz.adatlapon: megrovás, kegyelemben részesítés, feljelentés elutasítás, nyomozás megszüntetés, 3. sz. 
adatlapon: akivel szemben a vádemelést elhalasztották, 6.sz.adatlapon: akivel szemben büntetőeljárás indult, 
nyomozást felfüggesztette, ill. nyomozás folytatását rendelte el, vádat emelt, nyomozást megszüntette.) 

 nyomozó hatóság, ügyészség határozata esetén a jogorvoslati idő eltelte után 
 bírósági határozat jogerőre emelkedésekor 

 
BM adatfeldolgozó: 

 a bűnügyi lajstromok egyfajta nyilvántartása, büntetett előéletre 
vonatkozó nyilván tartás (pl. erkölcsi bizonyítvány) 

 BM- adatfeldolgozó kezeli, a jogerősen bűncselekmény miatt elítélt 
lajstromait. 

 
Kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartása 
célja az érintett és mások jogainak és biztonságának védelme, a büntetőeljárás gyors lefolytatásának 
elősegítése.(5.sz.adatlapon, akivel szemben a kényszerintézkedés megszüntetéséről határoztak) 

 határozat hozatalkor, de legkésőbb a jogerőre emelkedéskor 
 

Büntetőeljárás alatt állók nyilvántartása 
 megalapozott gyanú közlése 
 nyomozás felfüggesztése, megszüntetése - határozat jogerőre 

emelkedésekor (nyomozóhatóság, ügyészség) 
 nyomozás továbbfolyatatása - határozathozatalkor 
 vádemelés elhalasztásának jogerőre emelkedésekor 
 vádirat benyújtása 
 büntetőeljárás felfüggesztése, továbbfolytatása – határozathozatalkor 

(bíróság) 
 büntetőeljárás befejezése - határozat jogerőre emelkedésekor 

(bíróság) 
Daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás (7.sz adatlap) 

 megalapozott gyanú közlése 
 nyomozás megszüntetése - határozat jogerőre emelkedésekor 

(nyomozóhatóság, ügyészség) 
 büntetőeljárás befejezése - határozat jogerőre emelkedésekor 

(bíróság) 
 ujj és tenyérnyom helyszíni rögzítésekor 

DNS profilok nyilvántartása 
 megalapozott gyanú közlése 
 nyomozás megszüntetése - határozat jogerőre emelkedésekor 

(nyomozóhatóság, ügyészség) 
 büntetőeljárás befejezése - határozat jogerőre emelkedésekor 

(bíróság) határozat jogerőre emelkedésnek napjától számított 3 
munkanapon belül teljesíteni kell 

. 
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1964-ben bevezetésre került a számítástechnikai bázisra helyezett közös információs 
rendszer az ügyészségen és rendőrségen (ERÜBS-egységes rendőrségi és ügyészség 
bűnügyi statisztika). Megfigyelési egység a bűncselekmény és az elkövető (gyanúsított) A 
rendszerben: 
a./ összevont B-T-lap (bűncselekményi és elkövetői) 

b./ összevont B-A-lap (bűncselekményi és azonosítási) 
c./ B-lap (bűncselekményi) 

d./ T-lap (elkövetői) kerül kitöltésre. 
Adatlapokat kell kitölteni, bejelentés, feljelentés, vagy nyomozóhatóság által észlelt 
cselekmény miatt  
- feljelentés elutasítására,  
- nyomozás megszüntetésére,  
- vádemelésre,  
- az eljárás egyéb befejezésére kerül sor. 
  

  
 
A bűnügyi nyilvántartás tartalmazza annak a személynek (a továbbiakban: nyilvántartott) az 
adatait, 

a) akivel szemben a bíróság jogerősen a Büntető Törvénykönyvben (a továbbiakban: Btk.) 
meghatározott büntetést szabott ki vagy intézkedést alkalmazott; 

b) akire vonatkozóan az ügyész a vádemelést elhalasztotta vagy megrovást alkalmazott; 
c) akivel szemben a külföldi bíróság bűnösséget megállapító határozatot hozott, és erről az 

igazságügyért felelős miniszter a bűnügyi nyilvántartást értesítette, vagy a külföldi bíróság 
által kiszabott büntetés végrehajtását a magyar hatóság átvette; 

d) aki kegyelemben részesült; 
e) akivel szemben előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet, távoltartást 

vagy ideiglenes kényszergyógykezelést (a továbbiakban együtt: kényszerintézkedés) rendeltek 
el; 

f) akit gyanúsítottként, illetve vádlottként büntetőeljárás alá vontak; 
g) akinek ujj- és tenyérnyomatát, illetve fényképét e törvény hatálybalépését megelőzően 

nyilvántartásba vették, továbbá akinek ujj- és tenyérnyomatát, valamint fényképét e törvény 
alapján nyilvántartásba veszik; 
h) akinek DNS-profilját e törvény alapján nyilvántartásba veszik 
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12. AZ ÜGYFÉLFOGADÁS ÉS A FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS SZABÁLYAI A 

BÍRÓSÁGON ÉS AZ ÜGYÉSZSÉGEN 
 
ÜGYFÉLFOGADÁS A BÍRÓSÁGON 
 
Tájékoztatás a félfogadásról és a beadványok átvételéről 
Félfogadás: 

 A bíróság elnöke – helyi bíróság esetében a megyei (fővárosi) bíróság elnöke – 
által meghatározott időszakban az iroda minden munkanap félfogadást tart az ügyfelek 
részére. 
 Az ügyfélfogadásról a bíróságon, hozzáférhető helyen tájékoztató táblát kell 
kifüggeszteni arról, hogy az ügyfelek hol és mikor adhatják elő kérelmeiket, 
panaszaikat, felvilágosításért mikor, hova fordulhatnak, a beadványt ki, mikor és 
melyik helyiségben jogosult átvenni, továbbá, hogy a beadvány a bíróságon lévő 
gyűjtőszekrényben is elhelyezhető. Erről elektronikus úton is lehet, és azt a világhálón is 
közzéteheti. 
   A bíróság dolgozói a feleket az arra meghatározott idő alatt tájékoztatják. A 
félfogadást úgy kell megszervezni, hogy a felek a kérelmeiket, panaszaikat a kijelölt 
bírósági dolgozó előtt a felvilágosítás - adási időben előadhassák és a szükséges 
tájékoztatást megkapják.  
 A bíróság elnöke – helyi bíróság esetében a megyei (fővárosi) bíróság elnöke – 
által meghatározott időszakban az iroda minden munkanap félfogadást tart az ügyfelek 
részére. 
 A bíróság bejáratánál feltűnő helyen tájékoztató táblát kell kifüggeszteni arról, 
hogy a felek hol és mikor adhatják elő a kérelmeiket és panaszaikat, és hogy 
felvilágosításért hová fordulhatnak. Ma már a bíróságok vezetői, egyes bírósági 
vezetők tartanak félfogadást, de döntően az egyes kezelőirodákban történik a felek 
fogadása. 
  tárgyaláson kívül előadott kérelmekre vonatkozó ügyviteli szabályozás, 
egyszerűbb nevén a panasznap. A bíróságra tartozó ügyekben, a szóban előterjesztett 
kérelmeket, pl. költségmentesség iránti kérelem, keresetlevél, panasz, feljelentés stb. a 
bíróság által kijelölt bíró, közjegyző, titkár vagy fogalmazó foglalja jegyzőkönyvbe, 
melynek az ügy alapos és gyors eldöntését elősegítő valamennyi adatot tartalmaznia 
kell. 
 Ha az ügy elintézése más bíróság hatáskörébe vagy illetékessége alá tartozik, 
illetőleg ha a kérelem más bíróság előtt folyamatban lévő ügyre vonatkozik, 
lajstromozás után haladéktalanul meg kell küldeni az elintézésre jogosult bíróságnak. 
Amennyiben a fél által előterjesztett kérelem nem tartozik bírósági útra, a féllel 
közölni kell, hogy a kérelem elintézésére melyik hatóság a jogosult. 

 
Felvilágosítás: 
Az iroda törvényben meghatározott személyeknek és képviselőjüknek ad felvilágosítást, 
lehetővé teszi az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését (együtt: 
felvilágosítás). Az eljárásban részt nem vevő személy részére a bíróság elnöke engedélyezheti 
a felvilágosítást, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy azt törvény egyébként lehetővé teszi. 
 
Az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére megküldött iratról az iroda az 
eljáró tanács elnökének az engedélyével adhat felvilágosítást a fentebb megjelölt 
személyeknek.  
 
A zárt tárgyalásról készült jegyzőkönyvről csak a tárgyaláson való részvételre jogosult 
személyének vagy képviselőjének adható felvilágosítás. 
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Nem adható felvilágosítás: 

 A határozat tervezetéről 
 A tanácskozási jegyzőkönyvről 
 A különvéleményről 
 A tanács tagjainak feljegyzéseiről 

 
Az iroda a jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A felvilágosítást kérő személy 
azonosságát személyazonosító igazolvánnyal – ügyész, ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, 
ügyvédi, jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatását igazoló okirattal) – kell igazolni. Az 
ügyvédi irodával (ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozó –ide nem értve az alkalmazott 
ügyvédet-kizárólag a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az iratok hollétéről, 
arról, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati 
kérelmet felvilágosítás kérésére és a már megrendelt másolatok átvételére jogosult; e 
jogosultságát pedig csak akkor gyakorolhatja, ha az ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti 
jogosultsága az ügy irataiból kitűnik és a dolgozó a munkaviszonyát igazolja. 
  
Ha a felvilágosításra fogva tartásban lévő személy jogosult, s e célból a bíróságra vezetése 
nem lehetséges, az iroda –bírói utasításra – az iratokat a bíróság székhelyén lévő bv. 
Intézetnek az erre rendszeresített átadókönyvvel átadja; a bíróság székhelyén kívüli bv. 
Intézetnek pedig megküldi. Az így átadott iratot, illetve megküldött iratokat a bv. Intézet 
lehetőleg még az átvétel napján, de legkésőbb három munkanapon belül köteles visszajuttatni. 
Az így átadott, illetve megküldött iratok közül azokat, amelyeknek a megtekintését a tanács 
elnöke nem engedélyezte, illetve amelyekről felvilágosítás nem adható, az iroda az iratok 
közül kiemeli, és az iratok visszaérkezéséig zárt borítékban kezeli.  
 
A felvilágosítás során gondoskodni kell az iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről. 
 
A felvilágosításra jogosult személynek a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az 
iratok hollétéről, arról, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e 
elő jogorvoslati kérelmet, távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha az ügy és a 
felvilágosítást kérő személy azonosításához szükséges adatokat közli. 
 
Felvilágosítást a bíróság elnöke által e feladattal megbízott személy ad. A felvilágosításnál 
gondoskodni kell a kép- vagy hangfelvétel, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvétel 
biztonságos kezeléséről, különösen arról, hogy a felvilágosítást kérő a berendezéshez és a 
felvételhez ne tudjon hozzáférni, azt ne tuja megrongálni vagy megsemmisíteni. 
 
Ügyészség: 
Az ügyészséghez panasszal, kérelemmel, bejelentéssel stb. fordulók fogadását minden 
ügyészi területi egységnél meg kell szervezni. 
 
Az ügyészi szervekhez fordulók eligazítása céljából a fellebbviteli, a megyei (fővárosi) 
főügyészségek, a helyi ügyészségek épületének bejáratánál tájékoztató táblát kell 
kifüggeszteni. 
 
Az ügyészséghez fordulókat kérelmük előterjesztésekor jogaikról fel kell világosítani. Ha a 
fél által előterjesztett kérelem nem tartozik az ügyészség hatáskörébe, közölni kell, hogy 
annak elintézésére melyik szerv jogosult. 
 
Az ügyintéző ügyészhez a panaszos közvetlenül csak akkor fordulhat, ha az előadó behívta, 
vagy a félfogadást ellátó ügyész kivételesen szükségesnek tartja. A vezető ügyészhez és az 
előadóhoz a félfogadó ügyész feleket csak a velük történt előzetes megbeszélés alapján 
irányíthat.  
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Ha a panasz, vagy bejelentés rendkívüli jelentőségű, a félfogadó ügyész a kérelem tárgyának 
megjelölésével javaslatot tehet az ügyfélnek a Legfőbb Ügyészségen a legfőbb ügyész vagy 
helyettesei által, a fellebbviteli, a megyei (fővárosi) főügyészségeken a fellebbviteli főügyész, 
illetőleg a főügyész vagy helyettesei által történő fogadásra. 
A félfogadó ügyész a folyamatban lévő ügyekről a jogszabályok és a legfőbb ügyészi 
utasításokat korlátai között adhat felvilágosítást. Egyebekben az értesítésadás az ügy 
iktatószámára, az elintézés érdekében tett közbenső intézkedésekre (áttétel, iratbeszerzés stb.) 
és a már kiadmányozott ügyekben az érdemi döntés közlésének tényére terjed ki. Az előadók 
nevét közölni – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem szabad. 
 
Már kiadmányozott ügyekben a tájékoztatás az érdemi döntés rendelkező részének és 
indoklásának közlésére terjed ki, olyan mértékben, hogy az megfeleljen a személyes adatok 
védelmére vonatkozó előírásoknak. 
 
Az ügyészséghez fordulókat kérelmük előterjesztésekor jogaikról fel kell világosítani. 
 
A panaszos meghallgatására során egyszerűbb esetekben hivatalos feljegyzést, egyébként 
jegyzőkönyvet kell felvenni minden olyan bejelentésről, panaszról, amely ügyészi intézkedést 
igényel. A jegyzőkönyvet úgy kell felvenni, hogy az tartalmazza mindazokat az adatokat, 
amelyek az ügy gyors elintézését biztosítják. Ha a panaszos kérelme szóbeli jogi 
tanácsadással vagy felvilágosítással végleg elintézhető, az írásba foglalást mellőzni lehet. A 
felvett jegyzőkönyvet és az ügyféltől írásban átvett beadványt a félfogadó ügyész még aznap 
köteles az illetékes irodának átadni. A fél kérelmére a jegyzőkönyvbe foglalásról elismervényt 
kell adni, amelyen fel kell tüntetni, a jegyzőkönyvez napját. Amennyiben a jegyzőkönyv 
kizárólag a fél által előadottokat tartalmazza, elismervény helyett a jegyzőkönyv egy példánya 
adandó ki. A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a 
félfogadás napját, az ügyfél nevét, lakhelyét, panaszának tárgyát és az ügyészi intézkedést, 
valamint a félfogadó ügyész nevét. 
 
A helyi ügyészségeken a félfogadást folyamatos munka mellett úgy kell megszervezni, hogy a 
a37-38.§-okban foglalt rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell. Az országgyűlési 
képviselőket soron kívül kell fogadni. 
 
Az országgyűlési képviselőket soron kívül kell fogadni. 
Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni. 
 
 .  
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13. AZ ÜGYVITEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A BÍRÓSÁGI ÜGYVITELBEN 
 
A bírósági ügyvitel szabályait a 14/2002. (VIII.1.) IM rendelet tartalmazza (BÜSZ), mely 
2003. július 1-től hatályos.  
 
A bírósági ügyvitel fogalma: A bírósági eljárásra vonatkozó törvények és más jogszabályok 
által meghatározott az ügyintézés egymás utáni résztvevőinek összessége, amely az 
ügyintézés formai és technikai feltételeit, azaz az ítélkező tevékenység teljesítését célozza. 
 
Lajstrom: Az iratokról ügyszakonként (ügycsoportonként) elektronikus úton vezetett 
nyilvántartás vagy külön ívekből álló, évenként megnyitott és az év utolsó napján 
hitelesítetten lezárt, oldalszámmal ellátott, bekötött könyv (tájékoztató könyv).  
 
Minden egyes beérkező ügyiratot naplószerű nyilvántartásba kell venni, amely alszámokra 
tagozódó, folyamatos sorszámozással ellátott lajstrom, amelyből megtudjuk, hogy fizikailag 
hol található az ügyirat, magát az ügyintézés folyamatát nyomon lehet követni. 
Nyilvántartásokat, statisztikát lehet készíteni a segítségével. 
 
Irat: Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz, amely valamely szerv működésével, 
vagy személy tevékenységével kapcsolatban bármely alakban, bármilyen anyagon, bármilyen 
eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 
  
I. elsődleges ügyiratkezelési mozzanatok. 

1. beadványok átvétele, szóbeli kérelmek írásba foglalása 
2. beadványok bontása, érkeztetése 
3. előzménykutatás 
4. nyilvántartásba vétel (lajstromozás) 
5. Iratboríték kitöltése 

II. Az ügy érdemi intézése 
6. a vezető vagy az erre feljogosított személy az ügyintézőjének az ügy ellátásáért 

felelős személynek kiosztja (kiszignálja) az ügyet 
7. aki előkészíti azt 
8. meghozza döntést (végzés vagy ítélet formájában) 
9. a döntését aláírja kiadmányozza 

III. Újra ügyiratkezelés 
10. a megszületett döntések listázása 
11. sokszorosítják, 
12. továbbítják 
13. határidő-nyilvántartásba veszik 
14. irattározzák 
15. selejtezik 

 
1. Beadványok átvétele,  
Beadvány: a bírósághoz érkező irat, mely rendeltetésszerűen az ügyiratban kerül 
elhelyezésre.  

 Az ügyféltől a beadványt a felvilágosításra megállapított időben az irodavezető 
vagy az e feladattal megbízott személy veszi át. A felvilágosítási időn kívül az ügyfél 
beadványait a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben helyezheti el. A 
gyűjtőszekrényt a hivatali munkaidő végén minden esetben, továbbá a szükséghez 
képest naponta többször is ki kell üríteni. 
 A küldeményt átvevő személy sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét 
mind az átvételi elismervényen, mind a borítékon megjelöli. A postai úton érkező 
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sérült, könyvelt küldemény átvételéről jegyzőkönyvet készít, és azt a küldemény 
tartalmához csatolja. 
 Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának 
feltüntetésével ismeri el az átvételt, az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények 
átvételi idejét óra, perc pontossággal jelöli meg a kézbesítő okmányon és a borítékon i 
 A személyesen benyújtott beadványt átvevő személy a beadvány felzetén vagy a 
megszövegezett elismervényen az érkezés megjelölésére szolgáló bélyegzővel 
igazolja az átvételt, és ha már rendelkezésre áll, rájegyzi a lajstromszámot is. Az 
ügyfél kívánságára szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról 
elismervényt kell adni, vagy átadni részére a felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen 
másolati példányát. 

 Hiánypótlás A bíróság a beadványt legkésőbb a bírósághoz való érkezését 
követő harminc napon belül megvizsgálja, és annak alapján intézkedik. Ha a beadvány nem 
felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, 
az elnök a beadványt rövid határidő kitűzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás végett 
a félnek visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a beadványt újból hiányosan adja be, a 
bíróság el fogja utasítani, illetőleg hiányos tartalma szerint fogja elintézni.  

Ha az illeték lerovására kötelezett felet az illetékfeljegyzési jog vagy az illetékmentesség nem 
illeti meg, és a fél az illetéket egyáltalán nem vagy csak hiányosan rója le, a felet azzal a 
figyelmeztetéssel kell felhívni az illeték lerovására vagy a hiányzó illeték pótlására, hogy ha a 
beadványt újból az illeték lerovása, illetőleg pótlása nélkül nyújtja be, a bíróság azt el fogja 
utasítani. 
 
Ha a fél a beadvány hiányát a kitűzött határidő alatt pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, 
mintha már eredetileg is helyesen adta volna be. 
 
2.. Érkeztetés. 

 Amikor egy irat beérkezik érkeztetni kell, amely az érkeztető bélyegző alkalmazásával 
történik. Ki kell tölteni rajta: -év, hó, nap (érkezés), bíróság neve, -ügyszám, Az iraton 
meg kell jelölni a -érkezett példányok, mellékl. száma. (ezeket is ellátni a bélyegzővel), -a 
csatolt pénz összege, -egyéb érték, -illeték összegét, -eredeti okát. 
 Ha a beadványban jelzett valamely melléklet, irat stb. hiányzik, ennek tényét is fel kell 

tüntetni. Az adatokat a lajstromvezető az irat első példányán aláírja. 
  Ha az iroda a beadvány személyesen történt benyújtásakor hiányt észlel (pl. a példány 

nem elegendő, az aláírás hiányzik), felhívja az ügyfelet a hiány azonnali pótlására. Ha az 
ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, de ragaszkodik a beadvány benyújtásához, a 
beadványt hiányosan is át kell tőle venni 
 Ha a beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. fellebbezést) tartalmaz, az 

iroda a levélborítékot a beadványhoz csatolja. 
 
Pénz és egyéb érték kezelése   A bírósághoz postán érkezett pénzt vagy egyéb értéket (pl. ékszert, kötvényt, 
takarékbetétkönyvet, fel nem használt és fel nem használható illetékbélyeget) azon bíróságnál, amelynek 
székhelyén bírósági gazdasági hivatal működik, a BGH, más bíróságnál a gazdasági ügyek intézésével megbízott 
személy veszi át, és külön szabályok szerint kezeli. 
Az olyan értéket, amelyet bírósági letétként kell kezelni, az illetékes BGH-hoz, illetőleg a bíróság elnöke által 
kijelölt bírósági letétkezelőhöz kell, az erre vonatkozó külön szabályok szerint, eljuttatni. A bírósági (elnöki) 
letétként kezelendő pénz tekintetében az erre vonatkozó külön szabályok az irányadók. 

Az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése, őrzése Ha az irathoz olyan okiratot vagy más iratot 
mellékeltek, amelynek szakértői megvizsgálása válhat szükségessé, az okiratot (iratot) zárt borítékban kell az 
iratok között őrizni.  Ugyanígy kell őrizni az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére 
megküldött iratot, valamint azokat az iratokat, amelyeket a tanács elnöke fontosnak minősített. 
Páncélszekrényben - indokolt esetben külön helyiségben is - kell őrizni az iratot, ha jogszabály vagy a tanács 
elnöke az őrzésnek ezt a módját rendelte el. 
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A beadvány érkezhet: magán- és jogi személyektől, más hivataloktól, bíróságoktól, és amely lehet kérelem, 
kereset, megkeresés, vádirat, vádindítvány, fellebbezés panasz, bejelentés, indítvány stb. 

  
A beadvány borítékját véglegesen az irathoz kell tűzni, ha  

a.) beadás határidejéhez jogkövetkezmény fűződik, 
b.) ha a borítékban a jelzett iratok nincsenek benne 
c.) ha a feladó neve, címe csak a borítékon szerepel, 
d.) ha a mellékletek hiányoznak a borítékból.  

 
A beérkezett beadványok borítékjait az iroda 6 hónapig megőrzi.  
Ha az ügyfélnek fontos érdeke fűződik az átvétel igazolásához, akkor átvételi elismervényt kérhet, egyébként az 
általa benyújtott irat 1 példányának érkeztetésével igazolhatja a beadvány benyújtását.  
Az érkeztetés érkeztető bélyegző alkalmazásával történik, melynek elhelyezése után során ki kel tölteni rajta: 
 
3. Előzménykutatás (piorálás) 
.Amikor egy bíróságra beérkezik egy ügy el kell dönteni, milyen minőségű ügy, van-e 
előzménye: –ha van utóirat     -,  vagy nincs: -akkor kezdő iratként   kezelendő.. 
Kezdő iratként kezelendő irat, amely a törvény értelmében érdemben vagy ügyviteli szempontból befejezett 
ügyben új eljárás lefolytatását vagy befejezett üggyel kapcsolatban önálló  intézkedést igényel:  
 
1. A II.fokú bíróság hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító határozata az I. fokú bíróságon  
2. perújítási indítvány 
3. az eljárás szünetelése, felfüggesztése, félbeszakadása után az eljárást újból megindító első irat: 
4. fizetési meghagyás elleni ellentmondás 
5. bírósági meghagyás elleni ellentmondás 
6. végrehajtási ügyben érkezett első irat 
7. összbüntetésbe foglalást kezdeményező irat 
8. ügy áttétele után visszaérkezett irat 
9. igazolási kérelem, ha a határidő elmulasztása az eljárás befejezését eredményezte 
 
 4. Be kell lajstromozni.   az iroda ügyszakonként 1 lajstromot vezet, kivéve a Legfelsőbb Bíróságot, az 
ítélőtáblákat, a megyei bíróságokat; a PKKB elnöke az azonos ügyszakba tartozó ügyek meghatározott köre 
szerint külön lajstromozást rendelhet el. 
-Amennyiben kezdő irat: mert x.y.-ellen az adott ügyben még nem indult bírósági eljárás 
akkor  , ( a számítógépbe: beütöm a nevét, születési adatát és megnézem , hogy x.y.- vádlott 
ellen van-e rablás bűntette miatt megindított büntető eljárás. Ha nincs: be kell írni az adatokat, 
ki kell tölteni és a számítógép automatikusan kiad egy következő üres lajstromszámot. 
Lajstromszám: 
 A lajstromszám a feleknek, az ügy tárgyának és a lajstromba való bejegyzésnek azonosítására 
szolgál. Az ügyek száma: az ügy száma, törve a bíróságra érkezés évével  Pl: 618/2006. 
 
          Ha azt látjuk, hogy egy ügy már folyamatban van (utóirat) akkor nem lajstromozzuk be 
hanem az ügyszám feltüntetésén kívül az ügyszámhoz tartozó -arab számjeggyel írott- 
sorszámmal is el kell látni .A kezdőirat kapja az 1-es sorszámot, minden további eggyel 
magasabbat kap. Pl:  625/2007/1. vagy  625/2007/8. 
        
         Nem elég, hogy az ügyszámot a  lajstromszámot feltüntetjük, hanem a lajstrom szám  
előtt jelezzük az ügynek a típusát mégpedig ügycsoportok szerint. Pl: K.452/2006/1. 
A bíróságok által vezetett lajstromok: 
Büntető (B) 
Polgári (P) 
Munkaügyi (M) 
Közigazgatási (K) 
Cégeljárási (Cg) 
Büntetőügyekben fiatalkorú vádlott (Fk.) 
Szabálysértési ügyek(Sz.) 
Gazdasági(G) 
Végrehajtási (Vh.) 
Peren kívüli ügyek (Pk.) 
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Az ügycsoportokA bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok 
alapján az  ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők: 
a) büntető ügyszakban 

1. első fokú büntetőügy, 
2. fellebbezett büntetőügy, 
3. fiatalkorú büntetőügye, 
4. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye, 
5. büntető nemperes ügy, 
6. fellebbezett büntető nemperes ügy, 
7. bíróság kijelölése, 
8. perújítási indítvány, 
9. felülvizsgálati ügy, 
10. a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány, 
11. nyomozási bírói ügy, 
12. fellebbezett nyomozási bírói ügy, 
13. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy, 
14. bírósági mentesítés iránti ügy, 
15. bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy, 
16. idegenrendészeti ügy, 
17. idegenrendészeti fellebbezett ügy, 
18. semmisségi ügy, 
19. népfelkelési ügy, 
20. egyéb (vegyes) ügy; 

b) szabálysértési ügyek 
1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz), 
2. elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy, 
3. elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy, 
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás, 
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság közérdekű munkára, valamint ezek és a közérdekű 

munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy, 
6. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy, 
7. szabálysértési perújítási ügy; 

c) polgári ügyszakban 
1. első fokú polgári peres ügy, 
2. fellebbezett polgári peres ügy, 
3. polgári nemperes ügy, 
4. fellebbezett polgári nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy; 

d) munkaügyi ügyekben 
1. első fokú munkaügyi peres ügy, 
2. fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
3. munkaügyi nemperes ügy, 
4. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy; 

e) közigazgatási ügyszakban 
1. első fokú közigazgatási ügy, 
2. fellebbezett közigazgatási ügy, 
3. közigazgatási nemperes ügy, 
4. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. választási kifogás. 
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Ha a vádlott megfellebbezi az ítéletet  , felkerül az ügy a II. fokú bírósághoz. Az addig adott 
(pl: B. 451/2006) lajstromszámmal valószínűleg bajban leszünk, mert a II. fokú bíróságon már  
foglalt lesz ez a szám, mivel ő a saját ügyeit, saját elölről kezdődő rendszerben számolja. 
Ezért ezt a számot ( B. 451/2006) nem viheti tovább, elölről kezdődő lajstromozás fog 
történni, fog kapni egy új lajstromszámot. (pl: 114/2006) Azért, hogy tudjuk hogy az ügy 
II.fokú bírósági szakaszban van a nagy „B”-betű mellé teszünk egy kis „f”  betűt. 
   
Lajstromok: 
Helyi bíróságon: P (polgári peres ügy) 
Megyei bíróság: 
-elsőfokon: P 
-másodfokon: Pf. (fellebbezett polgári eljárás) 
Ítélőtáblán: Pf. (fellebbezett polgári peres eljárás) 
Legfelsőbb Bíróságon: Pfv. (polgári peres ügy felülvizsgálata) 
Pk. Polgári peren kívüli (nemperes) ügy 
 
6. Iratboríték kitöltése 
Lajstromozás után iratborítékba helyezzük a beérkezett iratokat, sorszám szerint. Ha az iratot 
felsőbb bírósághoz terjesztik fel, pótborítékot kell készíteni. A pótborítékra rá kell vezetni, 
hogy mikor, hová került felterjesztésre, elküldésre az irat. Az iratborítékon pirossal ki kell 
tölteni: (alperes, felperes, vádlott neve) 
 
7. Ügyek elosztása: szignálás 
Az ügyelosztási rendet - a bírói tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében - a 
bíróság elnöke határozza meg, legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 10. napjáig. 
Az ügyelosztási rend tartalmazza hogy  

- az adott bíróságon milyen összetételű és  
- számú tanácsok működnek,  
- a bírák, illetve a tanácsok melyik ügycsoportba tartozó ügyeket intézik,  
- akadályoztatásuk esetén ki jár el helyettük,  
- az ügyek elosztására melyik bírósági vezető jogosult, továbbá, hogy  
- az ügyek elosztása milyen módon történik. Az ügyelosztási rendnek a tárgyalási tevékenységet folytató 

bírósági vezetők által tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is tartalmaznia kell. 
 

 Számítógépes rendszerben: amikor a lajstromozás történik automatikusan ad hozzá 
egy „bírót” 

   Ahol nincs ilyen: 
 A bíróság elnöke vagy az általa megbízott személy fogja kiosztani az ügyeket , 

figyelembe veszik mi a bírói specializáció, Történhet: 
o 1-2-hetes, megoszlásban valamennyi érkezett ügy, egy bíróra történő 

kiosztásával 
o bírói gyakorlat szerint 
o páros-páratlan ügyszám szerint 
o alperes, vádlott, kötelezett nevének kezdőbetűje alapján 
o utcanevek szerint 
o meghatározott számcsoportok figyelembe vételével 

Arra kell figyelni, hogy az ügyelosztás egyensúlyban legyen 
Szignálás módosítása: 
Az ügyelosztásra jogosult vezető másik bírót jelöl ki. 

 A bíró tartós betegsége, távolléte 
 Bíró halála 
 Szolgálati viszony megszűnése 
 Kizárás 
 Hátrányok feldolgozása érdekében 
 A bíró elfogultsága esetén (pl. rokon) 
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Szignálás: után az iratokat be kell mutatni a kijelölt bírónak. aki 30 napon belül előzetesen 
megvizsgálja az ügyet, kell e valamilyen előzetes intézkedést tenni. Ha nincs kitűzi az ügyet 
tárgyalásra. (Polgári perekben 30 napon belül intézkedik tárgyalási határnap kitűzéséről) A tárgyalásra 
megidézi a feleket. 
,.. Az ügyet a BIIR-be (Bírósági Integrált Informatikai Rendszer) és a tárgyalási naplóba történő 
beírással, valamint az idézésre vonatkozó utasítás megadásával tűzi ki.  

  
8.Ítélet (döntés) 
A bíróság az ügyben előbb utóbb valamilyen következtetésre jut és határozatot hoz: kétféle 
határozatot hozhat: Az egyik a  végzés a másik az ítélet  
Ketté kell választani a büntető és a polgári ügyet. 
 
Büntető eljárás során: 
  Ítélet: 

1. a vádlott büntetőjogi felelősségét megállapító, bűnösnek mondja ki 
2. vádlottat az ellene emelt vád alól felmentik 

végzéssel: szakértő kirendelése, szakértői díj megállapítása, költségmentesség engedélyezése, 
eljárás megszüntetése. 

Az ítélet és az ügydöntő végzés bevezető részében kell feltüntetni 
a) a „Magyar Köztársaság nevében!” kijelentést, 
b) a bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a bírósági eljárás helyét, 
c) a tárgyalás - ha az ügyben több tárgyalást tartottak, valamennyi - napjának megjelölését, a 

határozathozatal helyét és idejét, 
d) a bírósági eljárás formáját, 
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e. 
(2) Az ítélet és az ügydöntő végzés rendelkező része tartalmazza 
a) a vádlott előzetes fogvatartására vonatkozó adatokat, 
b) a vádlott nevét és személyi adatait, 
c) a vádlott bűnösnek kimondását, illetőleg a vád alóli felmentését, vagy azt, hogy a bíróság az eljárást 

megszünteti, 
d) a bűncselekmény, továbbá az elkövetői és elkövetési alakzat megjelölését, 
e) a kiszabott büntetést, illetőleg az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, 
f) az egyéb rendelkezéseket, 
g) a bűnügyi költség viseléséről szóló rendelkezést. 
 
Az ítélet és az ügydöntő végzés indokolása összefüggően tartalmazza 
a) a vádra történő utalást, a vádirat szerinti jogi minősítést, szükség esetén a vádirati tényállás 

lényegének ismertetését, 
b) a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket, a vádlott korábbi büntetéseire 

vonatkozó adatokat, 
c) a bíróság által megállapított tényállást, 
d) a bizonyítékok számbavételét és értékelését, 
e) a bíróság által megállapított tényállás szerinti cselekmény jogi minősítését, büntetés kiszabása, 

intézkedés alkalmazása, illetőleg ezek mellőzése esetén e döntés indokolását, az alkalmazott 
jogszabályok megjelölésével, 

f) a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az alkalmazott 
jogszabályok megjelölésével. 

 
Polgári eljárás során 
Ítélet: 

1. a felperes keresetét elutasítja 
2. a bíróság a keresetnek helyt ad (tartamában mondja ki: -pl: válókereset –elfogadja, a 

házasságot felbontja) 
  

Az írásbafoglalt ítéletnek tartalmaznia kell: 
a) a bíróság megjelölését és a bírósági ügyszámot; 
b) a feleknek és képviselőiknek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) a per tárgyának megjelölését; 
d) az ítélet rendelkező részét és indokolását; 
e) az ítélethozatal helyének és idejének megfelelő keltezést. 
Az ítéletnek a rendelkező részt követően tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy az ítélet ellen van-e 

helye fellebbezésnek és hogy azt hol és mennyi idő alatt kell benyújtani.  
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Az ítélet indokolásában röviden elő kell adni a bíróság által megállapított tényállást az arra vonatkozó 

bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete 
alapszik. Meg kell röviden említeni azokat a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok 
mérlegelésénél irányadónak vett, végül utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság 
valamely tényt nem talált bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte. 

 
Befejezett ügy: Amiben érdemi döntés ítélet születik. 
Az az ügy, amelyben a bíróság ügydöntő határozatot hoz: Befejezettként kezelendő ügy: 

 az eljárás félbeszakad (pl. polgárieljárás: 6-hónapig nem kérik az eljárás folytatását) 
 az eljárás szünetel 
 amelyet felfüggesztettek 
 amelyben áttételt rendeltek el 
 amelyben egyesítést rendeltek el 
 amelyben tárgyalás megelőzősével hoztak büntetést kiszabó végzést 

 
Jegyzőkönyv 
Tartalmi elemei: 
Bevezető rész:    
 - eljáró bíróság neve, -ügyszám, -felek neve, perbeli állása, -az ügy tárgya, -a tárgyalás helye, 
kitűzött és ténylegesen megkezdett helye, -eljáró bíró és jegyőkönyvvezető neve, -jelenlévő 
felek neve és perbeli állása, képviselőik neve, -a tárgyalás nyilvános vagy zárt volt? 
Tartalmi rész: 
-le kell írni az eljárás menetét az ott történteket, úgy hogy a jegyzőkönyv alapján meg 
lehessen állapítani, hogy az eljárás a törvényi alaki követelményeknek megfelelt-e 
felek által előadott nyilatkozatok, kérelmeket, elismeréseket, elállást 
-bizonyítási indítványokat, tényállásokat, -eljárási cselekmények megtagadását, elmulasztását, 
-okiratok bemutatását, periratokból való felolvasását, 
-tanúvallomásokat, szakértői véleményeket -rendfenntartás körében tett intézkedéseket 
(figyelmeztetés) -végzések, ítélet kihirdetésének megtörténtét. 
 
Hangfelvétel esetén  8-napon belül el kell készíteni róla az írásos jegyzőkönyvet. 
A jegyzőkönyv kézírásos formában nem készülhet, a bírónak alá kell írnia 
(jegyzőkönyvvezetőnek is ha részt vesz a tárgyaláson.) 
 
Iratok csatolása 
A csatolás valamely ügyiratnak más ügyirattal való átmeneti összekapcsolását jelenti. 
Folyamatban lévő vagy befejezett ügy iratát más ügy iratához csatolni, vagy a csatolást 
megszüntetni csak bírói utasítás alapján lehet.  
Egyesítés 
Több folyamatban lévő ügy összes iratának a legkorábban lajstromozott ügy száma alatti 
kezelését jelenti. Az egyesítés a korábban lajstromozott ügyirathoz történik.  Egyesítésre 
akkor van lehetőség, ha erről bírói határozat (végzés) rendelkezik és csak bírói utasításra, 
történhet. 
Ügyiratok elküldése más szervhez, hatósághoz: 
Folyamatban lévő ügy iratát csak bírói utasításra lehet elküldeni más bírósághoz, hatósághoz. 
Az iroda ajánlott, vagy biztosított csomagként adja postára. Az ügyirat átvételére jogosult a 
bíróság irodájában is átvezeti az iratot, ilyenkor pótborítékot kell készíteni.  
Kiadmány 
Az eredeti iratról készített olyan másolat, melyet az arra feljogosított személy „A kiadmány 
hiteléül” záradékkal,  aláírásával és a bíróság körbélyegzőjével lát el.  
 
A kiadmányon fel kell tüntetni: a bíróság nevét, ügyszámot, bíró által megjelölt szöveget, bíró 
nevét „sk.” toldattal, az eredeti határozathozatal helyét, idejét (keltezés) és a körbélyegzőt. 
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14. AZ ÜGYVITEL ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI AZ ÜGYÉSZSÉGI ÜGYVITELBEN 

 
Az iratkezelési szabályok fogalma, célja, alkalmazásának biztosítása 
Az iratkezelési szabályzat rendelkezései biztosítják, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető 
és visszakereshető legyen, szolgálja az egész ügyészi szervezet feladatainak eredményes és gyors 
megoldását, rendeltetésszerű működését, az ügyészi intézkedések ellenőrizhetőségét, az iratok 
épségben és használható állapotban való őrzését. 
 
1. Beadványok, postai és egyéb küldemények átvétele 
      az ügyészséghez érkezett küldeményeket az veheti át akinek arra jogosultsága van.  

A küldemény átvételére jogosult: 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy, 
b) az iratkezelést felügyelő vezető, illetve az általa megbízott személy, 
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 
d) az ügyészi szervezeti egységek irodai alkalmazottai, 
e) az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy. 

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 
b) a kézbesítőokmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 
c) az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 

 
 Az ügyészségi iroda köteles a felek beadványait, panaszait, kérelmeit hivatalos 
munkaidő alatt átvenni.  
 Amennyiben az ügyészségnél személyesen eljáró fél olyan beadványt kíván 
benyújtani, amelynek elbírálása más ügyészség feladata, vagy más hatóságnak, szervnek 
hatáskörébe tartozik, az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy beadványát hol célszerű beadni. 
Ha a fél ennek ellenére ragaszkodik beadványának átadásához, azt tőle át kell venni. 
 A küldeményt átvevő személy sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét 
okmányon jelölni kell,. A postai úton érkező Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés 
tényét az átvételi és soron kívül ellenőrizni a küldemény tartalmának meglétét. (A hiányzó 
iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvételével - 
értesíteni kell.) Az olyan küldeményekre, amelyeknek burkolata sérült, vagy azon 
illetéktelen felbontás jelei állapíthatók meg, rá kell vezetni, hogy „sérülten”, illetve 
„felbontva” érkezett. Ezt a feljegyzést az átvevőnek alá kell írnia. 
 Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának 
feltüntetésével ismeri el az átvételt, az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények 
átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. A gyors elintézést igénylő, az 
ügyészségre érkező („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt az átvevő köteles a 
címzettnek vagy a szignálásra jogosultnak soron kívül bemutatni, illetve átadni. 
 Az ügyészségi iroda a fél kérelmére a beadvány átvételéről elismervényt ad. 
 Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a 
feladóhoz. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az 
iratot, úgy azt köteles 24 órán belül, de legkésőbb az átvételt követő első munkanap 
kezdetén az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni. 
 Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az iktatást végző 
szervezeti egység feladata az átirányított iratokról jegyzéket vezetni. 
 Ha a küldemény pénzt, fel nem ragasztott illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, 
azt az iraton az összeg, illetve az érték pontos megjelölésével fel kell jegyezni és a 
feljegyzést végző dolgozónak aláírással, és keltezéssel kell ellátni. A küldeményben talált 
és tévesen beküldött értéket elismervény ellenében a beküldőhöz kell visszajuttatni.  
 A küldemény téves bontása esetén, valamint ha a bontás után derül ki, hogy a 
küldeményben a titkos ügykezelés szabályai alá tartozó ügyirat van, a borítékot ismét le 
kell ragasztani, rávezetve a felbontó ügyészségi alkalmazott nevét, munkahelyét.  
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 A küldeményt a címzetthez, államtitkot tartalmazó ügyirat esetében a Legfőbb 
Ügyészségen, a fellebbviteli és a megyei (fővárosi) főügyészségeken a titkos ügykezelési 
iroda vezetőjéhez, a helyi ügyészségeken a vezető ügyészhez kell eljuttatni. 
 A postabontás során keletkezett üres borítékokat az irodák kötelesek összegyűjteni és 
három hónapig megőrizni. 

   
A postabontás során ellenőrizni kell, hogy:  
- a borítékon jelzett iratok,  
- az iraton feltüntetett mellékletek megérkeztek-e.  
Amennyiben az irat vagy küldemény hiányosan érkezett, azt az iratra rá kell vezetni. 
Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani: 
- a névre szóló,  
- megállapíthatóan magánjellegű,  
- s. k. felbontásra szóló,  
- valamint azokat a küldeményeket, melyeknél ezt elrendelték. 
 
2. Az iratok érkeztetése 
Az érkezett iratot az érkezés napján iktatóbélyegzővel kell ellátni Ha az ügyben bűnjel van 
,illetve  letartóztatás történt az írtborítón feltűnő módon jelezni kell. A hivatalos munkaidő 
végén átvett és az érkezés napján nem iktatott iratokon az érkezés évét, hónapját, napját 
keletbélyegző elhelyezésével még az átvétel napján fel kell tüntetni, egyébként az ügykezelési 
feladatokat a következő munkanapon is el lehet végezni. 
 
3. Előzménykutatás 
Az ügyészségre érkező iratokra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratnak van-e már 
előzménye.  Kezdő- vagy utóiratként kezelendő (lajstrom iktatás esetén) vagy iktatókönyvbe 
iktatás esetén mely iratokat kell az érkezett irathoz csatolni. Az érkezett irat priorálását - 
amennyiben a beadványban nincs hivatkozás ügyészi számra - a segédkönyvek vagy 
számítástechnikai program által kezelt nyilvántartások (névmutató, tárgymutató és idegen 
számok mutatója) alapján kell elvégezni. 
 
4. Szignálás, ügyintéző kijelölése céljából 
Postabontás után valamennyi iratot (a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) az 
iktatásra szolgáló ügykönyv és az ügyintéző kijelölése céljából be kell mutatni:  

 A legfelsőbb ügyészségen a főosztályvezetőnek 
 A fellebbviteli és megyei főügyészségeken a megyei főügyésznek 
 A helyi ügyészségeken, a helyi ügyészség vezetőjének, vagy az általuk kijelölt 

személynek 
  Az iroda az utóiratokat az előzménnyel együtt az előadónak köteles bemutatni. 
A szignálás során a soron kívüli intézkedést igénylő ügyiratokat a sürgősség fokának 
megfelelően „Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzéssel kell ellátni. Ezeket az ügyeket soron kívül, 
egyébként pedig az érkezés sorrendjében kell elintézni. 
           Az ügyek elintézésének sorrendje Az ügyintéző az „Azonnal” jelzésű ügyekben a kézhezvétel napján 
haladéktalanul köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. A „Sürgős” jelzésű ügyeket, vagy amelyeknek 
eldöntésétől más ügy megindulása, további elbírálása függ, és azokat, amelyeket a hiányzó iratokkal való 
felszerelés céljából vissza kell küldeni, soron kívül el kell helyezni. 
Ha az ügyintéző az ügyet a „Sürgős”, ill. az „Azonnal” jelzésű ügyekre vonatkozó határidőben, illetőleg 
valamely jogszabályban vagy legfőbb ügyészi utasításban megállapított időben előreláthatóan elintézni nem 
tudja - mihelyt az elintézés akadálya előtte ismertté vált -, közvetlen vezetőjének köteles jelentést tenni és az 
ügyirat elintézési határidejének módosítását, vagy az ügyirat más ügyintézőre való átszignálását kell kérnie. 
Minden intézkedésen fel kell tüntetni az elintézés évét, hónapját, napját és az elintézést az ügyintézőnek és a 
kiadmányozónak alá kell írnia. 
Szignálás után az iratokat az iktatás és az ügyintéző részére való kiosztás végett lehetőleg még aznap, legkésőbb 
másnap az irodába vissza kell juttatni. 
A szignáló, ha az elintézés módjára vonatkozóan szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, az ügyirathoz csatolt 
vezetői jelzőlapra, vagy az iratra „Ref” jelzést vezet rá. Ezen túlmenően a vezető a vezetői jelzőlapon vagy az 
iraton az elintézés módjára is adhat utasítást. A szignáló a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző 
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bűncselekmény megnevezését, számítógépes iktatás esetén a jellemző bűncselekmény azonosító kódját is köteles 
feltüntetni. Polgári és törvényességi felügyeleti ügyekben az ügy tárgyát is meg kell jelölni. 
 
5. Iktatás 
Az iktatás során az ügykönyvekben és a számítógép-nyilvántartásban az ügyintézés különböző fázisaiban fel kell 
tüntetni legalább 

a) az ügyszámot, 
b) az iktatás időpontját, 
c) az irat küldőjének azonosító adatait, 
d) a küldő iktatószámát (hivatkozási szám), 
e) az irat tárgyát, 
f) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatait, 
g) az utóirat sorszámát és küldőjének azonosító adatát, 
h) az elintézés módját, idejét, 
i) a kezelési feljegyzéseket, 
j) az irattári tételszámot és az irattárba helyezés keltét. 

Az ügyészi szervhez érkező, illetve ott keletkező iratokat iktatással kell nyilvántartani.  
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból  

a., - az irat beérkezésének pontos ideje,  
b., - az intézkedésre jogosult ügyintéző neve,  
c., - az irat tárgya,  
d., - az elintézés módja,  
e., - a kezelési feljegyzések,  
f.,  - valamint az irat holléte megállapítható legyen. 

 
Az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon kell beiktatni. Soron kívül kell iktatni az 
„azonnal” és a „sürgős” jelzésű iratokat. 
 
A beérkező iraton az iktatóbélyegző lenyomatát el kell helyezni, a lenyomat rovatait ki kell 
tölteni.  – az ügyészi szerv nevét, székhelyét,    
              -az iktatás évét, hónapját, napját,    
              -az ügykönyv sorszámát,    
               -a mellélelt iratok számát. 
Az iktatást minden évben 1-el kell kezdeni .A különböző szakmai és egyéb funkcionális 
tevékenységek során alkalmazott iktatószámokat betűjelek - szükség esetén számtartományok 
különböztetik meg egymástól 
A papír alapon végzett iktatási sajátosságok. Minden év első napján új ügykönyvet és 
segédkönyvet kell nyitni. 
Nem szabad:  
- az ügykönyvben sorszámot üresen hagyni,  
- a felhasznált lapokat összeragasztani,  
- a bejegyzett adatokat kiradírozni,  
- vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot 
vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A 
javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 
 
Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 
érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. Azt is 
meg kell jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át. Az iktatott 
iratokról név és szükség szerint idegen számmutatót kell vezetni. 

Számítógépes iktatási sajátosságok. Számítógépes érkeztetés és iktatás esetén is szerepelni 
kell az ügyiraton mindazon kezelési feljegyzéseknek, melyek a hagyományos iratkezelésben 
szükségesek. A számítógépes nyilvántartás nem helyettesíti azokat az átadókönyveket 
(postakönyvek, kézbesítőkönyvek) sem, melyekben az átadás-átvétel tényét a saját kezű 
aláírás bizonyítja. 

A levéltárba adáskor a számítógépes adatállományból ügyészségenként a hagyományos 
lajstrom és mutatóknak (név- és/vagy tárgymutató) megfelelő adatállománnyal rendelkező 
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listákat kell készíteni, amelyeket nyomtatott formában is át kell adni az illetékes levéltár 
részére. 
A bevitt adatokat a tárgyévet követő év február 15. napjáig számítástechnikai adathordozón, 2 
példányban archiválni kell. Az adathordozókat a függelékben meghatározott határidőig kell 
sértetlen állapotban megőrizni. 
A számítógépes rendszerben az érkeztetési és iktatási adatok rögzítését, módosítását vagy 
törlését az azt elvégző ügyintéző azonosítójával, az időponttal, valamint törlés és javítás 
esetén az eredeti adattal naplózni kell. A naplózás a számítógépes rendszer feladata. 
A nem papír alapú, elektronikus adathordozón érkezett iratok (pl. magnetofonszalag, 
hajlékony lemez, CD ROM stb.) mellé kísérőlapot kell csatolni. A kísérőlapon fel kell tüntetni 
az adathordozó iktatószámát, az adathordozó tartalmi ismérveit, a felvételek tárgyát, a készítő 
és a nyilvántartásba vevő aláírását. Az iktatószámot magára az adathordozóra (tokjára) 
maradandó módon ugyancsak rá kell vezetni. Egy elektronikus adathordozón szigorúan egy 
ügyhöz tartozó iratok adhatók át. Amennyiben ez nem teljesül, a küldemény átvételét vissza 
kell utasítani. 
 
Ügyészségen vezetett lajstromok: Ügykönyvek 
B- Büntető       P- polgári     T- törvényességi 
Ügyszám 
     Az ügy tárgyának az ügykönyvbe való bejegyzésére szolgál. 
     Az ügyszám előtt fel kell tüntetni annak az ügykönyvnek a kezdőbetűjét vagy jelét 
amelybe az ügy be lett jegyezve.  Pl. B 125/2005. 
       A főváros területén a kerületi ügyészségek megkülönböztetésére az ügykönyvjel és az 
ügyszám között a kerület számát római számjeggyel tüntetjük fel.  Pl. B. XI. 123/2006 
      Az ügyhöz tartozó utóiratokat arab számjeggyel, írott sorszámmal is meg kell jelölni A 
kezdő irat kapja az 1-es sorszámot.   Pl.  P. VIII. 126/2007/1. minden további egyel 
magasabbat kap. 
 
Az iratok átadása és átvétele 
Az ügyészségi iratoknak az ügyintézőnek történő átadását és azoknak visszavételét ügyészi 
tevékenységi naplóval kell megoldani. Számítógépes program használata esetén a naplót a 
program számítógépes úton szolgáltatja. 
A Legfőbb Ügyészségen a Pénzügyi Főosztály irodája minden iratot az előadói könyvvel 
továbbítja és kapja vissza az ügyintézőtől. 
Az ügyintéző köteles minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem érthető 
utasítást adni. 
A kiadmányozónak az ügyek felülvizsgálásakor az iroda számára adott ügykezelési utasítások 
helyességét is ellenőriznie kell. 
Ha az ügykezelési utasítás hiányzik, pontatlan, vagy nem világos, az iroda vezetője az iratokat 
köteles az ügyintézőnek visszaadni. 
 
Ügyek egyesítése, elkülönítése és csatolása 
Az egyesítés külön íven, két példányban fogalmazott ügyészi intézkedéssel (nem kiadói 
utasítással) történik. 
Egyesíteni csak azonos eljárási szakaszban lévő, azonos szakmai és funkcionális tevékenység 
során iktatott ügyeket lehet. 
Egyesítés esetén az iratokat annál az ügyszámnál kell kezelni, amely a legkorábban 
keletkezett. Ha valamelyik egyesített ügyben a terhelt letartóztatásba kerül, az egyesített 
ügyeket ennek ügyszáma alatt kell kezelni. 
Azt az ügyszámot, amely alatt az egyesített ügyet kezelik, a korábban önálló ügyek 
ügyszámainál a jegyzet rovatban az egyesítésre utalással fel kell tüntetni. Az egyesített ügy 
iratborítékán fel kell jegyezni az egyesítéssel érintett ügyek ügyszámait. 
Elkülönítés esetében az elkülönítéssel létrejött új ügy számát annál az ügynél, amelyben az 
elkülönítést elrendelték, a jegyzet rovatban, továbbá a névmutatóban és a tájékoztatóban fel 
kell tüntetni. 
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Folyamatban lévő ügy iratainak más iratokhoz való csatolását csak kivételesen lehet 
elrendelni. Iratok csatolására az ügyintéző irodai utasításban rendelkezhet. 
A csatolást az időpont és az ügyszám megjelölésével a jegyzet rovatban, a tájékoztatóban, 
valamint az ügyiratok borítékán fel kell tüntetni. 
Az iroda az ügyésznek a csatolás megszüntetésére adott utasítására a csatolt ügy iratait 
leválasztja és helyére visszateszi, ugyanakkor az érintett ügyek jegyzet rovataiban, a 
tájékoztatóban és az iratborítékon a csatolásra vonatkozó feljegyzéseket áthúzza. Csatolt 
ügyek irattárba nem helyezhetők. 
 
Kiadmányok elkészítése 
A kiadmányozók az intézkedési tervezetek kiadmányozásakor kézjegyük előtt „K” (kiadható) 
és kelet feljegyzést alkalmaznak. A kiadmányra csak a kiadmány keltét és a kiadmányozó 
nevét kell ráírni „s.k.” utójelzéssel, kivéve, ha a kiadmány eredeti aláírást tartalmaz. A 
kiadmányon fel kell tüntetni az ügyészség megnevezését és az ügyszámot. A kiadmányokat – 
az eredeti aláírás esetét kivéve – az irodavezető, vagy az erre kijelölt ügyészségi alkalmazott 
„kiadmány hiteléül” záradékkal látja el, lepecsételi és aláírja. 
A kiadmányokat a leírók abban a sorrendben kötelesek elkészíteni, ahogyan azok hozzájuk 
érkeztek. Az „Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzésű kiadmányokat soron kívül, az érkezés napján, 
egyéb kiadmányokat pedig – a terjedelmes kiadmányok kivételével – legkésőbb az irodába 
érkezést követő munkanapon kell elkészíteni. 
A kiadmányt egyeztetni kell a fogalmazvánnyal és az egyeztetést a fogalmazványra fel kell 
jegyezni. Az egyeztetők kötelesek azt aláírni és kelettel ellátni. 
Az elektronikusan előállított, a szervezetek között elektronikusan továbbított iratok 
hitelesítésére elektronikus aláírást és időbélyegzőt, jogszabályban kijelölt szervezet által 
kezelt nyilvános és titkos kulcsot kell alkalmazni. 
Kiadmányozáshoz az állami címerrel és sorszámmal ellátott bélyegzőt kell használni. A 
kiadott bélyegzőkről és az érvényes aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 
 
Másolatok és mellékelt iratok kiadása 
Ügyiratokat lemásolás céljából ügyfélnek kiadni nem szabad. Befejezett ügy iratairól – kivéve 
a házi iratokat –, vagy kiadmányokról másolat készítésére az ügy előadója adhat engedélyt és 
annak elkészítéséről, hitelesítéséről az irodavezető vagy az erre kijelölt ügyészségi 
alkalmazott gondoskodik. 
Az eredetivel azonos bizonyító erejű hiteles másolatot csak a hiteles másolatok kiállítására 
vonatkozó szabályok szerint szabad kiállítani. 
Az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékelt iratok kiadásáról az ügyintéző dönt. Ilyen 
esetben rögzíteni kell, hogy milyen mellékelt iratot adtak ki. A mellékelt iratok átvételét 
keltezéssel és aláírással kell igazoltatni. 

  
 +7-es tétel 
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15. AZ ÜGYÉSZSÉGEN ALKALMAZOTT SEGÉDKÖNYVEK ÉS LAJSTROMOK 

 
A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni.  
Az ügyészségen alkalmazott segédkönyvek: 

1. Az ügyészségi tevékenységi napló az ügyintéző átadókönyve, amely az iratok 
átadásának és átvételének igazolására, illetve az iratok mozgásának követésére szolgál. 

2. Az előadói könyv gazdasági ügyekben igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó 
részére történő átadását, az ügyek elintézését és az iratoknak az iroda részére való 
visszajuttatását. 

3. A névmutató az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint 
szükség esetén a sértett, az alperes, a panaszos, a kérelmező stb. nevének betűrendben 
történő feljegyzésével. 

4. Az idegen számok mutatója az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését 
teszi lehetővé. 

5. A tájékoztató (helymutató)  az iratok hollétének megállapítására szolgál. Az iratok 
hollétére vonatkozó adatokat a kelet és az irat helyének egyidejű feltüntetésével, 
naprakész állapotban kell vezetni.  

6. A határidő nyilvántartókönyv meghatározott határnapra történő bemutatása 
időpontjának nyilvántartására szolgál. 

7. Az irattári sorkönyv  a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése 
időpontjának és az iratok kikérő nevének nyilvántartására szolgál. 

Számítástechnikai program használata esetén a segédkönyveket a program 
számítógépes úton szolgáltatja. 
 
Lajstrom: az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 
keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli 
iratok) nyilvántartására szolgáló folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott 
és lezárt ügykönyv, amelyben csak a kezdőiratok kapnak új számot, az utóiratok pedig 
sorszámot. Készülhet számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus adathordozón 
tárolt lajstrom esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő 
számítástechnikai program feladata 
 
Ügyészségen vezetett lajstromok: Ügykönyvek 
B- Büntető       P- polgári     T- törvényességi 
Ügyszám 
     Az ügy tárgyának az ügykönyvbe való bejegyzésére szolgál. 
     Az ügyszám előtt fel kell tüntetni annak az ügykönyvnek a kezdőbetűjét vagy jelét 
amelybe az ügy be lett jegyezve.  Pl. B 125/2005. 
       A főváros területén a kerületi ügyészségek megkülönböztetésére az ügykönyvjel és az 
ügyszám között a kerület számát római számjeggyel tüntetjük fel.  Pl. B. XI. 123/2006 
      Az ügyhöz tartozó utóiratokat arab számjeggyel írott sorszámmal is meg kell jelölni A 
kezdő irat kapja az 1-es sorszámot.   Pl.  P. VIII. 126/2007/1. minden további egyel 
magasabbat kap. 
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16.  LAJSTROMOZÁS ÉS ÜGYCSOPORTOK A BÍRÓSÁGI ÜGYVITELBEN 

 
 
Lajstrom: szó hallatán már be lehet azonosítani, hogy valószínű bírósági ügyszakban tartunk  
 Előzménykutatás(piorálás) 
.Amikor egy bíróságra beérkezik egy ügy el kell dönteni, milyen minőségű ügy, van-e 
előzménye: –ha van utóirat     -,  vagy nincs: -akkor kezdő iratként   kezelendő.. 
-Amennyiben kezdő irat: mert x.y.-ellen az adott ügyben még nem indult bírósági eljárás 
akkor  , ( a számítógépbe: beütöm a nevét, születési adatát és megnézem , hogy x.y.- vádlott 
ellen van-e rablás bűntette miatt megindított büntetőeljárás. Ha nincs: be kell írni az adatokat, 
ki kell tölteni és a számítógép automatikusan kiad egy következő üres lajstromszámot. 
 
Kezdő iratként kezelendő irat, amely a törvény értelmében érdemben vagy ügyviteli szempontból befejezett 
ügyben új eljárás lefolytatását vagy befejezett üggyel kapcsolatban önálló  intézkedést igényel:  
1. A II.fokú bíróság hatályon kívül helyező és új eljárásra utasító határozata az I. fokú bíróságon  
2. perújítási indítvány 
3. az eljárás szünetelése, felfüggesztése, félbeszakadása után az eljárást újból megindító első irat: 
4. fizetési meghagyás elleni ellentmondás 
5. bírósági meghagyás elleni ellentmondás 
6. végrehajtási ügyben érkezett első irat 
7. összbüntetésbe foglalást kezdeményező irat 
8. ügy áttétele után visszaérkezett irat 
9. igazolási kérelem, ha a határidő elmulasztása az eljárás befejezését eredményezte 
 
az iroda ügyszakonként 1 lajstromot vezet, kivéve a Legfelsőbb Bíróságot, az ítélőtáblákat, a megyei 
bíróságokat; a PKKB elnöke az azonos ügyszakba tartozó ügyek meghatározott köre szerint külön lajstromozást 
rendelhet el. 
Lajstromszám: 
 A lajstromszám a feleknek, az ügy tárgyának és a lajstromba való bejegyzésnek azonosítására 
szolgál. Az ügyek száma: az ügy száma, törve a bíróságra érkezés évével  Pl: 618/2006. 
 
          Ha azt látjuk, hogy egy ügy már folyamatban van (utóirat) akkor nem lajstromozzuk be 
hanem az ügyszám feltüntetésén kívül az ügyszámhoz tartozó -arab számjeggyel írott- 
sorszámmal is el kell látni .A kezdőirat kapja az 1-es sorszámot, minden további eggyel 
magasabbat kap. Pl:  625/2007/1. vagy  625/2007/8. 
        
         Nem elég, hogy az ügyszámot a  lajstromszámot feltüntetjük, hanem a lajstrom szám  
előtt jelezzük az ügynek a típusát mégpedig ügycsoportok szerint. Pl: K.452/2006/1. 
A bíróságok által vezetett lajstromok: 
Büntető (B) 
Polgári (P) 
Munkaügyi (M) 
Közigazgatási (K) 
Cégeljárási (Cg) 
Büntetőügyekben fiatalkorú vádlott (Fk.) 
Szabálysértési ügyek(Sz.) 
Gazdasági(G) 
Végrehajtási (Vh.) 
Peren kívüli ügyek (Pk.) 
 
Az ügycsoportok: A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok 
alapján az  ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők: 
a) büntető ügyszakban 

1. első fokú büntetőügy, 
2. fellebbezett büntetőügy, 
3. fiatalkorú büntetőügye, 
4. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye, 
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5. büntető nemperes ügy, 
6. fellebbezett büntető nemperes ügy, 
7. bíróság kijelölése, 
8. perújítási indítvány, 
9. felülvizsgálati ügy, 
10. a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány, 
11. nyomozási bírói ügy, 
12. fellebbezett nyomozási bírói ügy, 
13. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy, 
14. bírósági mentesítés iránti ügy, 
15. bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy, 
16. idegenrendészeti ügy, 
17. idegenrendészeti fellebbezett ügy, 
18. semmisségi ügy, 
19. népfelkelési ügy, 
20. egyéb (vegyes) ügy; 

b) szabálysértési ügyek 
1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz), 
2. elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy, 
3. elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy, 
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás, 
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság közérdekű munkára, valamint ezek és a közérdekű 

munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy, 
6. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy, 
7. szabálysértési perújítási ügy; 

c) polgári ügyszakban 
1. első fokú polgári peres ügy, 
2. fellebbezett polgári peres ügy, 
3. polgári nemperes ügy, 
4. fellebbezett polgári nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy; 

d) munkaügyi ügyekben 
1. első fokú munkaügyi peres ügy, 
2. fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
3. munkaügyi nemperes ügy, 
4. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy; 

e) közigazgatási ügyszakban 
1. első fokú közigazgatási ügy, 
2. fellebbezett közigazgatási ügy, 
3. közigazgatási nemperes ügy, 
4. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. választási kifogás. 

 
Ha a vádlott megfellebbezi az ítéletet, felkerül az ügy a II. fokú bírósághoz. Az addig adott 
(pl: B. 451/2006) lajstromszámmal valószínűleg bajban leszünk, mert a II. fokú bíróságon már  
foglalt lesz ez a szám, mivel ő a saját ügyeit, saját elölről kezdődő rendszerben számolja. 
Ezért ezt a számot ( B. 451/2006) nem viheti tovább, elölről kezdődő lajstromozás fog 
történni, fog kapni egy új lajstromszámot. (pl: 114/2006) Azért, hogy tudjuk hogy az ügy 
II.fokú bírósági szakaszban van a nagy „B”-betű mellé teszünk egy kis „f”  betűt. 
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Lajstromok: 
 
Polgári peres eljárás 
Helyi bíróságon: P (polgári peres ügy) 
Megyei bíróság: 
-elsőfokon: P 
-másodfokon: Pf. (fellebbezett polgári eljárás) 
Ítélőtáblán: Pf. (fellebbezett polgári peres eljárás) 
Legfelsőbb Bíróságon: Pfv. (polgári peres ügy felülvizsgálata) 
Pk. Polgári peren kívüli (nemperes) ügy 
 
  

 
 
Büntető eljárás: 
Helyi bíróságon: 21.B. 34/2006/1.  
21.   B   34/            2006/   1. 
(bíró száma)  (büntetőügy)  (lajstromszám) (érk.éve) (alszám) 
belső 
ügyviteli 
 
Megyei bíróságon: 59. Bf. 578/2006/4.  
elsőfokon: B 
másodfokon: Bf (fellebbezett büntetőügy) 
 
Ítélőtáblán Bf (fellebbezett büntetőügy) 2.Bf. 6321/2006/5.  
 
Legfelsőbb Bíróságon Bfv. (büntető felülvizsgálati ügy a)  3. Bfv.5/2006/8.  

 
Büntetőügyi lajstromok 

 
I. fok II. fok III. fok        Felülvizsgálat 

helyi megyei megyei ítélőtábla Ít.     LB. 
B - Bf - Bf.    Bf.                Bfv 
- B - Bf                     Bfv 

 


