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Szigorlati tételsor: 
 

1. A./ Igazgatás és közigazgatás fogalma 
B./ A megyei önkormányzat szervezete és feladatai 
 
2. A./ Közigazgatástan és közigazgatási jogtudomány 
B./ A megyei jogú város önkormányzata 
 
3. A./ New Public Management 
B./ A főváros önkormányzata 
 
4. A./ Közigazgatási jogi norma 
B./ Közintézmények általános jellemzői 
 
5. A./ Közigazgatási jogviszony 
B./ Joghatóság, hatáskör, illetékesség a Ket.-ben 
 
6. A./ Közigazgatás helye az állami szervek rendszerében 
B./ A közszolgálati jogviszony 
 
7. A./ Közigazgatás szervezési elvei 
B./ A köztisztviselő jogai és kötelezettségei 
 
8. A./ Irányítás, felügyelet, ellenőrzés 
B./ Előmeneteli és illetményrendszer a közszolgálatban  
 
9. A./ Kormány 
B./ Felelősségi rendszer a közszolgálatban 

 
10. A./ A minisztérium 
B./ Közigazgatási aktusok fogalma, fajai, hibás aktusok 
 
11. A./ Nem minisztériumi jogállású központi szervek 
B./ Közigazgatási eljárás fogalma, tagozódása, eljárási jogfejlődés 
 
12. A./ Területi államigazgatási szervek 
B./ Alapelvek a Ket.-ben 
 
13. A./ Önkormányzat fogalma, típusai 
B./ Ket. hatálya (szervi, tárgyi, személyi) 
 
14. A./ Önkormányzati alapjogok 
B./ Eljárás megindítása, eljárás felfüggesztése és megszüntetése 
 
15. A./ Települések és területi egységek 
B./ Ügyintézési határidő, szakhatóság 
 
16. A./ Területszervezési eljárás általános szabályai 
B./ Képviselet, kizárás, hatósági közvetítő 
 
17. A./ Önkormányzatok és központi állami szervek viszonya 
B./ Tényállás tisztázása és bizonyítás 
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18. A./ Helyi önkormányzat szervezete 
B./ Döntések a Ket.-ben 
 
19. A./ A képviselőtestület működése 
B./ Hatósági bizonyítvány, igazolvány, ellenőrzés 
 
20. A./ A bizottság és a településrészi önkormányzat 
B./ Fellebbezés a Ket.-ben 
 
21. A./ A polgármester és alpolgármester 
B./ Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálat 
 
22. A./ A jegyző és a hivatal 
B./ Hivatalból indítható jogorvoslatok 
 
23. A./ Feladat- és hatáskör-telepítés rendszere 
B./ Eljárás újrafelvétele, méltányossági kérelem 
 
24. A./ A település önkormányzatok feladatai 
B./ Jogerő és végrehajthatóság 
 
25. A./ Hatósági ügyek ellátása a helyi önkormányzat szervezetében 
B./ Végrehajtás elrendelése és foganatosítása 
 
26. A./ Önkormányzatok társulásai  
B./ Szabálysértési szankciók, eljáró szervek 
 
27. A./ Az önkormányzatok vagyona, gazdálkodása 
B./ Jogorvoslatok szabálysértési eljárásban 
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1/A.)  IGAZGATÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS FOGALMA 

 
Igazgatás: (szervezés) Az igazgatás az emberi együttműködéshez kapcsolódó tevékenység, 
amely biztosítja a közös cél eléréséhez szükséges személyi, tárgyi feltételeket és a munka 
összhangját.  
 
- alanya: az, aki igazgat. Lehet személy, szervezet, szervezeti egység. 
- tárgya: az, akit igazgatnak. Mindig emberi közösség. 
- tartalma: az igazgatási tevékenység elemeit jelenti.  
 
Az igazgatás a döntésig tart és a döntést követi, de a döntéshozatal maga nem tartozik bele. 
Az igazgatás ciklikusan követi egymást.  
- célja:  

- közvetett cél: megegyezik az egész szervezet fő céljával.  
- közvetlen cél: a szervezet zavartalan működését biztosítsa. 

 
Közigazgatás: A közigazgatás az állami szervek elkülönült alrendszere, amely az állami 
akarat gyakorlati végrehajtásának megszervezését hivatásos apparátussal az egész 
társadalomra kiterjedően látja el. A legfelsőbb képviseleti szervnek alárendelt szervek 
közhatalom birtokában, jogszabályi keretek között végzett végrehajtó-rendelkező 
tevékenysége.  
 
 alanya: az, aki ezt a tevékenységet végzi. Ez pedig nem más, mint a közigazgatási szerv 
 tárgya: az egész társadalom 
 tartalma: megegyezik az igazgatás tartalmával. Szervező jellegű tevékenység.  
 célja: különféle feladatok ellátása lehetőség szerint mindenki részére azonos 

színvonalon, azonos módon.  
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1/B.) A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETE ÉS FELADATAI 

 
Szervezete: 
Jogi személy. A megyei önkormányzat területi önkormányzat. (települési és területi 
önkormányzat összessége teszi ki a helyi önkormányzatokat) A feladatok és hatáskörök 
címzettje a közgyűlés. 
- Közgyűlésének tagjait a megye lakossága közvetlenül választja meg, elnökét a tagok saját 
maguk közül választják.  
- Az alelnökök személyére az elnök tesz javaslatot, titkos szavazással választják.  
- A hivatal vezetését a megyei főjegyző látja el.  
Hatásköre kevesebb a települési jegyzőnél. Lényegében intézményfenntartó önkormányzat, 
hatósági jogalkalmazást nem végez. 
 
A megyei önkormányzat köteles ellátni azokat a törvényben előírt feladatokat, amelyek 
megoldására települési önkormányzat nem kötelezhető.  
- Kötelező feladata lehet továbbá olyan körzeti jellegű közszolgáltatások biztosítása, amelyek 
a megye egész területére vagy nagy részére kiterjednek. Kötelezhető olyan körzeti jellegű 
közszolgáltatások megszervezésére, a hol a szolgáltatást igénybevevők többsége nem a 
szolgáltatást nyújtó intézmény székhelyén lakik. 
A törvény lehetővé teszi körzeti jellegű közszolgáltatást biztosító megyei intézmény 
fenntartásának, fejlesztésének és irányításának átadását települési önkormányzatoknak. Ezt 
megállapodásba kell foglalni.  
 
A megyei önkormányzat kötelező feladatai és hatáskörei szinte kizárólag a 
közszolgáltatáshoz kötődnek. 
 
A megyei önkormányzat legfontosabb kötelező feladatai: 
Köteles gondoskodni: 
- 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, valamit a történeti 
iratoknak a gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásról, 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 
- az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásáról, a 
többi tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatásáról, neveléséről, 
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 
- az épített és természeti környezet védelmével, a térségi területrendezéssel kapcsolatos 
feladatok összehangolásáról, a megyei idegenforgalmi érték 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. 
 
Szabadon vállalt feladatok: amelyet a törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és 
hatáskörébe.  
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2/A.) KÖZIGAZGATÁSTAN ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOGTUDOMÁNY 

 
Közigazgatástan: leíró tudomány, leírja a közigazgatás működését, a tényeket és a 
jelenségeket. Tapasztalati és ténytudomány. Első sorban a szervezet döntéseit vizsgálja. 
Közelebbről államigazgatással, az önkormányzati igazgatással, a köztestületekkel, a 
közintézetekkel és a közalapítványokkal foglalkozik. 
Jellemző rá, hogy a közigazgatást a valós folyamatok alapján vizsgálja. Arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy milyen a közigazgatás. A 19. sz. első felében jött létre szintén 
Németországban. Legfontosabb képviselője Lorenz von Stein. A közigazgatást tényleges 
állapotában vizsgálta. A tényleges működést próbálja vizsgálni. 
 
A közigazgatástan vizsgálódásai területeinek csoportosítása: 
 
Közigazgatási szintek szerint:  

- állami szint 
- tartományi szint 
- középszint 
- helyi (alap) szint. 
 

Közigazgatási ágak szerint: 
- pénzügyi 
- képzési 
- gazdasági 
- anyakönyvi 
- építésügyi 
- szociális stb. igazgatás. 
 

Közigazgatási jogtudomány: jogszerűségi alapon vizsgálja az államigazgatási 
tevékenységét, középpontjában a normativitás kérdése áll. Franciaországban jelent meg 
először. Megjelenése szorosan kapcsolódik a polgári államok megjelenéséhez. Feltétele az 
volt, hogy legyen közigazgatási jog. A jog megjelenése után vizsgálták a 
törvényszerűségeket. Kiemelkedő személyisége Otto Mayer. Bizonyos fogalmakat próbált 
megfogalmazni, ezt nevezik dogmatista irányzatnak. Arra keresi a választ, hogy milyennek 
kellene lennie a közigazgatásnak. A jogszabályokból von le következtetéseket.  
A legmeghatározóbb irányzat.  
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2/B.) A MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
Megyei jogú várossá nyilvánítás: (kétféle mód) 
1.) megyeszékhely város az Ötv. vonatkozó rendelkezése szerint megyei jogú 
2.) 50.000-nél nagyobb lakosságszámú város nyerheti el ezt a jogállást. 
Döntés: Országgyűlés hatásköre. 
 
A megyei jogú város települési önkormányzat területén saját hatásköreként ellátja a 
megyei önkormányzati feladatokat és hatásköröket is.  
 
Alapvetően települési önkormányzat. Sajátossága, hogy saját területén ellátja a megyei 
önkormányzat feladatait is. Az Ötv kiemeli a megyei jogú várost a megye területéből.  
 
Az Ötv lehetőséget ad arra, hogy kerületeket, ezekben a kerületekben pedig kerületi 
hivatalokat hozzon létre. A hivatal vezetője az elöljáró, aki a megyei jogú város 
polgármesterének átengedett hatásköreit gyakorolja.  
A megyei jogú város és a megye közötti kapcsolatot az egyeztető bizottság jelenti. Feladata 
a közös feladatellátás összehangolása. A bizottság 10 tagú. A megyei jogú városban az 
igazgatási szervezet megegyezik a többi településsel; de nem képviselő-testülete van, hanem 
közgyűlése.  
 
Egyre több megyei jogú városban hoz létre a közgyűlés településrészi önkormányzatokat 
települési képviselőkből és más választópolgárokból, mely eredményesen kiváltja a kerületi 
rendszert. 
 
A képviselő-testület hivatali kirendeltségeket hozhat létre, amelyek egyben a lakossági 
ügyintézésben ügyfélszolgálati teendőket is ellátnak.  
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3/A.) NEW PUBLIC MANAGMENT 

 
New public management (új közmenedzsment): Valós folyamatok eszközeinek, 
céljainak, tapasztalatainak tudományos igényű rendszerezése, a tapasztalatok új 
elgondolásokkal és elméletekkel való kiegészítése. Az 1970-80-as években jelent meg a 
világon. Először Angliában, Ausztráliában dolgozták ki. Azt keresi, hogyan lesz hatékony 
a közigazgatás. A jogi szabályozás nem érdekli, nem foglalkoztak a jogszabályokkal. 
Az állami kiadások nagymértékben megnőttek, mivel az állami feladatok száma 
megnövekedett, ehhez képeset bővült a szervezet és az alkalmazottak száma. Arra próbál 
választ adni az irányzat, hogy a színvonal megtartását kevesebb pénzből tudják 
megvalósítani.  
 
Újfajta személyzeti politika a közigazgatásban: létszámcsökkentés, oly módon, hogy a 
feladatokhoz kell a létszámot igazítani. Mobilitás a személyzeten belül – a közigazgatásban 
dolgozót át lehet helyezni, és oda kell rakni, ahol szükség van rá.  
Versenyelemek a közigazgatásban: teljesítményorientált rendszerek bevezetése. 
Privatizáció: amit lehet, ki kell szervezni az államból, oda kell adni magánszektornak.  
 
A közigazgatási egységek önállóságának növelése: összetartozó feladatok, eljárások 
koncentrálásával a hatóságok, hivatalok számának csökkenését eredményezi.  
 
Piaci versenyhez hasonló körülmények kialakítása: a beavatkozó közigazgatásnál a 
piaci alapú verseny kizárt. 
 
A közigazgatás minőségének javítása: célja, hogy az ügyfél elégedett legyen a 
közigazgatással. 
 
A „karcsú” közigazgatás megteremtése: azokat a feladatokat, amelyeket az állam nem képes 
kellő hatékonysággal megvalósítani, ki kell szervezni a közigazgatásból.  
Ügyfélorientált közigazgatás jellemzői: az érthető szabályozás, egyszerű eljárás, bizonytalan 
vagy felesleges szabályok deregulációja, a szolgáltatások minőségének javítása, az ügyfelek 
igényeihez igazodó ügyfélfogadási idő, útmutató táblák, stb.  
Közigazgatás és a politika elválasztása: az NPM célja, hogy a politika és a végrehajtás 
szorosan együttműködve tevékenykedjen, a feladatok ellátásának mikéntjébe viszont a 
politika ne avatkozzon be.  
A kívánt eredményeket sehol sem tudta beváltani ez az irányzat.  
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3/B.) A FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
A főváros önkormányzati rendszere kétszintű: 
- a főváros és 
- kerületei önkormányzataiból áll. 
A két szint között nincs hierarchikus viszony.  
 
A kerületi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott kerületi küldöttek a fővárosi 
közgyűlés munkájában tanácskozási joggal vesznek részt, interpelláció előterjesztésére is 
jogosultak. Fő feladatok a kerületi érdekek képviselete. 
A fővárosi és a kerület „törvényben meghatározott önálló feladat és hatáskörű települési 
önkormányzat”. 
A fővárosi kerületi önkormányzat – törvény keretei között – önállóan gyakorolja a települési 
önkormányzatokat megillető feladat- és hatásköröket. 
 
A kerületi önkormányzat kötelező feladatai: (települési önkormányzati feladatok) 
Működési területén köteles gondoskodni  
- az óvodai nevelésről,  
- az általános iskolai nevelésről és oktatásról,  
- egészségügyi és a szociális alapellátásról, valamint  
- feladatkörében az egészséges ivóvízellátásról,  
- a helyi közutak fenntartásáról,  
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak az érvényesüléséről. 
 
A kerületi önkormányzatok szervezete megegyezik a települési önkormányzatokéval, a 
polgármestert a választópolgárok választják, hivatalát a jegyző vezeti. 
 
A fővárosi önkormányzat feladatai: 
ellátja azokat a kötelező és önként vállalt helyi, települési önkormányzati feladat- és 
hatásköröket, amelyek a főváros egészét vagy egy kerületet meghaladó részét érintik, 
valamint amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez 
kapcsolódnak, e körben rendeletalkotási jog illeti meg.  
A közgyűlés a feladatkörében alkotott önkormányzati rendelete végrehajtása érdekében 
felhatalmazhatja a kerületi képviselő-testületet rendeletalkotásra. A rendelettervezeteket 
tájékoztatás céljából a főpolgármester és a polgármester megküldik egymásnak. Arra is 
lehetőség van, hogy a közgyűlés – megállapodás alapján – feladat és hatáskört átadjon a 
kerületi önkormányzatnak. 
 
A fővárosban a választópolgárok főpolgármestert választanak. A főpolgármester-
helyetteseket a főpolgármester javaslatára a közgyűlés választja meg saját tagjai sorából 
titkos szavazással. A főjegyző vezeti a főpolgármesteri hivatalt. A közgyűlés több aljegyzőt is 
kinevezhet. 
 
A társulás joga a fővárosi és kerületi önkormányzatot egyaránt megilleti.  
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4/A.) A KÖZIGAZGATÁSI JOGI NORMA 

 
A közigazgatási normák elsősorban a társadalomirányítás eszközeiként funkcionálnak, 
illetőleg hatósági jogviszonyokat rendeznek.  A rendeleteket közigazgatási szervek hozzák.  
A közigazgatás egyrészt rendelkező, másrészt végrehajtható tevékenység.  
A közigazgatásban mindegyik jogforrás előfordul, elsődleges szerepe a törvénynek van.  
A közigazgatási jog két nagy csoportját különböztetjük meg. Vannak: 
1.) anyagi és alaki, valamint  
2.) eljárásjogi normák.  
 
1.) Anyagi jogi normák főbb csoportjai:  
- feladatkijelölő normák: Részben az Alkotmány, részben az Ötv. meghatározza a helyi 
önkormányzatok feladatait. Az államigazgatási szervekre vonatkozó szabályozás 
meghatározza a miniszter feladatait.  
- feladat-meghatározó normák: ahhoz, hogy a feladat ellátására sor kerüljön 
szükségesek különböző feltételek (személyzet, infrastruktúra, pénz). A közigazgatás területén 
a feladatellátáshoz gyakran kapcsolódik a hatáskör.  
- hatáskör: A feladat ellátáshoz képest jogi eszközrendszer, egyszerűbben a hatáskör 
jogokat és kötelezettségeket foglal magában, amelyeket a jogi szabályozás biztosít.  
- hatáskört megállapító norma: megmondja, hogy a feladat ellátáshoz az állam milyen jogi 
eszközöket biztosít. A hatáskör önmagában forrásokat nem biztosít. A közigazgatási jog a 
közigazgatási szervek részére állapít meg hatáskört.  
- más jogi normák: amik más jogalanyok részére biztosítanak jogot és kötelezettséget.   
A közigazgatás arra is hivatott, hogy a jogalanyok jogát és kötelezettségét érvényesítse.  
- szankcionáló normák: Jellegüket tekintve különbözők lehetnek. Vannak, amikor a 
szankciókat önállóan állapítják meg, van, amikor a szankció más anyagi jogi normához 
kapcsolódik.  
  
2.) Eljárásjogi normák: 
Három csoportba szokás sorolni. Van egy kritikus csoportja a szervezeti norma (a szervezet 
létesítése, alapítása).  

 hatósági vagy kifele ható eljárást szabályozó normák: a közigazgatási szervek 
részére biztosítja a közhatalom gyakorlását, amely magába foglalja a döntésnek a 
kikényszeríthetőségét. Jelen van a közhatalom, amely más eljárásban és más 
igazgatásban nem lelhető fel.  

 belső eljárási norma: a szervezeti rendszeren belüli eljárási kapcsolatokat jelöli 
(állami igazgatás, önkormányzati igazgatás). A szervek között viszonyok jönnek létre. 
Vannak hierarchikus viszonyok: a felsőbb szerv kevesebb jogosítvánnyal rendelkezik 
(felügyelet), vagy csak ellenőrzési joga van, intézkedési jogosítvánnyal nem 
rendelkezik. A mellérendeltségi viszony alapján létrejövő kapcsolatok a jellemzőek, 
amikor egyik sem felettese a másiknak, egyik sem utasíthatja a másikat, hanem 
együttműködnek, közös célok, közös szándékok összekötik őket.  Pl.: együttműködési 
formák, társulások. Itt is vannak belső eljárási szabályok. 

 szerven belüli működést, egymáshoz való kapcsolódást szabályozó norma: 
adott szerven belüli cselekvések sorozatát jelenti. Egyik részük a döntés 
előkészítéséhez, a másik részük a döntés végrehajtásához kapcsolódik.  Szokás 
ügyvitelnek is nevezni. 

 
 
 
 
 

cdp://1/94900020.TV/
cdp://1/99000065.TV/
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4/B.) KÖZINTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 
A közigazgatás harmadik alrendszere.  
Új típusú feladatok kerültek a közigazgatáshoz, ezért új szervekre volt szükség.  
Közintézmények közvetlenül látnak el különféle közszolgáltatásokat.  
Nem jellemző közhatalom gyakorlása.  
Nincs egységes szabályozás még adott állam jogában sem.  
A közintézmények a közigazgatás felügyelete alatt állnak.  
A társadalom számára hasznos funkciókat látnak el. 
 
Három típusát különböztetik meg: közintézet, köztestület, közalapítvány 
 
1.) Közintézet: 
A közigazgatás irányítása alatt állnak. Nem rendelkeznek közhatalommal. Szervezete 
önálló, feladatait önállóan látja el.  Olyan feladatokat látnak el, amelyet első sorban az 
államnak kell biztosítani, de nem kizárólagosan. Nonprofit szervezetek.  
Főbb típusai: oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, szociális intézetek, 
kulturális intézmények, kutatóintézetek. 
Az állampolgár és a közintézet között jogviszony jön létre. Ez a jogviszony kétféle lehet: 
- közigazgatási jogviszony:  valamennyi elemét a közigazgatási jog szabályozza és nem hagy 
ettől eltérést. 
- polgári jogi jogviszony, a feleknek szabadsága van a jogviszony alakítására.  
 
2.) Köztestület: 
Közfeladatot lát el. Önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet. 
Tagjaik, belső jogviszonyok vannak, nincs kívülálló személy. Csak törvény által jöhet létre, 
csak az országgyűlés dönthet a létrehozásáról. A közfeladat a tagság tevékenységéhez 
kapcsolódik. Csak tagjaik irányába gyakorolhatnak közhatalmat. Tagja törvénysértőnek vélt 
testületi döntést bíróságnál megtámadhatja. A felügyeleti jog négy állami szerv között oszlik 
meg, mely törvényességi felügyelet: az államigazgatási szerv (miniszter), bíróság, 
ügyészség, Állami Számvevőszék. A köztestület alkothat belső szabályzatokat, mely csak 
a tagságra vonatkozik.  
Kamara: két típusa van.  
Szakmai és gazdasági kamarák. 
Gazdasági kamarák: kereskedelmi és iparkamara, valamint az agrárkamara.  
Szakmai kamarák: az ügyvédi, közjegyzői, orvosi kamara.  
Bizonyos tevékenységet csak kamarai tagként lehet ellátni, ez a kötelező tagság elve. Két 
féle funkciót látnak el. Egyrészt érdekvédelem, másrészt a tagok tevékenységéhez 
kapcsolódó egyéb feladatok.  
Hegyközség: olyan köztestület, amelynek a tagjai szőlészettel és borászattal foglalkozó 
személyek. Kötelező a tagság. Közhatalmat gyakorolnak a tagjaik irányában.  
MTA: tudomány művelésével és támogatásával foglalkozik. Nincs kötelező tagság. 
Országos sportági szakszövetség 
Önkéntes tűzoltóság 
 
3.) Közalapítvány: 
Közalapítvány: 2006. augusztus óta nem lehet létrehozni új közalapítványt, de a régit nem 
kell automatikusan megszüntetni. Vagyonösszesség, amelyet az alapító bocsát a 
közalapítvány céljaira azért, hogy a közfeladatot lásson el. Magánérdekű célra 
közalapítványt nem lehet létrehozni.  Törvényességi felügyelet, melyet a bíróság, 
ügyészség, Állami Számvevőszék. 
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5/A.) KÖZIGAZGATÁSI JOGVISZONY 

 
A jogviszony nem más, mint a jogi norma érvényesülése és érvényesítése.  
A jogviszony a jogi norma alkalmazásának a következménye, tehát a jog által létrehozott jogi 
nézőpontból releváns kapcsolatok. A jogviszony a jogilag szabályozott társadalmi 
viszony. 
A közigazgatásban a feladat ellátása is nagyon differenciált formában valósul meg.  
A közigazgatás feladatot lát el akkor, ha gondoskodik a közszolgáltatások biztosításáról, 
az igénybevétel lehetőségéről. A közigazgatás jogilag szabályozott relációban cselekszik 
akkor is, ha irányítási viszonyokat hoz létre. Jogviszonyok jönnek létre akkor is, ha a 
hatóság egyedi ügyben dönt, vagy döntés jellegű cselekvéseket végez. A jogviszonyok 
jelentősebb csoportjai a hierarchikus jogviszonyok, a mellérendeltségen alapuló jogviszonyok 
és a hatósági jogviszonyok. Közigazgatási jogviszonyok a közigazgatási szervek 
kifele ható feladatteljesítése során jönnek létre.  
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5/B.) JOGHATÓSÁG, HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG A KET-BEN 

 
1.) Joghatóság: 
Fogalma: a közigazgatási ügyben mely állam közigazgatási hatóságának kell eljárni.  
Ez gyakran az állampolgárság függvénye, illetve a hatóság által engedélyezett 
tevékenység helyszíne.  
 
a.) Általános szabály szerint magyar hatóság jár el a Magyar Köztársaság területén: 

- magyar állampolgár 
- Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében. 
 

Szintén magyar hatóság, ha az eljárásban az Unió jogi aktusát, illetve magyar jogszabályt 
kell alkalmazni: 

- az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve 
- külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet hatósági ügyében, feltéve, ha: 
- nemzetközi szerződés vagy 
- az ügyben alkalmazandó különös eljárási szabály másként nem rendelkezik. 
 

b.) Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a 
külpolitikáért felelős miniszter vagy a konzuli tisztviselő jár el. Az ilyen jellegű ügyeket a 
Kovtv. szabályozza, amelyet a 2009. évi LVI. törvény jelentősen módosított 2009. október 
01-jétől. 
 
A közigazgatási hatóság az eljárás megindításától kezdve az eljárás egész időtartama alatt 
hivatalból vizsgálja a joghatóság meglétét, és megállapítja az alkalmazandó jogot.  
A joghatóság hiányában hozott döntés semmis. [Ket. 121. § (1) bekezdés] 
 
2.) Hatáskör: 
A hatóság hatáskörét mindig jogszabályban kell megállapítani, melyben meg kell jelölni az 
első fokú, továbbá a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot. 
 
a.) azokat a jogokat és kötelességeket foglalja magában, amelyek megállapítására 
adott hatóság hivatott 
b.) a hatáskör a szerv eljárási jogosultsága és kötelessége adott ügyfajtában. 
 
A közigazgatási szervek rendelkeznek olyan hatáskörökkel is, amelyek egyéb feladataikkal 
függenek össze. (pl. alárendelt szervek irányítása, felügyelete) 
Egyedi ügyintézési jogosultság és kötelesség. 
 
Hatósági fórumrendszer (hatósági fokozatok, fellebbezések elbírálása): 
a.) önkormányzati hatósági ügyben – képviselő testület 
b.) államigazgatási hatósági ügyben – a közigazgatási hivatal vezetője 
c.) köztestület hatáskörébe utalt ügyben – köztestületi szerv, ennek hiányában bíróság 
d.) a fentieken kívül eső hatóságok döntései ellen (közigazgatási hivatalok) – közvetlen 
felettes szerv 
A hatósági eljárásban a fórumrendszerbeli fokozatosság megtartása kötelező. A közigazgatási 
szervtől – a döntési kötelezettség elmulasztását kivéve – a hatáskörébe tartozó ügy nem 
vonható el. Tilos mind a pozitív, mind a negatív hatáskörelvonás. 
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3.) Az illetékesség: 
Azonos hatáskörű hatóságok közötti munkamegosztás. Az illetékesség az egynemű és 
azonos szintű közigazgatási szervek között a hatáskör további megosztása.  
A munkamegosztásnál általában a települési és területi egységek szolgálnak alapul. 
 
Az eljárás megindításához és lefolytatásához a joghatóság, hatáskör és illetékesség 
együttes megléte az eljárás befejezéséig szükséges. 
 
Általános illetékességi okok: Az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a hatóság 
illetékes, amelynek területén: 
a.) az ügyfélnek lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye, illetve 
székhelye (telephelye, fióktelepe) van 
b.) az ingatlan fekszik 
c.) az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni 
kívánják 
d.) ahol a jogellenes magatartást elkövették. 
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6/A.) A KÖZIGAZGATÁS HELYE AZ ÁLLAMI SZERVEK RENDSZERÉBEN 

 
A közigazgatás felépítése: 
A közigazgatáson belül alapvetően előkészítő, döntéshozó, irányító valamint végrehajtó 
szerveket különböztetünk meg. Hierarchikus szervezet. 
- kormány, minisztériumok, központi szervek (államig.), önkormányzati testület: irányítás, 
döntés, ellenőrzés: 
- az államig. helyi szervei, polgármester: döntések előkészítése, végrehajtás: 
Két nagy alrendszer van: 
-  Államigazgatás 
 - Önkormányzati igazgatás 
  
Nem közigazgatási szervek: köztestületek, kamarák, magánszervezetek 
 
A közigazgatás helye az állami szervek rendszerében: 
 
- Törvényhozás- közigazgatás: 
a.) Nincs hierarchikus alá- fölérendeltségi kapcsolat a törvényhozó hatalom és a végrehajtó 
hatalom között, vagyis az országgyűlés és a közigazgatási szervezetrendszer között.  
b.) a kormány kiemelkedő szerepet játszik a parlamenti döntések előkészítésében.  
c) A közigazgatási szervezetrendszer kiemelkedő szerepet játszik a törvényhozói döntések 
végrehajtásának szervezésében és részben a végrehajtás ellenőrzésében is (ez utóbbiban az 
országgyűlés önálló hatásköri jogosítványokkal felruházott szervei, pl. az Állami 
Számvevőszék és az országgyűlési biztosok mellett) 
 
- Államfő- közigazgatás 
Az egyes kormányzati rendszerekben eltérő módon alakul: 
Prezidenciális: az államfő egyben a közigazgatás,  a végrehajtó hatalom feje 
Félprezidenciális: az államfő fontos végrehajtói hatalmi jogosítványokkal rendelkezik 
Parlamentáris: (Mo) Az államfő tevékenysége nem része a végrehajtó hatalomnak, hanem 
önálló, sajátos állami tevékenység fajta. Az államfői jogosítványok döntő része a közig. 
szervek előkészítő tevékenységéhez kapcsolódik. A közig. szervek, mindenek előtt a kormány 
az, amely javaslatot, illetve előterjesztést nyújt be az államfői jogok gyakorlásának 
megvalósítására. Működik a miniszteri ellenjegyzés intézménye, különösen azokban az 
ügyekben, ahol a köztársasági elnöknek, pl. kinevezési, felmentési jogköre van. 
 
- Igazságszolgáltatás- közigazgatás: 
Két szempontot kell figyelembe venni: 
a.) a közigazgatásnak a törvények alapján, a törvényeknek alávetve kell működnie. Ezt 

biztosítja a közig. döntések törvényességi szempontú általános felülvizsgálatának 
intézménye. (az általános bírósági rendszer keretei között, elsődlegesen egyedi hatósági 
ügyekben) 

b.) A bíróságok döntései a közigazgatási szervekre kötelezőek.  
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6/B.) KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY 

 
A közszolgálati jogviszony fogalma: 
A közszolgálati jogviszony az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint a nevükben 
foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő között a köz szolgálata és munkavégzés céljából 
létesített különleges jogviszony. A munkáltatók jogokat a közigazgatási szerv hivatali 
szervezetének vezetője, illetve a testület gyakorolja.  
 
A közszolgálati jogviszony létesítése: 
- büntetlen előélet 
- cselekvőképesség 
- legalább középiskolai végzettség (esetenként közigazgatási versenyvizsga) 
+ beosztástól függően: 
- felsőfokú végzettségű pályakezdő tisztviselő esetén angol vagy francia államilag elismert 
nyelvvizsga 
- meghatározott iskolai végzettség, képesítés, gyakorlati idő 
- egészségi és pszichikai alkalmasság 
Fontos és bizalmas munkakörre: 
- nemzetbiztonsági feltételeknek megfelelés (hozzátartozónak is) 
Nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő ezáltal hozzátartozójával 
irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.  

 
Közigazgatási szervnél köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás csak pályázat útján 
adható.  
A közszolgálati jogviszony a kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre határozott, vagy 
határozatlan időre.  A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor legalább 3, de 
legfeljebb 6 hónapi próbaidőt kell kikötni, mely nem hosszabbítható meg. A próbaidő alatt a 
közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal megszüntetheti.  
A köztisztviselőnek kinevezéskor esküt kell tennie. Az eskütétel elmaradása érvénytelenségi 
ok, hiányában a köztisztviselő nem állítható hivatalba. 
Módosítás: 
Fő szabály, hogy közös megegyezéssel lehet. 
 
A közszolgálati jogviszony megszűnése: 
- a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával 
- a köztisztviselő halálával 
- a törvény erejénél fogva a Ktv-ben meghatározott esetekben 
- hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel 
- az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, illetve 
ügyész minisztériumi beosztásának megszűnésével 
- a 70. év betöltésével. 
 
Megszüntethető: 
- a felek közös megegyezésével 
- áthelyezéssel közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok 
hatálya alá tartozó szervekhez 
- lemondással 
- felmentéssel 
- azonnali hatállyal a próbaidő alatt. 
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7/A.)  A KÖZIGAZGATÁS SZERVEZÉSI ELVEI 

 
A közigazgatás szervezeti felépítését döntően két szervezési elv, a centralizáció és a 
decentralizáció viszonya, illetve ezek aránya befolyásolta.  
 
Magyary nyomán a közigazgatás szervezeti elvei az alábbiak: 
 
1.) Centralizáció: központi szerv létesítése, amelynek az összes alsó és összekötő szervek 
alá vannak rendelve.  Két típusát különböztetjük meg.  
 - politikai centralizáció: jog és a törvények egysége. Az összes területi egysége azonos 
jogszabályok hatálya alatt áll.   
- adminisztratív centralizáció: egység uralkodik a közügyek intézésében és a 
jogszabályok végrehajtásában, az ügyeket, vagy azok jó részét felsőbb ellenőrzés alá rendelt 
szervek végzik.  
 
2.) Decentralizáció: fogalma elválaszthatatlan a centralizáció fogalmától. Egyik típusa a 
dekoncentráció, (szétpontosítás), akkor jelentkezik, ha a központban adott ügyek már nem 
intézhetők (pl. mennyiségük miatt), elintézésük az önkormányzatokra sem bízható (pl. 
különleges szakértelem), ezért ellátásukat a központtal alá-fölérendeltségi viszonyban álló 
szervekre hárítják. 
 
3.) Hierarchia: alá-fölérendeltséget jelent. 
 
4.) Integráció: az a szervezési elv, amely ugyanazon a szinten álló közigazgatási szervek 
egymáshoz való viszonyát szabályozza. 
 
5.) Hivatásos közszolgálat: a személyzetre vonatkozó szervezési elv. A tevékenységet 
élethivatás-szerűen és díjazás ellenében látják el.  
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7/B.) A KÖZTISZTVISELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
Jogok:  
 álláshoz való jog (fő szabályként ott kell alkalmazni, ahova kinevezték) 
 ellátási jog  
 fokozott védelem joga (fokozott büntetőjogi védelmet jelent, eljárása során hivatalos 

személynek minősül) 
 illetményhez való jog  
 
Kötelezettségek: 
 hűség kötelezettsége (a döntéseket a köz érdekében jogszerűen és szakszerűen hozza) 
 teljes odaadás elve (más jogviszonyt nem létesíthet, túlmunka esetén nem tarthat igényt 

pluszjuttatásra, korlátozott a sztrájkjog, akár élete kockáztatásával is el kell látnia 
feladatát) 

 törvényesség követelménye  
 engedelmesség kötelezettsége (felettesétől kapott utasítást köteles végrehajtani, de 

vannak kivételek, amikor meg kell vagy meg lehet tagadni az utasítást – mérsékelt 
engedelmesség elve) Köteles megtagadni az utasítást, ha az bűncselekményt 
eredményez. Megtagadható a végrehajtás, ha az utasítás életét, testi épségét 
veszélyezteti. A köztisztviselő írásban kérheti az utasítás kiadását, ha azt jogszerűtlennek 
találja, de köteles végrehajtani.  

 Megközelíthetetlenség elve (csak a közérdek motiválja a feladat végrehajtását) 
 titoktartási kötelezettség 
 tájékoztatási kötelezettség 
 köztisztviselőhöz méltó magatartás tanúsítása 
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8/A.) IRÁNYÍTÁS, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS 

 
1.) Irányítás: Az irányítás a jogviszonyok egyik fajtája, amelyben a jogalanyok 
között hierarchikus kapcsolat jön létre.  
Alá-fölérendeltség keretében az alárendelt szerv tevékenységét befolyásolja, 
esetenként meghatározza, azaz irányítja.  
 
Nem hierarchikus irányítás: Ilyen esetben az irányító nem szervezetet, hanem 
tevékenységet irányít. Az irányítás az irányított szerv tevékenységét alapvetően 
befolyásolhatja. Az irányítás tárgya szervi és szakirányú tevékenység lehet.  
Az irányítás eszközei két csoportba sorolhatók: jogi és nem jogi eszközök.  
 
2.) Felügyelet: A felügyeletet magába foglalja az irányítás. Az államigazgatási szervek 
felügyeleti tevékenysége során különböző felügyeleti fajták alakultak ki.  
Az államigazgatási szervek által végzett felügyeleti tevékenység sajátos fajtája a 
törvényességi felügyelet. A törvényességi felügyelet valamely szerv működése 
feletti felügyelet gyakorlását jelenti. 
Felügyeleti tevékenység alapvető funkciója, hogy a felügyeletet gyakorló közigazgatási szerv 
folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése, hogy a jogszabályok címzettjei betartják-e a 
jogszabályok, illetőleg az azok alapján kiadott egyedi hatósági határozatok előírásait.  
 
3.) Ha a jogalanyok jogkövető magatartást tanúsítanak, akkor a hatósági felügyelet pusztán 
az ellenőrzési jogosultság gyakorlásában nyilvánul meg. Ha hatóság az ellenőrzése során 
jogsértést tapasztal, vagy megállapítja, hogy fennáll a jogsértés veszélye – ami 
rendszerint valamely veszélyhelyzet fennállását jelenti – akkor a felügyeletet gyakorló szerv 
jogosult hatósági aktusok kibocsátására, kötelezhet a jogsértés abbahagyására, a jogsértő 
állapot megszüntetésére, másrészt szankciót alkalmazhat. 
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8/B.) ELŐMENETELI ÉS ILLETMÉNYRENDSZER A KÖZSZOLGÁLATBAN 

 
A pályakezdő tisztviselő – gyakornok 
 
Felsőfokú végzettségű köztisztviselő: 
1.) egy év után – fogalmazó 
2.) 3 év után tanácsos 
3.) 8 év után vezető tanácsos 
4.) 16 év után főtanácsos 
5.) 25 év után vezető-főtanácsos 
 
Középiskolai végzettségű köztisztviselő 
1.) 2 év gyakornok után előadó 
2.) 12 év után főelőadó 
3.) 31 év után főmunkatárs 
 
Automatikus előrelépés: időhöz kötődik. 
Egy alkalommal előlépési lehetőség az idő lejárta előtt is. 
 
Illetményrendszer 
 
 Alsó- és felsőhatáros illetményrendszer: a határok között a vezető határozza meg a 

köztisztviselő illetményét. 
 Előlépésen alapuló korcsoportos illetményrendszer: azonos szinten elhelyezkedők, bárhol 

ugyanolyan illetményt kapnak 
 rangfokozaton alapuló illetményrendszer: kizárólag annak van jelentősége, hogy milyen 

rangú a köztisztviselő. 
 
Mindig van lehetőség az egyediesítésre. A vezető bizonyos keretek között eltérhet a tv által 
meghatározott illetménytől.  
Az illetményalapot évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az 
nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 
A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat a tv. melléklete állapítja meg. 
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9/A.) A KORMÁNY 

 
A Kormány az államigazgatás legfelsőbb szintű irányítója, a közigazgatás 
általános hatáskörű központi szerve.  
 
Alkotmányon alapuló irányítási hatáskörök: 
- jogalkotási jogkör 
A Kormány a törvény végrehajtására, valamint a saját feladatkörében rendeleteket bocsát ki 
és határozatokat hoz. Jogszabály kivételével az alárendelt szervek által hozott minden olyan 
határozatot vagy intézkedést megsemmisít, megváltoztat, amely törvénybe ütközik. 
- szervezet-átalakítási jogkör 
Bármilyen államigazgatási szervet létrehozhat a törvényes és különösen az alkotmányos 
kereteken belül. 
- aktus-felülvizsgálati jogkör 
Az államigazgatási szervek egyedi, konkrét ügyben hozott aktusait (döntéseit) 
jogszabálysértés esetén megsemmisíti, megváltoztatja. 
 
A kormány döntéseinek előkészítése: 
A kormány feladat- és hatáskörét a miniszterelnök vezetésével, testületként gyakorolja.  
Általános hatáskörű döntés-előkészítő testület. A Kormányhoz benyújtott előterjesztés célja a 
testület döntésének kezdeményezése. A főbb tartalmi kérdésekben való állásfoglalást követő 
második szakasz a Kormány által kialakított elvek alapján részleteiben kidolgozott 
szabályozási és egyéb döntések előkészítésére, illetve meghozatalára irányul. 
A Kormánynak benyújtott jelentés, döntést nem igényel, célja a testület tájékoztatása. 
 
A kormányzati munka részei: 
- Politika: a kormányprogram végrehajtásának eszközeit meghatározza 
- Konkrét kormányzati tevékenység 
 
A kormány feladatai: 
 Alkotmány szerint: 
1. Védi az alkotmányos rendet 
2. Védi és biztosítja az állampolgárok jogait 
3. Társadalmi és gazdasági tervek kidolgozása és azok végrehajtásáról való gondoskodás 
4. Vészhelyzetben, ill. a közbiztonság és a közrend védelme érdekében szükséges 
intézkedések megtétele 
5. A külpolitika meghatározásában való részvétel és a kormányközi szerződések megkötése + 
Biztosítja a törvények végrehajtását 
 
A kormány, mint a közigazgatás központi szerve: 
- Irányítja, összehangolja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt országos hatáskörű 
szervek munkáját, tevékenységét 
- az önkormányzati miniszter, ill. a megyei- fővárosi közigazgatási hivatalok útján biztosítja a 
helyi önkormányzatok működésének törvényességét, törvényességi ellenőrzését 
- Meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait és megteremti az ezek 
megvalósításához szükséges feltételeket 
- Meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az 
ellátás anyagi fedezetéről 
- Irányítja a fegyveres erők, a magyar honvédség és határőrség, a rendőrség és a rendészeti 
szervek működését 
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A kormány feladatkörében: 
- rendeletet bocsát ki 
- határozatot hoz 
- irányelvet vagy 
- elvi állásfoglalást fogad el.  
 
Kormány szervei: 
- Kormánykabinet 
- Kormánybizottság 
- Kormánybiztos 
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9/B.) FELELŐSSÉGI RENDSZER A KÖZSZOLGÁLATBAN 

 
Felelősség: 
Az utasítás végrehajtásáért a köztisztviselő felelős. 
 
Felelősségi rendszer: 
 
1.) Fegyelmi felelősség 
Fegyelmi vétséget követ el a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonyból eredő 
kötelezettségét vétkesen megszegi. 
Fegyelmi büntetések: 
- megrovás 
- az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása 
- juttatás még ki nem fizetett összegének tárgyévre történő csökkentése, megvonása 
- az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal 
- az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal 
- a törvény szerinti címtől való megfosztás, vezetői megbízás visszavonása,  
- hivatalvesztés 
Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltató jogkör gyakorlója 
köteles az eljárást megindítani.  Elismerés esetén megrovást eljárás nélkül is kiszabhat. 
 
2.) Kártérítési felelősség 
A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes megszegésével 
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.  
1.) gondatlan elkövetés esetén 3 havi illetménye erejéig, amennyiben: 
- a közigazgatási szerv gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével 
- az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével 
- hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével kárt okozott. 
2.) A munkáltatói jogkör gyakorlója vétkességre tekintet nélkül teljes kártérítési felelősséggel 
tartozik azért, ha az illetmény megállapítására vonatkozó intézkedése jogszabályba ütközik, 
és ezzel összefüggésben kerül sor kifizetésre. 
3.) Az a köztisztviselő, akinek kinevezési okiratában rögzített munkaköri feladatai közé 
tartozik a részére szabályszerűen átadott és átvett anyag, áru kezelése, a keletkezett 
leltárhiányért vétkességre tekintet nélkül felel. (több személy esetén illetményük arányában) 
 
3.) Büntetőjogi felelősség 
A köztisztviselő a büntetőjog által fokozott védelemben részesül, de fokozottabb a 
felelőssége is. Egyes bűncselekményeket csak hivatalos személy követheti el. 
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10/A.) A MINISZTÉRIUM 

 
Minisztériumok létesítése, megszüntetése, valamint az elnevezésük az Országgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 
A minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös 
hatáskörű államigazgatási szerv.  
 
Minisztérium fogalma az Alkotmány alapján: törvénnyel létrehozott a Kormány 
irányítása alatt álló, de miniszter által vezetett központi kormányzati szerv, ami a 
miniszter ágazati és irányító tevékenységét segíti.  
A minisztériumot a miniszter vezet, e feladatkörében irányítja az államtitkár tevékenységét, 
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. 
 
A miniszter tevékenysége: 
- kormánydöntések előkészítése, végrehajtása 
- jogszabály-előkészítési, jogalkotási feladatok 
- ágazati stratégiaalkotás, tervezés 
- szervezetirányítási, felügyeleti, ellenőrzési hatáskörök 
- egyedi (hatósági) ügyekben való eljárás 
- nemzetközi kapcsolatok szervezése 
-civil kapcsolatok.  
 
A miniszter lehet minisztériumot vezető vagy tárca nélküli miniszter. 
A minisztérium szervezetében az államtitkár és szakállamtitkárok működnek, 
tevékenységüket a miniszter irányítja. 
 
A minisztérium szervezete: 
- miniszteri kabinet 
- főosztályok 
- titkárságok 
- főosztály osztályokra tagozódik. 
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10/B.) KÖZIGAZGATÁSI AKTUSOK FOGALMA, FAJAI, HIBÁS AKTUSOK 

 
1.) Közigazgatási aktusok fogalma: 
A közigazgatási aktusok a hatóságoknak konkrét ügyre vonatkozó egyoldalú 
akarat-kijelentései.  
 
2.) Fajai: 
a.) Normatív aktusok: 
Az államigazgatási aktus az államigazgatási szerveknek jogi hatás kiváltására irányuló 
cselekménye, amely kötelező erejű magatartási szabályok előírásában áll. 
b.) Konkrét aktusok: 
Konkrét államigazgatási jogviszony keletkezése, módosulása, illetve megszűnése. 
 
Csoportosítása: 
a.)  jogi jelleg alapján 
       - érdemi és eljárási döntések 
       - intézkedések 
b.) területi hatály alapján 
      a joghatóság és hatáskör mellett az illetékességnek van meghatározó szerepe 
c.) a kibocsátó szerv hierarchikus helyzete alapján 
      csak az államigazgatás területén, az önkormányzati közigazgatás körében nem  
d.) a kibocsátó szerv szervezeti formája alapján 
      egyedi és testületi szervek által hozott aktusok 
e.) eljárási szempont 
     általános és különös eljárási szabályok alkalmazása 
f.) a jogi szabályozáshoz való kötöttség 
     jogilag kötött és a jogilag kötetlen egyedi aktusok 
 
3.) Hibás aktusok: 
 
Jellege alapján lehet: jogi és/vagy alkalmassági 
Súlyát tekintve lehet: lényeges és kevésbé lényeges 
 
Semmis (érvénytelen) aktusok: 
- alkalmatlanok a megcélzott jogi hatás kirejtésére és a hibák nem orvosolhatók 
- a semmisség nem értelmezhető a Ptk. szabályai szerint. 
A közigazgatási aktus csak meghatározott eljárás lefolytatása nyomán nyilvánítható 
semmissé. 
Felosztása: 
a.)  semmis aktus  
       - nem létező és  
       - megsemmisítendő (megsemmisíthető) 
b.) orvosolható. 
 
a.) A megsemmisítendő (megsemmisíthető) aktus keletkezésétől fogva semmis döntés, tehát 
érvénytelen. 
b.) Az orvosolható aktusok kisebb súlyú hibában szenvednek, és a fogyatékosság nem 
eredményez szükségszerűen megsemmisítést.  
Orvoslása: a kisebb hibák az aktus kijavítása, kiegészítése (kicserélése). 
Módosítással (megváltoztatással) az aktus egyes elemeinek a hibái orvosolhatók. 
 
Az aktus jogi jellege szerint lehet: határozat, végzés, intézkedés. 
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11/A.) NEM MINISZTÉRIUMI JOGÁLLÁSÚ KÖZPONTI SZERVEK 

 
A kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt működő központi 
államigazgatási szerv.  
 
1.) Kormányhivatal: 
 
A kormányhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt működő központi 
államigazgatási szerv. Kormányhivatalnak hét központi államigazgatási szerv minősül: 
- Központi Statisztikai Hivatal 
- Nemzeti Hírközlési Hatóság  
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
- Magyar Energia Hivatal 
- Országos Atomenergia Hivatal 
- Magyar Szabadalmi Hivatal 
- Egészségbiztosítási Felügyelet 
 
2.) A központi hivatal: 
 
Nem miniszteriális jogállású központi államigazgatási szervek tágabb kategóriája a központi 
hivatalok köre. 
A központi hivatal kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt működő 
központi államigazgatási szerv. 
A központi hivatalok a miniszter felelősségi körén belül adott jogszabályban megállapított 
feladat- és hatáskörben járnak el. Az irányító miniszternek nincs érdemi utasítási joga. 
Az egyes központi hivatalok részletes feladat- és hatáskörét, valamint a jogállásukat külön 
törvények, kormányrendeletek szabályozzák. 
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11/B.) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS FOGALMA, TAGOZÓDÁSA, ELJÁRÁSI 
JOGFEJLŐDÉS 

 
1.) A közigazgatási eljárás fogalma: 
A közigazgatási eljárás a közigazgatási szervek azon cselekvéseinek rendszere, 
amelyeket normatív vagy konkrét aktus kibocsátása és érvényesítése érdekében 
és annak során végeznek. 
Tágabb értelemben: a közigazgatási szervek valamennyi cselekvésének a rendje. 
 
2.) Fajtái: 
a.) hatósági (külső) eljárás 
eredménye: közigazgatási szerven kívülre ható konkrét, egyedi közigazgatási aktus, aktus 
jellegű cselekmény, más egyedi hatósági beavatkozás. 
b.) a közigazgatási szervek egymás közötti (belső) eljárása 
a közigazgatási szervek egymás közötti normatív és konkrét aktusok kibocsátásai 
c.) az ügyvitel (szerven belüli eljárás) 
nem aktus jellegű cselekmények (aktusok létrehozása, közigazgatási szerv egyéb 
közigazgatási tevékenységei) 
 
3.) Eljárási jogfejlődés: 
 
XIX. század 
1869. – közigazgatási és igazságszolgáltatási eljárások elválasztása 
1883. – pénzügyi közigazgatási bíróság intézményesítése 
1886. – Közigazgatási Bíróság létrehozása 
 
XX. század 
1901. - általános eljárási szabályok felállítása (1901. évi XX. tc.) 
1929. - közigazgatás rendezéséről szóló tc. (1929. évi XXX. tc.) – II. világháború utáni időre 
is átnyúlt 
1950. – helyi tanácsokról szóló törvény (1950. évi I. tv.) 
1954. - állampolgárok bejelentéseiről szóló törvény (1954. évi I. tv.) 
1957. – általános államigazgatási eljárási törvény (1957. évi IV. tv.) – Et. 
1981. – az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. módosításáról 
és egységes szövegéről (Áe. – 1981. évi I. tv.) 
 
Rendszerváltást követően: 
1990. – helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. – önkormányzati hatósági ügyek 
intézésére hatalmazta fel a helyi igazgatás új típusú szerveit 
1991. – hatásköri törvény (1991. évi XX. tv.) – helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörei. 
2991. – köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.  
 
Hatályos 
2004. – 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól. (Ket.) 2005. november 1-jén lépett hatályba. 
A 2008. évi CXI. törvény (Ket.-novella) átfogóan módosította a Ket. rendelkezéseit, melyek 
2009. október 01. napjától hatályosak. 
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12/A.) TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

 
Középszintű közigazgatásnak nevezik, mivel az alapszintű (települési) és a központi igazgatás 
között helyezkedik el. 
A szintek között nem jön létre minden esetben hierarchikus kapcsolat és irányítási viszony.  
Erős központi irányítás alatt állnak.  
 
1.) A dekoncentrált szervek jellemzői: 
- államigazgatási feladatokat látnak el, 
- területi egységekben - megyékben, és a megyei kereteket meghaladó területi egységekben 
működnek 
- erőteljes a centrumhoz való kapcsolódásuk. 
- területi kötődésük általában gyenge, 
- egyszemélyi vezetés alatt tevékenykednek, 
- hatáskörük nem általános, általában egy-egy ágazatra terjed ki. 
 
2.) A területi államigazgatási szervek létesítése: 
 A következő jogforrások hoztak létre dekoncentrált szerveket: 
- törvény 
- törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet, 
- törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet, 
- kormányrendelet,  
- kormányrendelet felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet. 
 
3.) A dekoncentrált szervek feladat és hatásköre: 
- hatósági felügyelet  
- aktus jellegű cselekmények 
- a felügyeleti jogkör nélküli hatósági ellenőrzés  
- a hatósági nyilvántartások vezetése 
- szakhatóságként való eljárás 
- különböző eljárások megindításának kezdeményezése. 
- információgyűjtés és szolgáltatás  
 a szervezési, valamint az alaptevékenységhez közvetlenül kapcsolódó elemzések elvégzése 
és kutatása 
- egyéb feladatok. 
 
A dekoncentrált szervek az ellátott feladatköreik szempontjából: 
- felügyeleti típusú (pl.munkavédelmi-, környezetvédelmi felügyelőségek, 
bányakapitányságok) 
- egyéb feladatkörű szervekre (pl. földhivatal, munkaügyi központ, kincstár területi szervi, 
APEH, stb.) 
oszthatók. 
 
 4.) A dekoncentrált szervek működési területe: 
A dekoncentrált szervek többsége az általános területi beosztás szerinti területi egységekben 
működik. Vannak azonban olyan ágazatok, ahol a dekoncentrált szervek működési területe 
eltér az általános területi beosztástól, ezek az ún. területközi szervek, például a 
környezetvédelmi felügyelőségek, a vízügyi igazgatóságok. 
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5.) A dekoncentrált szervek irányítása: 
A dekoncentrált szervek vezetőit legtöbb esetben a miniszter nevezi ki.  
A dekoncentrált szervek hatósági tevékenysége feletti felügyelet gyakorlása: 
Az irányító szerv jogosult: 
- a hatósági jogalkalmazás ellenőrzésére 
- a jogszabálysértő aktusok megsemmisítésére 
 
6.) A jegyzők speciális jogállása, hatásköre a közigazgatás egységes működése 
szempontjából: 
Helyi szinten az államigazgatási és az önkormányzati közigazgatási funkciókat rendszerint 
egy szervezet keretében látják el. 
A mai magyar közigazgatásban a községi és városi jegyző (főjegyző, körjegyző) az, aki  
- egyfelől az őt alkalmazó önkormányzat döntéseit szakszerűen előkészítő és végrehajtó 
önkormányzati funkciót lát el,  
- másfelől - jogszabályi felhatalmazás alapján - általános első fokú államigazgatási 
hatóságként működik. 
 
Körzetközponti jegyzők (a Többcélú Kistérségi Társulások székhelye szerinti jegyző) 
feladatai: 

- gyámhivatal, 
- okmányiroda, 
- telepengedélyezés, 
- házi segítségnyújtás, étkezés, jövedelemvizsgálata, 
- zaj és rezgés jogszabállyal kapcsolatos feladatok, 
- építészeti hatósági feladatok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

31 

12/B.) ALAPELVEK A KET-BEN 

 
1.) Általános eljárásjogi alapelvek: 
- pártatlan ügyintézés alapelve 
- az állampolgárok törvény előtti egyenlősége 
- az objektív igazság elve 
- a szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad mérlegelésének elve 
- a nyilatkozattétel jogának elve 
- a jogorvoslati jogosultság elve 
- a jóhiszemű eljárás elve 
- az eljáró szerv tájékoztatási kötelezettségének elve 
 
2.) A közigazgatási eljárás speciális alapelvei: 
- az officialitás elve 
- az eredményesség elve 
- a gyorsaság elve4 
- az egyszerűség elve 
- a hatáskörelvonás tilalmának és az államigazgatási szerv eljárási kötelezettségének elve 
- a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmének elve 
 
Alapelvek csoportosítása: 
- a törvényesség biztosítása 
- az ügyféli jogok védelme 
- az ügyfél kötelességei 
- diszkrimináció tilalma 
- a hivatalból való eljárás elve 
- a hatóság tájékoztatási kötelezettsége 
- a költségtakarékosság és hatékonyság elve 
- az elektronikus ügyintézéshez és tájékoztatáshoz való jog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

32 

13/A.) ÖNKORMÁNYZAT FOGALMA, TÍPUSA 

 
1.) Az önkormányzat fogalmának értelmezése: 
- a népszuverenitás egyik megjelenítési formája 
- az átfogó, teljes körű helyi igazgatás 
- önállóság 
- önállósággal összekapcsolt demokratikus helyi hatalomgyakorlás 
 
2.) Az önkormányzat típusai: 
 
a.) területi-térségi alapon szerveződik 
- a helyi (települési és terület) önkormányzatok 
 
b.) meghatározott közösségi cél alapján szerveződik 
- szakmai önkormányzatok 
- kisebbségi önkormányzatok 
- érdekképviseletek önkormányzatai 
- egyesületek önkormányzatai 
- intézményi önkormányzatok 
- vallási közösségek önkormányzatai 
- tevékenységek ellátására szerveződő önkormányzatok (hegyközségek) 
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13/B.) KET. HATÁLYA (SZERVI, TÁRGYI, SZEMÉLYI) 

 
A törvény alkalmazhatóságának korlátait a hatályosságra vonatkozó szabályok jelölik ki. 
 
1.) Szervi hatály: 
 
Azon szervek körének megvonását jelenti, amelyeknek a Ket-et alkalmazniuk kell. 
 
a.) az államigazgatási szervek 
- központi és 
(Kormány, minisztériumok, országos hatáskörű szervek és központi hivatalok) 
- területi államigazgatási szervek. 
 
b.) a helyi önkormányzati szervek 
(képviselő testület – közgyűlés -, és meghatározott szervei.) A képviselőtestület egyes 
önkormányzati hatósági jogkörének gyakorlását átruházhatja a polgármesterre, bizottságaira 
és a részönkormányzat testületére. 
 
Államigazgatási feladatot ellátó helyi önkormányzati szervek: 
- jegyző 
- főjegyző 
- kivételesen a képviselő-testület hivatala köztisztviselője. 
 
Hatósági jogköre lehet: 
- társulás. 
 
Hatóságok: 
- államigazgatási szervek 
- helyi önkormányzat képviselő-testülete és ennek átruházott hatáskörben eljáró szervei 
- főjegyző, jegyző (körjegyző), a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a megyei jogú 
város területi hivatalának vezetője és a hatósági igazgatási társulás. 
 
Polgármester hatósági jogkört gyakorolhat: 
- önkormányzati hatósági jogkört „saját jogon”, ha törvény hozzá telepíti 
- önkormányzati hatóság jogkört, ha a képviselő-testület annak gyakorlását átruházza 
- kivételesen államigazgatási hatósági jogkört, ha törvény vagy törvény felhatalmazása 
alapján kormányrendelet erre feljogosítja. 
 
2.) Tárgyi hatály: 
 
A szervi hatály szorosan összefügg a tárgyi hatállyal. 
 
Közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási szerv az 
ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt, vagy 
jogosultságot igazol, nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. 
Hatósági ügy továbbá a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba 
vétel, törlés, ha a törvény valamely tevékenység végzését vagy foglalkozás gyakorlását 
köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 
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Hatósági ügyek fajtái: 
 
1.) adatigazolás 
ha ügyfél részére történik azzal a céllal, hogy az ügyfél az adatigazolást tartalmazó okiratot 
hivatalos eljárásban bizonyítékként felhasználja. Kétféle formája van: 
     - hatósági bizonyítvány – tény, állapot, egyéb adat igazolása. 
     - hatósági igazolvány – ügyfél adatainak és jogainak rendszeres igazolása. 
 
2.) nyilvántartás vezetése 
akkor hatósági ügy, ha ügyfélre vonatkozik.  
 
3.) hatósági ellenőrzés 
a hatóság az ügyfélnél vagy jogszabály megtartását vagy jogalkalmazói hatósági határozat 
végrehajtását ellenőrzi.  
 
Nem tartozik a Ket. tárgyi hatálya alá: 
- a közigazgatási szerveknek az a tevékenysége, amellyel közigazgatási szervet, intézetet 
irányítanak, illetve felügyelnek 
- a normatív közigazgatási aktusok meghozatala 
- a szerven belüli konkrét aktusok (utasítások) kiadása 
- a közigazgatási szervek olyan cselekményeinek (pl. polgári jogi, munkajogi) elvégzése, 
amelyeknél nem hatóságként, hanem egyéb jogági jogalanyként vannak jelen az adott 
jogviszonyban. 
 
3.) A személyi hatály: 
 
Ki lehet ügyfél a Ket. tárgyi hatálya alá eső hatósági ügyekben. 
 
Ügyfél: 
- magánszemély (méhmagzat is) 
- jogi személyiség 
- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
akinek jogát, vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve, 
akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.  
 
Az eljárás egyéb résztvevői: a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a 
szemletárgy birtokosa, az ügyfél képviselője, valamint a hatósági közvetítők vehetnek részt a 
hatósági eljárásban.  
 
A Ket. területi hatálya néhány speciális esettől eltekintve a Magyar Köztársaság területét 
jelenti.  
 
A Ket. időbeli hatálya: A 2005. november 1-je után induló ügyekben már a Ket. szabályait 
kell alkalmazni. 
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14/A.) ÖNKORMÁNYZATI ALAPJOGOK 

 
Alkotmányos alapjogok 
 
A helyi képviselőtestület: 
- önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat 
- gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az 
önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat 
- saját bevételre jogosult, e feladatokkal arányban álló támogatásban részesül 
- önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét 
- önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat 
- helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult 
szervhez 
- szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati 
érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi 
önkormányzatával és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek (Alkotmány 44/A. § 
(1) bek.) 
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14/B.) ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 
1.) Az eljárás megindítása: 
 
a.) hivatalból 
b.) az ügyfél kérelmére 
c.) hivatalból és az ügyfél kezdeményezésére egyaránt. 
 
A hatóság köteles az eljárást megindítani: 
- ha jogszabály előírja 
- erre felügyeleti szerv utasította vagy bíróság kötelezte 
- tudomást szerez életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről. 
 
Az eljárás megindításáról értesíteni kell: 
- a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől;  
- a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 
ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől  
számított 5 munkanapon belül. 
 
Mellőzhető, ha: 
- az értesítés veszélyeztetné az eljárás eredményességét; 
- az eljárás megindítása után a hatóság 5 munkanapon belül érdemben dönt, vagy a 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszűnteti; 
- az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott ügyben folyamatosan lát el az érintettnél 
ellenőrzési feladatot; 
- azt a honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 
 
2.) Az eljárás felfüggesztése: 
 
- ha az ügy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági 
döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, továbbá 
- a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni. 
A felfüggesztésre akkor is lehetőség van, ha a bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására 
kötelezi és ez ellen a döntés ellen perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. 
 
Az eljárás felfüggesztését általában a hatóság hivatalból rendeli el, azonban az ügyfél is 
kérheti az eljárás felfüggesztését, ha: 
- jogszabály nem zárja ki 
- nincs ellenérdekű ügyfél 
- az ellenérdekű ügyfél a felfüggesztés kezdeményezéséhez hozzájárul 
- a felfüggesztés nem sérti az ellenérdekű ügyfél érdekét. 
 
A hatósági eljárás folyamán előfordulhat számos olyan – az eljáró hatóságtól független – 
körülmény, amely miatt az eljárás átmenetileg nem folytatható. Ekkor nem indokolt az 
eljárás megszüntetése, mert az eljárást akadályozó körülmény előre láthatólag elhárítható, a 
felmerült probléma megoldható, az csak pillanatnyilag jelent akadályt. A megoldást ilyen 
esetben az eljárás felfüggesztésének jogintézménye jelenti. 

A felfüggesztés időtartama alatt az ügyintézési határidő nyugszik, minden más határidő 
megszakad, és a felfüggesztés megszüntetésekor újra kezdődik.  
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Az eljárás felfüggesztése lehetőséget biztosít tehát a hatóságnak arra, hogy az érdekkörén 
kívül felmerült akadály elhárításáig mentesüljön a határidők elmulasztásának következményei 
alól, ugyanakkor – ha szükségesnek tartja – lehetősége van arra, hogy a folyamatban lévő 
eljárási cselekményeket elvégezze. 

A Ket.-novella tisztázza, hogy az eljárás felfüggesztésének alapvetően kétféle oka 
lehet. A korábbi szabályozástól eltérően a felfüggesztésre csak az adhat okot, ha 
törvényben rögzített felfüggesztési ok áll fenn, vagy ha az ügyfél – kötelező 
felfüggesztési ok hiányában, egyéni körülményei miatt – kéri az eljárás 
felfüggesztését. 

Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.  

Az ügyfélnek az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelme elutasításáról is végzésben kell 
határozni, de ez utóbbi végzés ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. 

Az eljárás felfüggesztésének törvényi esetei 
A hatóságnak az eljárást fel kell függesztenie: 

1. Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az 
eljárás más szerv hatáskörébe tartozik. 

2. Ha ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági 
döntése nélkül az ügyben megalapozottan nem lehet dönteni. 

3. Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi, és ezzel 
a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. 
A korábbi szabályozással ellentétben itt a hatóságnak nem lehetősége, 
hanem kötelessége az eljárás felfüggesztése. Ennek indoka, hogy a 
perújítási vagy felülvizsgálati eljárás eredményeként születendő döntés 
hatással van a hatóság előtt folyó eljárásra. 

4. A kérelmező ügyfél kiesése esetén, ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig. 

A Ket.-novella módosította a vonatkozó szabályozást a tekintetben, hogy nem kell 
felfüggesztenie az eljárást a hatóságnak mindazon esetekben, amikor az eljárás 
folytatását akadályozó körülmény időtartama nem számít bele az ügyintézési 
határidőbe. Ilyen eset áll fenn például akkor, ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más 
szerv álláspontját is be kell szerezni, vagy ha a hatóság szakértőt rendel ki. Jelezzük, hogy a 
2009. évi LVI. törvény ennek megfelelően deregulálta az ezzel ellentétes ágazati hatósági 
eljárási szabályokat.  

A hatóságnak – mérlegelési jogkörén belül, a törvény által meghatározott mérlegelési 
szempontok alapján – egy alkalommal, legfeljebb hat hónapra lehetősége van az eljárás 
felfüggesztésére hatósági közvetítő kirendelése esetén, a közvetítői eljárás nyugodt 
lefolytatása érdekében.  

Az eljárás felfüggesztése az ügyfél kérelme alapján 
Az eljárás felfüggesztésére – egy alkalommal – az ügyfél indokolt kérelme alapján is van 
lehetőség. 
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Az eljárást a hatóság ebben az esetben akkor függesztheti fel, ha: 

– nem áll fenn a kötelező felfüggesztés azon esete, ahol az ügy érdemi eldöntése olyan 
kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy 
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 
az ügyben megalapozottan nem lehet dönteni, 

– jogszabály a felfüggesztést nem zárja ki, és 

– nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez 
hozzájárul, vagy az ellenérdekű ügyfél érdekét az nem érinti. 

Jogszabály az eljárásnak az ügyfél kérelmére történő felfüggesztését további feltételhez is 
kötheti. 

Ha az ügyfél a kérelmére felfüggesztett eljárás folytatását hat hónapon belül nem kéri, a 
hatóság a csak kérelemre folytatható eljárás megszüntetéséről dönt. Csak visszautalunk arra, 
hogy ebben az esetben is az eljárás kötelező megszüntetéséről van szó: a csak 
kérelem alapján indítható és az ügyfél indokolt kérelmére felfüggesztett eljárás folytatásának 
csak az ügyfél kérelmére van helye, ilyen irányú kérelem előterjesztésére viszont az ügyfél 
feltehető érdekmúlására tekintettel a felfüggesztéstől számított hat hónapon belül van 
lehetőség. 

3.) Az eljárás megszüntetése: 
 
- ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna 
utasítani 
- ha az eljárás folytatásának nincsenek meg a feltételei. 
Az eljárás megszüntetésének egyéb lehetőségei: 
ha az ügyfél: 
- a kérelmére indult eljárásban a jogszabályban előírt közreműködést nem teljesíti 
- az illeték vagy igazgatási díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás megindítását követően bekövetkezhet olyan tény, állapot, 
esemény, amely lehetetlenné vagy értelmetlenné teszi az eljárás folytatását. E probléma 
feloldására nyújt megoldást az eljárás megszüntetésének jogintézménye, vagyis amikor a 
hatóság úgy zárja le az eljárást, hogy az ügy érdemében nem hoz döntést. 

Az eljárás megszüntetésére két módon kerülhet sor, egyfelől a törvény erejénél fogva 
kötelezően, másfelől a hatóság mérlegelése alapján. 

Az eljárás megszüntetéséről hozott végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 

Az eljárás megszüntetésének kötelező esetei 
A Ket.-novella az eljárás megszüntetésének kötelező eseteit bővítette. Ennek oka a 
közigazgatási hatósági eljárások gyorsítására vonatkozó társadalmi igény, valamint az 
ügyfelek és a hatóságok közötti együttműködés erősítése, az ügyféli „fegyelem” erősítése 
alapvető eljárási kötelezettségeinek teljesítésében.  
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A hatóság az eljárást az alábbi esetekben köteles megszüntetni: 

1. A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok 
azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására. 

2. Az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, 
hogy az eljárás okafogyottá vált. 

3. Az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás 
hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az 
eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta vissza kérelmét. 

4. Az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli 
jogutódlás sem következett be. 

5. Az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn. Fontos megemlíteni, 
hogy e megszüntetési ok kapcsán a kérelemre indult eljárást is jogában áll 
a hatóságnak megszüntetni, szemben a korábbi, csak hivatalból induló 
eljárásra vonatkozó korlátozó szabályozással.  

6. Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság 
felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy 
meghatalmazásáról, vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha az eljárás hivatalból is 
megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban 
több kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy 
képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza. E rendelkezésben a korábbi 
szabályozás pontosabb lett a tekintetben, hogy a hatóság nem szüntetheti meg – e 
pontra történő hivatkozással – az eljárást, ha annak lefolytatására hivatalból is 
köteles lenne. Visszaélésekhez vezethet, ha az eljárás megszüntetésének kötelező 
esete az, hogy az ügyfél nem gondoskodik alkalmas képviselőről, habár az eljárás 
folytatásának lenne helye. Pontatlan volt a Ket. 31. § (1) bekezdés f) pontjának 
megfogalmazása abból a szempontból is, hogy több ügyfél részvétele esetén akkor 
sem szüntethető meg az eljárás, ha csak egy ügyfél nem gondoskodik képviselőről 
vagy jár el személyesen. 

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

8. A hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni 
és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása 
ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget, és 
költségmentességben sem részesül. A rendelkezés megszünteti a hatóság 
mérlegelési jogkörét, tehát ha az ügyfél nem teljesíti ilyen irányú kötelezettségét, 
biztosan számíthat arra, hogy az eljárást a hatóság meg fogja szünteti. 

9. Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését 
megelőzően visszavonja, a hatóság a határozatát visszavonja. Korábbiakban 
problémát okozott az eljáró hatóság számára, hogy ilyen esetben a már meghozott – 
még nem jogerős, de nem is jogszabálysértő – határozatának visszavonására nem 
volt megfelelő jogszabályi alap, és azt a felügyeleti szerv sem tudta megsemmisíteni, 
mivel az nem törvénysértő.  
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A Ket.-novella e probléma rendezése érdekében vezette be azt a kötelező 
rendelkezést, mely szerint a hatóság a döntését ilyen esetben visszavonja. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Ket.-novella alapján a Ket. 45/A. § (6) bekezdés szerint ha 
az ügyfél a szakhatóság által kibocsátott hiánypótlásnak nem tesz eleget az 
ügyfél kérelmére indult eljárásban, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról 
értesíti a hatóságot, amely – ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye – 
az eljárást megszünteti.  

Az eljárás megszüntetése a hatóság mérlegelése alapján 
A hatóságnak joga van arra, hogy az eljárást megszüntesse, ha az ügyfél a kérelmére indult 
eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő 
meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a 
tényállás tisztázását. A hatóság mérlegelési jogköre ez esetben az jelenti, hogy a 
folyamatban lévő eljárást – valamennyi tény és körülmény figyelembevételével – 
megszüntetheti, vagy a rendelkezésére álló adatok alapján az ügyben érdemi döntést hozhat. 
Természetesen a mérlegelési jog sem korlátlan, azt a Ket. más vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban kell értelmezni. E körbe tartoznak különösen az ügyfél nyilatkozatára és 
adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó szabályok, melyeket megfelelően értelmezve 
egyértelművé válik, hogy a nyilatkozattétel elmaradása esetén is csak akkor szüntethető meg 
az eljárás, ha az megakadályozta a tényállás tisztázását, és nem volt mód a rendelkezésre 
álló adatok alapján való döntéshozatalra. Vagyis a hatóságnak ilyen esetben azt kell 
mérlegelnie, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok lehetővé teszik-e a megalapozott érdemi 
döntés meghozatalát vagy sem. Itt is érdemes utalni arra, hogy az „eljárás 
megszüntethetőségére” vonatkozóan a Ket. az eljárás felfüggesztésénél is lehetőséget ad az 
eljárás mérlegelés alapján történő megszüntetésére, ha az ügyfél a hatóság 
felhívása ellenére az abban meghatározott határidőn belül nem indítja meg a más 
szerv előtti eljárást.  
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15/A.) TELEPÜLÉSEK ÉS TERÜLETI EGYSÉGEK 

 
Új község kialakításának konkrét feltételei: 
- az elkülönült településrésznek legalább 300 lakosa legyen 
- képes az önkormányzati jogok gyakorlására 
- az Ötv-ben meghatározott kötelező feladatok ellátását a szolgáltatások színvonalának 
csökkentése nélkül vállalni tudja. (lásd: 13. tétel) 
 
Nagyközség címet azoknak a településeknek a képviselő-testületei használhatják, amely 
településekben nagyközségi tanácsok működtek, továbbá, amelynek legalább 5000 lakosa 
van.  
 
Várossá nyilvánítás: a városi cím használatát engedélyezi. Kezdeményezés joga a 
nagyközség képviselő-testületét illeti meg akkor, ha a település fejlettsége, térségi szerepe 
indokolja a városi cím használatát. A kezdeményezés felterjesztésekor a képviselő-testület 
határozatban vállalja, hogy a várossá nyilvánítás esetén szerveivel együtt teljesíti a 
jogszabályban előírt kötelezettségeket, megteremti a végrehajtás személyi és szervezeti 
feltételeit. 
 
Megyei jogú várossá nyilvánítás – kétféle módon nyerhető el: 
1.) a megyeszékhely város az Ötv. vonatkozó rendelkezése szerint megyei jogú 
2.) 50.000-nél nagyobb lakosságszámú város nyerheti el ezt a jogállást. 
A képviselő-testület megkeresésére a megyei közgyűlés 3 hónapon belül előzetesen állást 
foglal a társulás létrehozásáról. 
A döntés meghozatala az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
A főváros önkormányzati rendszere kétszintű: 
- a főváros és 
- kerületei önkormányzataiból áll. 
A két szint között nincs hierarchikus viszony.  
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15/B.) ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ, SZAKHATÓSÁG 

 
1.) Ügyintézési határidő: 
 
A közigazgatási hatósági eljárásban az eljárás megindítása után a hatóság, illetve az ügyfél 
és a közreműködők az eljárási cselekményeiket a törvényben vagy a törvény felhatalmazása 
alapján más jogszabályban meghatározott időtartam alatt, illetve időpontban jogosultak vagy 
kötelesek megtenni. A határidőkre vonatkozó szabályok megállapítása és azok betartása a 
közigazgatási hatósági eljárás egyik garanciális jelentőségű kérdése. Az ügyfelek számára 
fontos, hogy ügyüket gyorsan, az előírt törvényes határidőn belül intézzék el, s a 
hatóságokról alkotott vélemények is döntő mértékben attól függnek, hogy az általuk intézett 
ügyekben mennyi idő alatt tudnak érdemben dönteni. A határidők betartása ugyanakkor 
közérdek is, épp ezen indokok miatt vezeti be a Ket.-novella a hatóságnak az illeték és díj 
visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét az ügyintézési határidő elmulasztásának esetére. 
A határidőkre vonatkozó szabályok ismerete, továbbá ezek betartása és betartatása tehát 
valamennyi hatóság kiemelt kötelessége. A közigazgatási eljárás más eljárásjogokhoz képest 
speciális abban, hogy differenciált ügyintézési határidőrendszerrel dolgozik.  

Fenntartva, hogy az ügyintézési határidő betartása elemi kötelessége valamennyi 
hatóságnak, és a Ket.-novella több „ösztönző eszközt” is bevezet e cél eléréséhez, utalunk 
arra, hogy a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint „[A]z általánosan kialakult és 
következetes bírói gyakorlat szerint az ügyintézési határidő túllépése nem minősül lényeges, 
az ügy érdemére kiható és a bírósági eljárásban sem orvosolható olyan súlyú eljárási 
jogszabálysértésnek, amely a bíróság által felülvizsgált határozatok hatályon kívül helyezését 
– önmagában ezen okból – megalapozná” [Legfelsőbb Bíróság Kfv.IV.37.128/2007/6.szám]. 

A határidő és határnap fogalma 
A határidő az az időtartam, amelyen belül valamely eljárási cselekményt a hatóságnak, a 
szakhatóságnak, az ügyfélnek vagy az eljárás más résztvevőjének teljesítenie kell.  

A határidők egy részét a Ket. maga állapítja meg, oly módon, hogy meghatározza az 
általános ügyintézési határidőket, de egyúttal lehetővé teszi, hogy attól a különös eljárási 
szabályok eltérjenek. 

A határnap egy pontosan meghatározott időpontot jelent. Fontos tudni, hogy a határnap 
fogalmába nemcsak a kérdéses nap, hanem az óra és a perc is beletartozik. Határnap 
megállapítása általában olyan eljárási cselekmények lefolytatása esetén indokolt, amikor több 
résztvevő együttes megjelenése szükséges (tárgyalás, szemle stb.). 

Ügyintézési határidők: nap-munkanap 
Főszabály szerint a közigazgatási eljárásban a határozatot és az eljárást megszüntető 
végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az első fokú döntés megsemmisítő 
és új eljárásra utasító végzését huszonkét munkanapon belül kell meghozni és 
gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, 
hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

A Ket.-novella egyértelművé teszi, hogy a határozatra irányadó ügyintézésihatáridő-számítási 
szabályokat kell alkalmazni az eljárást megszüntető végzésre, valamint a fellebbezési 
eljárásban az elsőfokú döntést megsemmisítő és az első fokú döntést hozó hatóságot új 
eljárásra utasító végzésre is. Koncepcionális változást jelent, hogy a Ket.-novella 
áttér a határidő munkanapokban való számítására, mellyel lehetővé válik, hogy a 
hatóság három vagy négy egymást követő munkaszüneti nap esetén is be tudja tartani a rá 
irányadó határidőket.  
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A módosítás másik célja az volt, hogy az eljárási határidők valamelyest csökkenjenek, így az 
egyes határidők harminc napról huszonkét munkanapra, tizenöt napról tíz munkanapra, nyolc 
napról öt munkanapra módosulnak, és három munkanapos határidő is lehetséges. 
Kivételesen maradt napokban megállapított határidő is a Ket.-ben, mivel adott esetben a 
határidők munkanapokban való számítására való áttérés például a Polgári perrendtartásról 
szóló 1952. évi III. törvénnyel való összhangot bontaná meg. 

A 2009. évi LVI. törvény e változást átvezette az egész jogrendszeren a törvényben 
megállapított határidők tekintetében. Ennek indoka, hogy a Ket. és az ágazati jogszabály 
együttalkalmazásával előfordulhatna az a helyzet, hogy egyes határidőket napban, egyes 
határidőket pedig munkanapban kell számolni. Az alapelv e tekintetben az, hogy minden 
eljárási határidő, vagyis valamely eljárási cselekményhez köthető határidőt 
munkanapban kell számítani. Nem tartozik e körbe a közigazgatási döntés bírósági 
felülvizsgálatára vonatkozó kereseti kérelem előterjesztésére vonatkozó határidő, ahogyan 
továbbra is napokban kell számítani a különböző adminisztratív kötelezettségek teljesítésére 
vonatkozó határidőket (például változásbejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek stb.). 
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy egyes eljárásokban (például adóigazgatás) ezentúl is a 
napokban történő határidő-számítás az irányadó.  

Változott az ügyintézési határidő alatt teljesítendő feladatok köre is, mivel a hatóságnak 
huszonkét munkanapon belül nem csupán a döntést kell meghoznia, hanem 
intézkednie is kell a döntés közlése iránt. Nem elegendő tehát az, hogy a 
kiadmányozás megtörténjen, ezt követően ugyanis haladéktalanul közölni is kell a döntést az 
ügyféllel. A Ket. ugyanakkor csak akkor tekinti közöltnek a döntést, ha az ügyfél azt kézhez 
kapta, vagy egyébként beállt a kézbesítési vélelem, a közlés idejét azonban indokolatlan és a 
különböző közlési formákra tekintettel méltánytalan lenne az ügyintézési határidő részévé 
tenni, sőt a Ket.-novella kifejezetten az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok 
közé emeli a postázás és a hirdetményi közlés idejét [33. § (3) bekezdés k) pont]. A Ket.-
novella végül azt a megfogalmazást választotta, hogy a hatóságnak az ügyintézési határidőn 
belül gondoskodnia kell a döntés közléséről. A Ket. Szakértői Bizottság 6. számú módszertani 
állásfoglalása hasonló értelmezést fogadott el, amely szerint az ügyintézési határidő 
megtartása szempontjából a határozat meghozatalának időpontja az a nap, amikor a hatóság 
a Ket. 78. § (5) bekezdésében szabályozott módon közölte határozatát, illetőleg megtette az 
ennek érdekében szükséges intézkedést. Az utóbbi szövegfordulat arra vonatkozik, hogy 
postai úton történő közlésnél a hatóságot is megilleti ugyanaz a kedvezmény, amelyet a 65. 
§ (4) bekezdése az ügyfél számára megad. Mivel azonban a szakértői állásfoglalás nem 
norma, és a gyakorlatban sem érvényesült az idézett megállapítás, a Ket.-ben kellett 
rendezni, hogy miként kell az ügyintézési határidőt számítani, továbbá az mikor minősül 
megtartottnak. A másodfokú döntést hozó hatóságra irányadó ügyintézési határidő 
szempontjából az a nap a mérvadó, amikor az iratoknak az első fokú döntést hozó hatóság 
részére történő továbbítására sor került, figyelemmel arra, hogy a másodfokon hozott 
döntést is az első fokon eljárt hatóság fogja végül közölni. 

Szintén koncepcionális változást jelent az, hogy a Ket.-novella bevezeti az általános belső 
eljárási határidőt, és egyúttal a korábbi, belső ügyintézési határidőre vonatkozó 
rendelkezések jelentős részét hatályon kívül helyezi. Az új szabályozás értelmében, ha a Ket. 
valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási 
cselekményt teljesítse, így kell eljárnia például az ügyfél eljárás megindításán kívüli többi 
kérelme – mint az igazolási kérelem, a költségmentességi kérelem vagy például az egyes 
önálló fellebbezési kérelmek – tárgyában is. Ezzel átláthatóbbá válik az ügyfelek számára az 
eljárás folyamata, kiszámíthatóbb lesz az, hogy az egyes eljárási cselekmények hogyan és 
mikor követik egymást. 
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Soronkívüliség kiskorú esetében 
Ellentétben a korábbi szabályozással a Ket.-novella szűkíti a soronkívüliség 
alkalmazhatóságát a kiskorú ügyfelet érintő eljárások körében, tekintettel arra, 
hogy a kiskorú ügyfél érdekei nem feltétlenül minden hatósági eljárásban forognak 
veszélyben, például nem indokolt a kiskorú nevére vásárolt gépjármű okmányainak soron 
kívüli kiadása az okmányirodában. 

Egyéb határidők 
Abban az esetben, ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben huszonkét 
munkanapon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, 
legkésőbb azonban negyvenöt munkanapon belül kell határoznia. 

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő kapcsán. A szakhatóságok esetén 
ugyanis – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – az ügyintézési 
határidő tíz munkanap, melyet a szakhatóság vezetője indokolt esetben egy alkalommal tíz 
munkanappal meghosszabbíthat. 

Az eljáró hatóság vezetője – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – az 
ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 
huszonkét – azokban az ügyekben, melyekben a határozatot soron kívül kell meghozni, 
legfeljebb tíz – munkanappal meghosszabbíthatja. A Ket.-novella világossá teszi, hogy 
az eljárás meghosszabbításának csak az ügyintézési határidő letelte előtt van 
helye. A határidő meghosszabbítása a döntésekre vonatkozó koncepcióváltás 
értelmében – és a fennálló gyakorlattal ellentétben – természetesen csak döntésben 
történhet, amely tartalmazza a meghosszabbítás indokát, és arra a döntés közlésének 
általános szabályai is vonatkoznak. 

Az ügyintézési határidő kezdete 
Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának 
napján kezdődik. 

2.) Szakhatóság: 
 
Jogszabály elrendelheti, hogy a határozat meghozatala előtt más hatóság (szakhatóság) 
állásfoglalását kell beszerezni. 
 
A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 10 munkanap, indokolt esetben a 
szakhatóság vezetője egy alkalommal 10 munkanappal meghosszabbíthatja.  
Ha a szakhatóság a számára meghatározott ügyintézési határidőn belül nem nyilatkozik, az 
ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság a szakhatóság felügyeleti szervéhez fordul. 
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16/A.) A TERÜLETSZERVEZÉSI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 
Területszervezés: 
- településhez kapcsolódó 
- városokhoz kapcsolódó 
- megyei 
- fővárosi ügyek 
- nagyközség jogállása 
- településrész átadás, átvétel, csere 
 
Eljárás általános szabályai:  
Röviden: előkészítő-bizottság (választópolgárokból) javaslata – lakosság tájékoztatása – 
népszavazás – testületi határozat – szakminiszter – Kormány benyújtja az Országgyűlésnek, 
vagy szakminiszter a Köztársasági Elnöknek. 
A miniszteri határozatot meg lehet támadni a Fővárosi Bíróságnál, aki 30 napon belül 
nemperes eljárásban dönt.  
Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Kormány nyújtja be a helyi, ill. saját 
kezdeményezését.  
A köztársasági elnök hatáskörébe tartozó ügyekben a helyi kezdeményezés nyomán a 
szakminiszter nyújtja be javaslatát. 
Főszabályként az Országgyűlés, ill. a köztársasági elnök évente egy alkalommal, december 
31-ig dönt. 
 
1.) Új község kialakításának konkrét feltételei: 
- az elkülönült településrésznek legalább 300 lakosa legyen 
- képes az önkormányzati jogok gyakorlására 
- az Ötv-ben meghatározott kötelező feladatok ellátását a szolgáltatások színvonalának 
csökkentése nélkül vállalni tudja. 
 
Településegyesítés 
Egybeépült községek, illetve város és község egyesítésének eljárása: Utóbbi esetben a város 
megtartja nevét. Községek egyesítése esetén az új névre is javaslatot kell tenni.  
Röviden: előkészítő bizottság – helyi népszavazás – testületi határozat – szakminiszter  
Egyesítés megszüntetés csak ott lehet, ahol korábban egyesítés volt.  
 
2.) Várossá nyilvánítás: Kezdeményezés joga a nagyközség képviselő-testületét illeti meg.  
A kezdeményezés felterjesztésekor a képviselő-testület határozatban vállalja, hogy a várossá 
nyilvánítás esetén szerveivel együtt teljesíti a jogszabályban előírt kötelezettségeket, 
megteremti a végrehajtás személyi és szervezeti feltételeit. 
 
3.) Megyei jogú várossá nyilvánítás – kétféle módon nyerhető el: 
1.) a megyeszékhely város az Ötv. vonatkozó rendelkezése szerint megyei jogú 
2.) 50.000-nél nagyobb lakosságszámú város nyerheti el ezt a jogállást. 
A képviselő-testület megkeresésére a megyei közgyűlés 3 hónapon belül előzetesen állást 
foglal a társulás létrehozásáról. 
A döntés meghozatala az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. 
 
4.) Fővárosi ügyek 
A főváros önkormányzati rendszere kétszintű: 
- a főváros és 
- kerületei önkormányzataiból áll. 
A két szint között nincs hierarchikus viszony.  
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5.) Nagyközség: Az a település használhatja, amelyeken a rendszerváltozás előtt ún. 
nagyközségi tanács működött, illetve amelynek lakossága meghaladja az 5000 főt. 
 
6.) Területrész átadás, átvétel, csere 
Az érintett települések, ha egy megyén belül vannak és amelyek egymással határosak a 
testületek megállapodhatnak valamely területrész átadásáról, átvételéről vagy cseréjéről. 
Előkészítő bizottságba minden érintett település küld képviselőt. A bizottság javaslatot tesz 
az átcsatolandó területre, a vagyonmegosztásra és a költségekre. Helyi népszavazás 
amennyiben érvényes és eredményes köti valamennyi testületet. Amennyiben valamelyik 
település meggondolja magát a másik település a megyei bírósághoz fordulhat. A bíróság 
végzése pótolja a települések közötti megállapodást.  
A települési önkormányzatok illetékességi területhez való joga „szent és sérthetetlen”. 
Területrészi átadásáról, átvételéről, cseréjéről csak az érintett képviselőtestületek 
állapodhatnak meg. lakott területrész esetében az érintett választópolgárok többségének 
támogatása szükséges. Amennyiben a többség helyi népszavazással kezdeményezi az 
átadást, akkor az nem tagadható meg. 
 
Jelenleg az ország területe a fővárosra és 19 megyére tagozódik. 
Települési önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezheti, hogy területével határos 
másik megyéhez átcsatolják. A kezdeményezésben részletezni szükséges az átcsatolás 
indokait, továbbá be kell mutatni, hogy az átcsatolás milyen előnyökkel jár.  
Döntéshozatalra az Országgyűlés jogosult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

47 

16/B.) KÉPVISELET, KIZÁRÁS, HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 

 
1.) Képviselet: 
A Ket.-novella egyértelművé teszi, hogy a meghatalmazottat adott esetben nem az ügyfél, 
hanem annak törvényes képviselője (pl. a kiskorú ügyfél szülei ügyvédet) hatalmazza meg.  

A hatóság minden esetben köteles vizsgálni a képviseleti jogosultságot. A Ket. – Ket.-
novellával megállapított – 40/A. §-a a Pp. mintájára pontosan meghatározza, 
hogy a meghatalmazást hogyan, milyen formában fogadja el a hatóság. A közokirat 
és teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmán, a Pp.-ben meghatározott fogalmak 
értendőek. Ezek alapján közokiratnak nevezzük az olyan papír alapú vagy elektronikus 
okiratot, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén 
belül, a megszabott alakban állított ki, és mint közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja a 
benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények 
valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és 
módját. A teljes bizonyító erejű magánokirat pedig az ellenkező bizonyításáig teljes 
bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg 
elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek 
valamelyikének megfelel: az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; két tanú az okiraton 
aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását 
előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag 
vagy közjegyzőileg hitelesítve van; a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított 
okiratot szabályszerűen aláírták; ügyvéd az általa készített okirat szabályszerű 
ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy 
aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus 
aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 
megegyezik; az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 

A Ket. 40. § (4) bekezdésének módosítását, a „jogszabályi felhatalmazás nélkül, 
rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve” szövegész hatályon kívül helyezését az 
indokolja, hogy ha e képviselet nem valósítja meg a zugírászat tényállását (amely Btk.-beli 
tényállást viszont a Ket. értelemszerűen nem ismétli meg, és nem is utal rá, mint ahogy a 
többi, a hatósági eljárás kapcsán felmerülő büntető tényállásra sem), akkor az nem tartozik a 
hatóság érdekkörébe. Nem fogalmazható meg olyan, a hatósági eljárás jogszerű 
lefolytatásához kapcsolódó érdek vagy szempont, amelyből alapján a rendszeres anyagi 
haszonszerzésre törekvő képviselő közreműködésének megtagadása következne, ha a 
képviselő közreműködésével nem árt az ügyfélnek, illetve az ügyfél felhatalmazása alapján 
jár el. A rendelkezés aggályos mivoltát jelzi, hogy a gyakorlatban a hatóságok nehezen 
értelmezték ezt a szabályt [a Ket. Szakértői Bizottságnak is állást kellett foglalnia: lásd a 22. 
számú módszertani állásfoglalást, amely nehezen alkalmazhatónak ítélte e szabályt, hiszen a 
hatóság nem képes megítélni, hogy ez alapján a rendelkezés alapján bizonyosan a képviselő 
visszautasításának van-e helye]. A Ket.-novella a meghatalmazást a Pp. mintájára, 
azzal összhangban szabályozza, hogy a meghatalmazás milyen formában 
rendelkezik bizonyító erővel, milyen fajtái vannak (vagyis az egész eljárásra vagy 
csak meghatározott eljárási cselekményre vonatkozik), a meghatalmazás 
korlátozása mikor tekinthető hatályosnak. 
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2.) Kizárás: 
A közigazgatási hatósági eljárás során előfordulhat, hogy a hatóság vagy annak ügyintézője 
részvétele az eljárásban nem garantálja a pártatlan, tárgyilagos eljárást. Ilyen esetekben 
szükséges megfelelő eljárási garanciákat építeni a szabályozásba annak érdekében, hogy az 
eljárás elfogulatlansága biztosítható legyen. Erre szolgál a Ket. által szabályozott kizárás 
jogintézménye. A kizárás csak a hatósággal, illetve annak munkatársával szemben 
alkalmazható. Az ügyfél és az eljárás közreműködői az eljárásból nem zárhatók ki.  

A kizárást az ún. kizárási okok alapozzák meg. A törvény különbséget tesz abszolút és relatív 
kizárási okok között. Abszolút kizárási ok esetében nincs helye mérlegelésnek, azt a 
köztisztviselőt vagy szervet, akivel (amellyel) szemben az ok felmerült, ki kell zárni az ügy 
intézéséből. Relatív kizárási ok esetében pedig a döntésre jogosult vezetőnek vagy szervnek 
kell mérlegelnie, hogy indokolt-e a kizárás intézményét alkalmazni. Ez utóbbi esetben nem 
adható azokról a helyzetekről kimerítő felsorolás – az esetek összetettsége és egyedisége 
miatt – amelyek fennállása esetén a kizárás mellett kell dönteni, azt mindig valamennyi 
körülmény megfontolt mérlegelése után kell eldönteni.  

A kizárás szabályait átfogóan módosítja a Ket.-novella. Egy szakaszban egységesen felsorolja 
az összes kizárási okot, amelyek esetén az ügy elintézésében részt vevő személy (ügyintéző, 
kiadmányozási jogkörrel, illetve hatáskörrel rendelkező személy, ideértve a szakhatóságnál 
eljáró ügyintézőt, kiadmányozó személyt is) vagy az egész hatóság részvétele kizárttá válik 
vagy válhat. 

Az ügy elintézésében nem vehet részt: 

1. Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti (relatív 
kizárási ok). 

2. Másodfokon az, aki az ügy elintézésben első fokon részt vett, továbbá az, aki az 
ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítőként, az ügyfél képviselőjeként, 
hatósági tanúként vagy szakértőként járt el (abszolút kizárási ok). 

3. Az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti (relatív 
kizárási ok). A hatóság nem válik kizárttá amiatt, mert a határozatban 
megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az általa megjelölt számlára 
történik. 

4. A jegyző, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak. A jegyzőre vonatkozó 
speciális szabályozás indoka alapvetően annak kettős jogállásában 
keresendő, hiszen a számos államigazgatási feladata mellett, önkormányzati 
alkalmazásban áll, vezeti a képviselő-testület hivatalát. Erre tekintettel a 
jegyző nem csupán mint ügyfél válik kizárttá, hanem – ha mint hatóság jár el – annak 
a hatósági ügynek az elintézésében is, amelyekben az őt foglalkoztató önkormányzat, 
ennek társulása vagy az egyéb munkáltatói jogokat gyakorló polgármester az 
ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az önkormányzat, a társulás vagy a 
polgármester jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő 
kötelezettséget vállal (abszolút kizárási ok). Ebben az esetben a Ket.-novella bírósági 
joggyakorlatot kodifikál. A Legfelsőbb Bíróság építési engedélyezési eljárásban 
rögzítette, hogy „abban az építési engedélyezési eljárásban, amelyben az 
építkezéssel érintett ingatlan tulajdonosa, továbbá az elvi építési engedély 
jogosultja az önkormányzat, az ugyanezen önkormányzat vezető 
tisztségviselőjeként eljárást lefolytató jegyzőtől az ügy tárgyilagos 
megítélése kétséges és aggályos, ami összeegyeztethetetlen a közigazgatási 
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szerv megkülönböztetés és részrehajlás nélküli eljárásával” [Legfelsőbb 
Bíróság Kfv. II. 39.346/2006. szám]. 

5. Az a hatóság, amelyik hatóság vezetőjével szemben kizárási ok merül fel (abszolút 
kizárási ok). 

6. Az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (relatív kizárási ok). 

Az ügyintéző a hatóság vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől 
számított három munkanapon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. 
A kizárási okot a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül az 
ügyfél is bejelentheti, ekkor a hatóság a kizárás tárgyában végzéssel dönt. Ha az ügyfél 
nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban 
az eljárásban, ugyanazon ügyintéző ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, 
őt a kizárást megtagadó végzésben eljárási bírsággal lehet sújtani. A bírság célja az 
alaptalan kizárásra irányuló bejelentések megelőzése és ezáltal az eljárások gyorsítása. Az 
eljárási bírság kiszabása során természetesen figyelemmel kell lenni az eljárás 
akadályozásának következményeiről szóló rendelkezésekre is. 

A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az szükséges, 
más ügyintézőt jelöl ki, illetőleg dönt arról is, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási 
cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintéző járt el. 

Amennyiben az ügyintéző kizárása indokolt, és a hatóságnál nincs másik, megfelelő 
szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, a felügyeleti szerv vezetője másik azonos hatáskörű 
hatóságot köteles kijelölni. 

A Ket.-novella kiegészíti a korábbi szabályozást a tekintetben, hogy milyen eljárási szabályok 
alkalmazandóak a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben felmerülő 
kizárási ok esetén. A hatáskört gyakorló személy az a személy, aki a hatáskör címzettje, 
tehát vagy a hatóság vezetője vagy a személyében hatóságként eljáró személy. Ez esetben 
a kizárási okot a felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni, és az ügyben – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik 
azonos hatáskörű hatóság lesz jogosult eljárni. Abban az esetben, ha nincs kijelölhető másik, 
azonos hatáskörű hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok áll fenn, de 
ebben az esetben határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható végzését a felügyeleti 
szerv vezetőjével is közölnie kell.  

A hatósági ügyben eljáró testület tagjával és vezetőjével, továbbá az eljáró hatóság 
kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezetőjével szemben megfelelően alkalmazni kell a 
kizárás szabályait azzal, hogy ha a hatóságnál nincs másik kiadmányozási jogkörrel 
rendelkező vagy azzal felruházható személy, a hatáskör gyakorlója jár el. 

Önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény képviselő-testület döntéshozatalának személyes érintettséggel 
kapcsolatos eljárása az irányadó. 

A kizárásra vonatkozó szabályokat a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és 
nyilvántartással kapcsolatos ügyekben, illetve a jogszabályban meghatározott mértékű – nem 
mérlegelési jogkörbe tartozó – adó- vagy más fizetési kötelezettség megállapításával 
kapcsolatos ügyben egyaránt alkalmazni kell. 
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3.) A hatósági közvetítő: 
A hatályos szabályozás jogszabály megengedő rendelkezéseihez köti a hatósági közvetítő 
igénybevételét. Ilyen jogi normák megalkotására szűk körben került sor, a hatósági 
közvetítés gyakorlati tapasztalatai mégis kedvezőek. A mind szélesebb körű alkalmazás 
előmozdítása érdekében a Ket. vonatkozó rendelkezésének módosítása a korlátok 
lebontását tartalmazza, így sem a külön jogszabályi rendelkezés, sem az nem 
feltétel, hogy nagyszámú ügyfelet érintsen az ügy. A Ket.-novella pontosítja a 
hatósági közvetítővé válás feltételeire és a hatósági közvetítő kiválasztására vonatkozó 
szabályokra vonatkozó, a Kormánynak adott felhatalmazást, emellett szükségtelen, hogy a 
Ket. is rendelkezzen a hatósági közvetítő képesítéséről. A hatósági közvetítőre vonatkozó 
szabályozás felülvizsgálata – a Szolgtv. rendelkezéseire is tekintettel – folyamatban van. 
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17/A.) ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÁLLAMI SZERVEK VISZONYA 

 
Önkormányzati jog: a települési önkormányzat képviselő-testületének át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik a szervezeti és működési szabályzat elfogadása. 
 
Helyi önkormányzatok szervezete és működése: 
A helyi önkormányzat jogi személy.  Meghatározó pozíciót a képviselő-testület tölt be.   
Az önkormányzat feladat és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.  
Szervei: a polgármester, a bizottságok, településrészi önkormányzat és a hivatal, melyek a 
képviselő-testületnek alárendelten működnek. Fontos szereplő a jegyző, nem szerve a 
képviselő-testületnek, államigazgatási szerv az önkormányzaton belül. A jegyző és a testület 
között nincs alá-fölé rendeltség, nem utasíthatja. 
 
Az önkormányzatok és az állami szervek kapcsolata: 

- ogy. törvényben szabályozza az önkormányzatra vonatkozó összes fontos alapvető 

kérdést. köztársasági elnök: dönt területszervezi ügyben 
- a köztársasági elnök az a személy, aki kiírja a helyhatósági választások napját 
- kormány: törvényességi ellenőrzés végpontja a kormány, dönt az államigazgatási 

szerv és az önkormányzat közötti vitában. Rendeletben határozza meg a helyi 
közszolgálat képesítési előírásait.  

- miniszter: önkormányzati miniszter. A szakminiszter előkészíti a területszervezési 
döntéseket, előkészíti a kormány és az ogy. önkormányzatokra vonatkozó 
kormányrendeleteket 

- településfejlesztés meghatározása 
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17/B.) TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA ÉS BIZONYÍTÁS 

 
A közigazgatási határozat meghozatalának előfeltétele a tényállás tisztázása. 
A hatóság a döntéshozatal előtt a tényállást hivatalból köteles tisztázni.  
A tényállás tisztázása érdekében: 
- létesítménnyel kapcsolatos, illetve 
- tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban 
törvény vagy kormányrendelet együttműködésre kötelezheti azonos hatáskörű, a 
hatásterületen illetékességgel rendelkező hatóságokat. 
 
A tényállás tisztázása a hatóságnak az a tevékenysége, amellyel megállapítja, hogy az 
ügyfél kérelmében foglal vagy egyéb forrásokból (pl. hatósági nyilvántartásokból) a hatóság 
által megismerhető adatok az ügy eldöntéséhez elegendők-e.  
A bizonyítás az eljárásban résztvevő személyek és a hatóság együttes tevékenysége abból 
a célból, hogy a hatóságban a tényállás felől meggyőződés keltődjék.  
 
A tényállás tisztázása bizonyítás nélkül történik az olyan tények (adatok, körülmények) 
tekintetében, amelyek köztudomásúak.  Nem szorul bizonyításra az egyik félnek olyan 
állítása, amit a másik nem von kétségbe.  
 
A bizonyítási rendszer kötött vagy szabad lehet. A közigazgatásban a szabad bizonyítási 
rendszer az általános.  
 
Kötött bizonyítási rendszer: ha a jog szabályai meghatározzák, hogy a hatóság milyen 
bizonyítási eszközöket használhat, a bizonyítékokat erejük szerint rangsorolják és kötelezik a 
hatóságot, hogy a rangsorhoz igazodjék a tényállás valódinak vagy valótlannak 
minősítésekor.  
Szabad bizonyítási rendszer: a hatóság minden eszközt felhasználhat, amit bizonyításra 
alkalmasnak vél, maga határozza meg adott esetben közülük a bizonyításra 
legalkalmasabbakat és megkötöttség nélkül értékeli őket.  
 
Bizonyítási teher:  
Bizonyítási kötelezettség megoszlása a hatóság és az ügyfél között.  
A modern felfogás világszerte abba az irányba halad, hogy a közigazgatási ügyekben a 
Bizonyítási teher zömmel a hatóságé legyen, mert a modern igazgatási technika 
lehetővé teszi, hogy a hatóságnál rendelkezésre álljanak a legtöbb közigazgatási ügyben 
azok az információk, amelyek az ügydöntés vagy más hatósági fellépés (adatigazolás, 
nyilvántartás) során bizonyítékul szolgálnak.  
Ellentétes érdekű ügyfelek közötti vitában a bizonyítási teher elsősorban azé, aki az 
eljárást kezdeményezte. (pl. birtokvédelmi, kisajátítási ügyek) A hatóság köteles a hivatalból 
rendelkezésre álló bizonyítékokat figyelembe venni. 
 
Bizonyítási eszközök 
- az ügyfél nyilatkozata, 
- az irat, 
- a tanú, hatósági tanú, 
- szakértői vélemény, 
- tárgyi bizonyíték, 
- szemle. 
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18/A.) ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE 

 
Közigazgatási Hivatal:  
A törvényességi ellenőrzés legfontosabb szerve. A Kormány területi államigazgatási szerve. 
Általános hatáskörű szerv.  
1990-ben hozták létre a köztársasági megbízott intézményét. Feladata az volt, hogy 
törvényességi szempontból ellenőrizze az önkormányzatok működését. 1994-ig működött. 
1994-ben Korm. rendelettel hozták létre a közigazgatási hivatalokat, a köztársasági 
megbízott jogutódjaként. Ekkor legfontosabb feladata a törvényességi ellenőrzés volt, melyet 
a hivatalvezető látott el.  
1996-ban módosították a Korm. rendeletet, ami kibővítette a hivatal vezetőjének jogkörét. 
Két fontos jogkört adott (koordinációs és általános ellenőrzési jogkör – dekoncentrált 
szervekkel kapcsolatban hatósági munka ellenőrzése).  
2007. január 1-én lépett hatályba új Korm. rendelet.  
 
Közig hivatal vezetőjének munkáltatója az önkormányzati miniszter. 
Jogi v. közigazgatási szakvizsga szükséges. 
Hivatalvezető államtitkári illetményekre, juttatásokra jogosult.  
 
Hivatalvezető feladatai: 

- hivatalhoz tartozó jogosítvány 
- koordinációs jogkör 
- ellenőrzési jogkör 
- törvényesség ellenőrzése 
- képzési, továbbképzési jogkör 
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18/B.) DÖNTÉSEK A KET-BEN 

 
A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő kérdésekben 
pedig végzést bocsát ki. 
 
Határozat részei: 
 
1.) Fejrész 
- hatóság megnevezése, az ügyintéző neve 
- az ügyfél neve, lakó- vagy tartózkodási helye, illetve az ügyfél megnevezése, székhelye 
vagy telephelye,  
- az ügy számának és tárgyának megnevezése. 
 
2.) Rendelkező rész 
Központi eleme a döntés. Tartalmaznia kell: az ahhoz kapcsolódó tartalmi elemeket: 
fellebbezés 15 napon belül, keresetindítás lehetősége, szakhatóság megnevezési, 
szakhatósági állásfoglalás. Kikötéseket is tartalmazhat.  Kötelezettség teljesítésének 
határnapja vagy határideje.  Azonnali végrehajtást is elrendelhet. 
 
3.) Indokolás 
Teljes körűnek kell lennie. A döntés megalapozása és elfogadtatása. Tényállás 
megalapozása, bizonyítékok felsorolása, jogszabályi hivatkozások. Bele kell foglalni a 
mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a szerepet játszó 
szempontokat és tényeket.  A szakhatósági állásfoglalás indokait is. A hatóság hatáskörét és 
illetékességét megállapító jogszabályokra is utalni kell. 
 
4.) Az utolsó rész tartalmazza: 
- a döntéshozatal helyét és idejét 
- a kiadmányozó nevét, hivatali beosztását és aláírását 
- a hatóság bélyegzőlenyomatát 
- a minősített elektronikus aláírást, ha elektronikus dokumentum formájában kerül kiadásra a 
döntés. 
 
Végzés: 
 
Elemei: 
a.)  fejléc – azonos, mint a határozatnál 
b.) rendelkező rész tartalma: 
- a döntés 
- a fellebbezés vagy a keresetindítás lehetőségére való figyelmeztetést 
- tájékoztatás a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtásáról 
c.) indokolás 
- jogszabályhelyek, melyek alapján a hatóság a végzést meghozta 
- utalni szükséges a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra 
d.) az utolsó rész tartalmi elemei megegyeznek a határozatéval. 
A végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg. 
Önálló fellebbezésnek van helye: 
- az első fokú eljárást felfüggesztő 
- az eljárást megszüntető 
- a kérelem érdemi vizsgálatát elutasító 
- az eljárási bírságot kiszabó 
- és az eljárási költség viselésének kérdésében hozott végzés ellen. 



Közigazgatási jog szigorlat 

55 

Egyezség jóváhagyása 
 
Az eljárásban résztvevő ellenérdekű felek a megkövetelt feltételek fennállása esetén az ügy 
kimenetét illetően megállapodhatnak egymással (pl. a szülők a gyámügyi eljárásban 
megállapodnak a gyermek láthatásáról). A megállapodás azonban akkor lesz érvényes, ha 
azt a hatóság jóváhagyja, és határozatba foglalja. Az egyezséget jóváhagyó határozatból 
mellőzhető az indokolási rész. A határozatba foglalt egyezség ellen nincs helye 
fellebbezésnek. 
 
Hatósági szerződés 
 
A Ket. kimondja, hogy az első fokon eljáró hatóság az ügynek a közérdek és az ügyfél 
szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett, hatósági szerződést 
is köthet. A szerződésben foglaltak megszegése esetén a szerződés jogerős és 
végrehajtható határozatnak minősül. A hatósági szerződésnek ott és akkor van 
létjogosultsága, ahol, és amikor az kölcsönös előnyökkel jár az ügyfél és a hatóság számára. 
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19/A.) A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE 

 
A lakosok közössége a képviselő-testületbe választott képviselők útján és a helyi 
népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat. 
(4 évente) 
A képviselőtestület ülései általában nyilvánosak. Zárt ülést meghatározott személyi ügyekben 
tart, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.  
 
Ülés két típusa: 
1.) rendes ülés - programozottak, előre ki van tűzve. 
2.) rendkívüli ülés - a testületi tagok ¼-e, vagy a testületi bizottság kezdeményezi, a 
polgármesternek kell összehívni. 
 
A testület fő szabályként nyílt szavazással hozza meg határozatát és rendeleteit. Zárt ülésen 
titkos szavazást is tarthat. 
 
Döntés lehet egyszerű és minősített többségű (ez 2/3-ot jelent, az összes képviselő több 
mint a fele igennel szavaz) 

Formailag lehet a döntés: 
- határozat: konkrét ügyben kötelező 
- rendelet: jogszabály, amely mindenkire az adott településen kötelező 

A szavazás nyilvános, kivétel: titkos szavazás esetén. 
 
Döntéshozatalból kizárható, akit (vagy hozzátartozóját) az érintett ügy elbírálása érint. 
A határozatképesség előfeltétele, hogy a képviselőknek több mint fele jelen legyen az ülésen.  
A képviselő-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart. 
 
A képviselő-testület szervei:  
- bizottságok,  
- a polgármester,  
- a részönkormányzat testülete és a  
- polgármesteri hivatal. 
 
A testület működésképtelensége, és megszűnése:  

- a testületet az Országgyűlés oszlathatja fel, ha alkotmánysértő módon tevékenykedik 
- a testület feloszlatja magát: minősített többséggel lehet szavazni, név szerint. Időbeli 

korlát: nem lehet feloszlatni a választását követő 6 hónapon belül, ill. a megbízatása 
lejártát megelőző egy éven belül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

57 

19/B.) HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, IGAZOLVÁNY, ELLENŐRZÉS 

 
A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, 
mindezek más hasonló módon történő igazolását, valamint a hatósági nyilvántartásba történt 
bejegyzést (módosítást, javítást, törlést) határozatnak kell tekinteni. 
 
1.) A hatósági bizonyítvány: 
 
A hatóság tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 
A kiadásra kérelemre és hivatalból egyaránt sor kerülhet.  
 
Erre az a hatóság illetékes, amelynek: 
- területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, 
- amelynek területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt 
időszakban volt 
- nyilvántartása az adatot tartalmazza. 
 
A hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni: 
- az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét 
- kinek, milyen célból, 
- mely szerv eljárásában történő felhasználása, 
- milyen bizonyítékok alapján adták ki, 
- a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását. 
 
A hatósági bizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha: 
- jogszabály előírja, vagy 
- az ügyfél valószínűsíti a kiállítás szükségességét. 
 
A hatósági bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha: 
- kiállítása jogszabályba ütközik 
- az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható 
- az ügyfél nem jelöli meg a felhasználás célját 
- szükségességét nem tudja valószínűsíteni 
- valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri. 
 
A hatósági bizonyítványban foglaltakat – az ellenkező bizonyításig – mindenki köteles 
elfogadni. 
 
2.) A hatósági igazolvány: 
 
A hatóság az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására adja ki. (pl. 
személyi igazolvány, útlevél) 
A hatósági igazolványba bejegyzést csak jogszabályban feljogosított hatóság tehet, tartalmát 
szintén jogszabály határozza meg.  
 
Ha a hatóság (hivatalos személy) ellenőrzése során megállapítja, hogy  
- a hatósági igazolvány, 
- az abba tett bejegyzés hamis, illetve valótlan, átvételi elismervény kiállítása mellett, azt a 
további eljárás céljából elveszi. 
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3.) Hatósági ellenőrzés: 
 
Célja kettős: Az első, hogy az ügyfél jogszerűen működik-e. A második, hogy az ellenőrzött 
betartja-e a hatóság által korábban határozatban foglaltakat. Az ellenőrzés többféle képen is 
megvalósulhat: információkérés, iratok bekérése, helyszíni ellenőrzés. 
 
Az ellenőrzés két féle eredményt hozhat: 
- mindent szabályszerűnek találnak. Ilyenkor az ellenőrző hatóság nem bocsát ki határozatot. 
- amikor jogsértést tapasztal az ellenőrző szerv.  
 
Két eset lehet: 
- amikor olyan jogsértést tapasztal, ami az ő hatáskörébe tartozik.  
- amikor nem az eljáró hatóság hatáskörébe tartozik, ilyen esetben eljárást kell 
kezdeményezni és meg kell keresni a hatáskörrel rendelkező hatóságot.  
 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

59 

20/A.) A BIZOTTSÁG ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT 

 
A képviselő-testület bizottsága: 
 
- meghatározza a bizottsági szervezetet 
- megválasztja a bizottságok tagjait 
- a bizottságok részére feladatokat határozhat meg és döntési jogot adhat 
- a szervezeti és működési szabályzatban megállapítja a bizottságok működésének alapvető 
szabályait. 
 
2000-nél több lakosú településekben a pénzügyi bizottság létrehozása kötelező. 
Amennyiben a képviselő-testület kisebbségi jelöltként mandátumot szerzett tagjai 
kezdeményezik, akkor kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottság megalakítására kerül sor. 
 
A bizottságok tevékenysége szorosan kapcsolódik a képviselő-testület működéséhez.  
- Előkészítik döntéseit 
- szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. 
 
A bizottság ellenőrizheti a polgármesteri hivatalnak, a képviselő-testület döntéseinek az 
előkészítésre, ill. végrehajtására irányuló munkáját. Hibák, hiányosságok fennállása esetén a 
polgármesternél intézkedést kezdeményezhet.  
A képviselő-testület döntési jogkört adhat a bizottságnak és rendeletében hatósági jogkört is 
állapíthat meg részére. 
 
A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. 
 
Településrészi önkormányzat: 
 
Kötelező létrehozni településrészi önkormányzatot három típusú település esetében, ha az 
érintettek ezt kérik: 
 külterületi lakott hely (tanya) 
 településegyesítéssel létrejövő településrészen 
 üdülőterületen, abban az esetben, ha a lakosság eléri a település lakosságának 1/4-ét. 
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20/B.) FELLEBBEZÉS A KET-BEN 

 
Legáltalánosabb és leghatékonyabb jogorvoslati eszköz. 
 
A fellebbezés jellemzői: 
- egy fokú jogorvoslat és az első fokon hozott határozat ellen lehet fellebbezni 
- nincs meghatározott jogcímhez és alakisághoz kötve 
- a fellebbezőt nem terheli indokolási kötelezettség 
- az elbíráló hatóság a döntést helyben hagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti 
- jogszabályban fennálló feltételek esetén a fellebbezés elbírálása során méltányosság is 
gyakorolható 
- határidőhöz kötött jogorvoslati eszköz 
- átszármaztató hatályú jogorvoslati kérelem 
- főszabály: a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve az 
azonnali végrehajtás eseteit. 
 
Végzés általában csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha: 
- a törvény az önálló fellebbezést megengedi 
- a törvény a fellebbezés kizárásával a határozat közvetlen bírósági felülvizsgálatát teszi 
lehetővé. 
 
A fellebbezésre jogosultak szóban és írásban lemondhatnak fellebbezési jogukról. 
 
Nincs helye fellebbezésnek: 
- ha az ügyben a törvény az elsőfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát teszi 
lehetővé 
- az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen 
- a másodfokon eljáró szerv által hozott végzés ellen 
- méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen. 
 
A fellebbezést az első fokon eljárt hatósághoz kell előterjeszteni. A hatóság a 
fellebbezést az ügy összes irataival együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított 5 
munkanapon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, a 
felterjesztésben kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat.  
Nem kell felterjeszteni, ha a megtámadott döntést hozó hatóság a határozatát a 
fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kicseréli, kiegészíti, módosítja vagy 
visszavonja.  
 
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül lehet előterjeszteni. 
 
A fellebbezés elbírálására jogosult szerv a fellebbezési eljárás lefolytatásának eredményeként 
többféle döntést hozhat: 
- az elsőfokú döntést helybenhagyja, mert azt jogszerűnek, megalapozottnak tartja, 
- az elsőfokú döntést megváltoztatja, tekintettel az ügyféli fellebbezésben foglalt 
indokokra, 
- az elsőfokú döntést megsemmisíti, 
- az elsőfokú döntést megsemmisíti, és ezzel egyidejűleg az első fokon eljárt szervet új 
eljárás (ún. megismételt eljárás) lefolytatására kötelezi (pl. akkor, ha úgy ítéli meg, 
hogy a tényállás további tisztázása, vagy további ügyfelek bevonása szükséges). 
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21/A.) POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTER 

 
Polgármester (városban főpolgármester): 
A települések választópolgárai közvetlenül választják. Tagja a képviselő-testületnek. 
Megbízatása az új polgármester megbízatásáig tart. 3000-nél több lakosú településekben 
főállású polgármestert választanak. Ennél kevesebb lakosú településekben a 
polgármesterjelölt nyilatkozik, hogy főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el 
tisztségét.  
 
A polgármester tekintetében a munkáltató jogokat a képviselő-testület gyakorolja.  
Ugyancsak a testület állapítja meg az illetményét és az egyéb juttatásokat a jogszabály 
keretei között. 
 
Jogosítványai: 
1.) testület működésével kapcsolatos jogosítványok 
2.) hivatallal kapcsolatos jogosítványok 
 
A polgármester, valamint a képviselő-testület és bizottságok közötti viszony: 
- a polgármester összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, elnöke a képviselő-
testületnek és eljár képviseletében 
- a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre átruházhatja, eljár a hatáskörébe 
utalt önkormányzati hatósági ügyekben is 
- amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését önkormányzati érdeket sértőnek 
tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt 
megtárgyalását 
- a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő-testület 
minősített többséggel hozott határozata alapján az illetékes megyei, illetve fővárosi 
bíróságnál keresettel kezdeményezheti a polgármesteri tisztség megszüntetését. 
- a polgármester segíti a települési képviselők munkáját és a testületi ülésen önkormányzati 
ügyekben a kért felvilágosítást tartozik megadni 
- a polgármester indítványára a képviselő-testület bizottságát össze kell hívni. 
 
Polgármesteri hivatal irányítása és szervezése: 
Az irányítási jog a polgármestert illeti meg.  
- a jegyző javaslatának figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzati munka szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 
- a jegyző javaslata alapján elkészíti a képviselő-testület elé terjeszti a hivatal belső 
tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározását 
 
Alpolgármester: 
A képviselő-testület saját tagjai közül alpolgármestert választhat titkos szavazással. 
Tevékenysége kifejezetten a polgármesterhez kötődik: 
- helyettesíti a polgármestert 
- segíti munkájában 
- irányításával látja el feladatait. 
Hatáskört csak helyettesítés esetén gyakorolhat. 
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21/B.) KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA 

 
A bírósági felülvizsgálat kérelmezésére akkor kerülhet sor: 
- ha az ügyfél a fellebbezési eljárás eredményeként született másodfokú döntést sérelmezi, 
vagy 
- ha az adott ügyfajtában a fellebbezés kizárt, és közvetlenül a bíróságtól lehet kérni az 
elsőfokú határozat jogorvoslatát. 
 
A bírósági felülvizsgálat igénybevételének tehát alapvető feltétele, hogy az ügyfél a 
közigazgatási eljárás során a fellebbezési jogát kimerítse.  
További feltétel, hogy a bírósági felülvizsgálatot csak jogszabálysértésre hivatkozással 
lehet kérni  
Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró illetékes bíróságtól a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.  
A keresetlevél alapján induló közigazgatási perben a pert megindító ügyfél felperesi, míg a 
felülvizsgálni kért hatósági határozatot meghozó közigazgatási szerv alperesi 
pozícióban van.  
A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya, de az ügyfél a keresetlevélben kérheti a végrehajtás felfüggesztését.  
 
A bíróság a közigazgatási per lefolytatásának eredményeképpen a következő ítéleteket 
hozhatja meg: 
- jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi; 
- ha ez szükségesnek mutatkozik, a hatályon kívül helyezéssel egyidejűleg a közigazgatási 
hatóságot új közigazgatási eljárás lefolytatására kötelezi; 
- törvényben meghatározott közigazgatási hatósági ügyfajtákban a közigazgatási döntést 
megváltoztathatja; 
- ha a hatósági határozat tekintetében jogszabálysértés nem állapítható meg, az ügyfél 
keresetét elutasítja. 
 
Bírósági felülvizsgálat 
A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányuló keresetlevelet az ügyfél a közigazgatási 
döntés közlésétől számított harminc napon belül nyújthatja be. Mint látható, a Ket.-novella 
valóban csak a szűk értelemben vett közigazgatási hatósági eljárási határidők esetében 
alkalmazza a munkanapokban történő határidő-számítást: a bírósági felülvizsgálat már nem 
tartozik e körbe.  
A Ket. lehetővé teszi, hogy önállóan fellebbezhető végzések esetében az ügyfél, illetve a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője bírósági 
felülvizsgálatot kezdeményezzen. A Ket.-novella 109. § (2) bekezdése rögzíti az ehhez 
kapcsolódó eljárási szabályokat, amelyek megegyeznek a határozat esetében követendő 
eljárást rendező szabályokkal.  
A végzések nemperes eljárásban való elbírálásával kapcsolatban a Ket.-novella 
egy terminológiai pontosítást tesz, hiszen ebben az esetben a felülvizsgálatot 
kezdeményező nem keresetlevelet, hanem kérelmet nyújt be.  
A Ket. meghatározza, hogy mely esetekben nincs helye a közigazgatási határozat 
végrehajtása felfüggesztésének. Ezt a Ket.-novella kiegészíti a honvédelmi kötelezettségek 
részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget megállapító 
döntéssel. 
 



Közigazgatási jog szigorlat 

63 

22/A.) A JEGYZŐ ÉS A HIVATAL 

 
Jegyző: 
Pályázat után jegyzővé nevezhető ki: 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel rendelkezik 
- legalább két éves szakmai gyakorlatot szerzett. 
Az egyéb munkáltató jogok a polgármestert illetik meg. A kinevezés határozatlan időre szól.  
 
Feladatai: 
- vezeti a hivatalt 
- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét 
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról 
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket 
- a polgármester által átadott államigazgatási hatósági ügyekben dönt 
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésén 
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben 
 
Jelzési kötelezettsége: ha a képviselő-testület, bizottság vagy a polgármester döntésénél 
jogszabálysértést észlel. Eredménytelen jelzés esetén a közigazgatási hivatal vezetőjéhez 
fordul. 
 
Körjegyző: 
1000-nél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek igazgatási 
feladatainak ellátására alakítanak ki körjegyzőséget. 
1000-nél több, de 2000-nél kevesebb lakosú község is részt vehet a körjegyzőségben, a 
2000-nél több lakosú település is lehet a körjegyzőség székhelye. 
A körjegyzőséget az érintett települések képviselő-testületei megállapodással hozzák létre, ez 
egy nevesített társulási forma. 
 
Körzetközponti jegyző: 
A Többcélú Kistérségi Társulás központjának jegyzője. Hatásköre meghatározott ügyekben 
kiterjed a Többcélú Kistérségi Társulás területére. (Pl.: okmányiroda, gyámhivatal, ÉP 
hatóság) 
 
Hivatal: 
A képviselő-testület hozza létre polgármesteri hivatal elnevezéssel, egységes, önálló 
hatáskörrel nem rendelkezik. Feladatai: 
- az önkormányzat működéséhez kapcsolódnak 
- államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése, ill. a döntések végrehajtásával 
kapcsolatos teendők ellátása. 
Főszabály: a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának 
köztisztviselői tekintetében. Kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízáshoz, 
visszavonásához és a jutalmazáshoz a polgármester által meghatározott körben az ő 
egyetértése szükséges., tehát a jegyző munkáltatói jogainak terjedelme nagyrészt a 
polgármester elhatározásától függ. 
A hivatal nincs alárendelve az egyes képviselőknek, a képviselő nem utasíthatja a hivatalt 
vagy az ügyintézőjét.  
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22/B.) HIVATALBÓL INDÍTHATÓ JOGORVOSLATOK 

 
Általában a tárgyi jog sérelme alapozza meg a hivatalból történő jogorvoslást. 
 
1.) A döntés módosítása vagy visszavonása 
Történhet az ügyfél kérelmére és hivatalból. 
Két előfeltétele van: 
- a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy 
- bíróság nem bírálta el a döntést. 
 A hatóság a saját döntésének módosítását vagy visszavonását egy alkalommal, a határozat 
közlésétől számított egy éven belül teheti meg. A döntés hivatalbóli módosítására vagy 
visszavonására csak akkor kerülhet sor, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem 
sért. 
 
2.) A felügyeleti eljárás 
Lényegét tekintve törvényességi felügyelet. 
A felügyeleti eljárás keretében a felügyeleti szerv hivatalból jogosult megvizsgálni az eljáró 
hatóság eljárását és döntését.  
Ha vizsgálata során a felügyeleti szerv azt állapítja meg, hogy a hatóság jogerős hatósági 
döntése jogszabályt sért, felügyeleti eljárást folytat le, melynek során az első fokú 
hatóság jogsértő döntését megváltoztathatja, megsemmisítheti, illetve szükség esetén 
– a döntés megsemmisítése mellett – az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. 
A felügyeleti jogkör keretében a határozat megváltoztatására és megsemmisítésére csak 
akkor nyílik mód, ha a döntés jogerőre emelkedésétől még nem telt el öt év, illetőleg, ha az 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat nem sért. 
 
3.) A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján 
A határozat felülvizsgálatát el kell végezni: 
- ha az Alkotmánybíróság helyt ad az alkotmányjogi panasznak és a döntés alapjául szolgáló 
jogszabályt alkotmányellenessé nyilvánítja, továbbá 
- kimondja az alkotmányellenes jogszabály egyedi ügyben történő alkalmazhatóságának 
visszamenőleges kizárást, és 
- bírósági felülvizsgálatra nem került sor. 
Hasonlóan kell eljárni, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján a 
jogszabályt nem, csak annak valamely értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé. 
 
4.) Az ügyészi óvás 
Az ügyész főleg az alábbiak szerint szerez tudomást: 
- a törvényességi kérelmekből, közérdekű bejelentésekből és a törvénysértésre utaló 
jelzésekből, amit hozzá benyújtanak. 
- megtekintheti az államigazgatási szervek általános érvényű rendelkezéseit és egyedi 
döntéseit, szükség esetén az államigazgatási szerveknél vizsgálatot tarthat 
- iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, megküldését, felvilágosítás adását kérheti. 
Ha az ügyész a jogerős, illetve végrehajtható és a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által 
felül nem vizsgált közigazgatási határozatban jogszabálysértést állapít meg, a 
jogszabálysértés kiküszöbölése végett a határozatot hozó hatósághoz vagy annak felügyeleti 
szervéhez óvást nyújthat be.  
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23/A.) FELADAT- ÉS HATÁSKÖR-TELEPÍTÉS RENDSZERE 

 
Alaptörvényünk a helyi közügyek intézését rendelte az önkormányzatok hatáskörébe, 
amelyek: 
- a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, 
- a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásához, 
- továbbá az ezekhez szükséges szervezeti, személyi, anyagi feltételek megteremtéséhez 
kapcsolódnak. 
 
A helyi önkormányzati funkciók védelmét szolgálja, hogy kizárólag törvény telepíthet 
önkormányzati feladat- és hatáskört, és csak kivételesen utalhat helyi közügyet más 
szervezet feladat- és hatáskörébe.  
Az önkormányzati rendszer egyik alapelve, hogy a helyi önkormányzatok alapjogai 
egyenlőek, feladataik azonban eltérőek lehetnek, azaz a községnek, városnak, fővárosnak 
és kerületeinek (a települési önkormányzatoknak), a megyei önkormányzatnak egymástól 
eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek.  
Az önkormányzati rendszer meghatározó elemei a települési önkormányzatok.  
E helyhatóságok állnak a legközvetlenebb kapcsolatban választópolgáraikkal, ezért a helyben 
biztosítható közszolgáltatásokat a települési önkormányzatokhoz célszerű 
telepíteni. Indokolt tekintettel lenni a hatáskör-telepítés során az önkormányzatok teherbíró 
képességére is.  
A kevés bevétellel rendelkező önkormányzatok nem képesek valamennyi helyi közfeladatot 
saját erőből, önállóan ellátni. Megoldás lehet az önkormányzatok együttműködésének, 
társulásának (kistérségek) erősítése, a másik a települések lehetőségeihez igazodó 
hatáskör-telepítés.  
Ennek keretében törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű 
önkormányzatoknak – más helyi önkormányzatokhoz képest – több kötelező feladat- és 
hatáskört állapíthat meg.  
 
Külön indokolt foglalkozni a fővárosban érvényesülő hatáskör-telepítési megoldásokkal.  
A főváros egy település, amelyben kétszintű az önkormányzati rendszer.  
A konkrét feladat- és hatáskörök meghatározásakor a jogalkotó kötelezettsége megjelölni, 
hogy az adott közszolgáltatást a főváros, vagy annak kerülete biztosítja.  
A hatáskör-telepítés rendszerében külön szabályok vonatkoznak a megyei 
önkormányzatokra.  
A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely köteles ellátni azokat a törvényben 
előírt feladatokat, amelyek megoldására a települési önkormányzat nem kötelezhető.  
A magyar önkormányzati rendszerben területi szinten csak a megyei önkormányzatok 
működnek, köztük és a települési önkormányzatok között nincs alá- fölérendeltségi viszony. 
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23/B.) ELJÁRÁS ÚJRAFELVÉTELE, MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 

 
1.) Az újrafelvételi eljárás: 
 
Az újrafelvételi eljárás hiánypótló, új jogorvoslat. 
Az ügyfél akkor élhet újrafelvételi eljárást kezdeményező jogával, ha: 
- az ügy jogerős határozattal lezárult 
- az ügyfélnek ezt követően jutott tudomására, a határozat meghozatala előtt már meglévő, 
még el nem bírált olyan lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, 
- amely elbírálása esetén az ügyfélre nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 
Az ügyfél a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő újrafelvételi kérelmet. 
Nem élhet ezzel a jogával a végzés ellen, továbbá, ha: 
- kérelmét a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre, vagy jogszabályi 
változásra alapozza 
- az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bíróság már döntött 
- a határozat jogerőre emelkedése óta hat hónap eltelt 
- jogszabály kizárja. 
 
Az újrafelvételi kérelmet a hatóság elutasítja, ha: 
- a korábban felsorolt okokból nem nyújtható be 
- a megjelölt ok nem teszi indokolttá a határozat visszavonását vagy módosítását. 
 
Az eljárás során háromféle döntést hozhat, határozat formájában a hatóság. A jogerős 
határozatot: 
- módosíthatja 
- visszavonhatja 
- új határozatot hozhat. 
 
Az újrafelvételi eljárást a Ket.-novella koncepcionálisan nem érinti. A Ket.-novella a Ket. 
logikáját és szerkezetét követve arról rendelkezik, hogy mely okok fennállása esetén van 
helye az újrafelvételi kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának, azaz nem önmagában a 
kérelem benyújtását zárja ki. Eszerint az újrafelvételi kérelem érdemi vizsgálat 
nélküli elutasításának van helye, ha  

1. azt az ügyfél a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre, illetve jogi 
szabályozásban bekövetkezett változásra alapítja,  

2. abban a jogi szabályozásban bekövetkezett változásra hivatkoznak, 

3. az ügyben már bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bíróság az ügyben már 
határozatot hozott, 

4. a jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, vagy 

5. valamely ügyfajtában az újrafelvételt jogszabály kizárja. 

A Ket.-novella alapján egyértelművé válik, hogy a másodfokon jogerőssé vált határozatot is 
felülvizsgálhatja az elsőfokú hatóság az újrafelvételi eljárás keretében. 

A Ket.-novella az újrafelvételi kérelemnek helyt adó döntés joghatása tekintetében akként 
rendelkezik, hogy az ügyfelet olyan eljárásjogi helyzetbe kell hozni, mint amilyenben akkor 
lenne, ha már a korábbi határozat meghozatalakor ismerte volna az újrafelvételi eljárás 
alapjául szolgáló tényt, adatot vagy bizonyítékot.  
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Az újrafelvételi kérelem alapján hozott döntésnek nem akadálya a jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogok sérelme. Ezzel szemben a Ket. az újrafelvételi kérelem kedvező elbírálása 
nyomán hozott döntés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra kiterjedő hatását 
korlátozta, mivel kimondta, hogy az az újrafelvételi eljárásban hozott döntés a jogerős 
határozat alapján jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra csak akkor hat ki, ha az újonnan 
ismertté vált tények vagy bizonyítékok ismeretében a jogerős határozat jóhiszeműen szerzett 
és gyakorolt jogokra tekintet nélküli megsemmisítésének lenne helye. Az újrafelvételi 
kérelem két rokon jogintézményét, az igazolási kérelmet és a kézbesítési vélelem 
megdöntése iránti kérelmet megvizsgálva azt tapasztalhatjuk, hogy az ügyfél – bár önhibáján 
kívül – mulasztást követ el, egyiknél sem érvényesül ilyen korlátozás. Az újrafelvételi eljárás 
ettől eltérő szabályozása annál kevésbé indokolt, mivel ebben az esetben még vétlen 
mulasztásról sem beszélhetünk. Ennek megfelelően a Ket.-novella módosítja az újrafelvételi 
kérelem nyomán hozott döntés jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra vonatkozó 
joghatását.  

2.) A méltányossági eljárás: 
 
Méltányosság gyakorlására csak akkor van lehetőség, ha van jogszabályi alapja. Előfeltétele, 
hogy bekövetkezett a határozat jogerőre emelkedés. 
Ezt követően kérheti az ügyfél a nem jogszabálysértő határozat visszavonását, vagy 
módosítását. További előfeltétel: 
a.) ha a határozat végrehajtása – a döntés meghozatala után bekövetkezett okból – az 
ügyfélnek méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és 
b.) a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható. 
A méltányossági eljárás lefolytatásához négy feltétel együttes fennállása kell: 
- jogszabály ezt nem zárja ki 
- nincs ellenérdekű ügyfél, vagy ha ez utóbbi hozzájárul a határozat kérelem szerinti 
visszavonásához, módosításához 
- a visszavonás vagy módosítás nem sért közérdeket 
- a határozat jogerőre emelkedése óta egy év nem telt el. 
Jogszabályváltozás nem alapozza meg méltányossági kérelem előterjesztését. 
 
A Ket.-novella a méltányossági eljárás szabályait hatályon kívül helyezte, ugyanis a 
méltányossági eljárással kapcsolatban alkotmányos aggályok merültek fel: azzal, hogy a Ket. 
mint általános eljárási törvény szabályozta, maga a jogintézmény, a méltányosság 
alkalmazhatósága, alkalmazása vált megkérdőjelezhetővé, mivel a Ket. nem határozott, nem 
határozhatott meg méltányossági okokat. Ennek következtében a jogbiztonságot sértő 
módon lényegében diszkrecionális jogot biztosított a hatóságok számára a nem 
jogszabálysértő határozatok visszavonására, módosítására. A deregulációval párhuzamosan 
viszont bővültek a végrehajtási eljárás során igénybe vehető kedvezmények, amelyek 
biztosítják az eljárást lezáró döntés jogerőssé válását követően a hatóság számára azt, hogy 
a kötelezett körülményeiben beállt változásokat figyelembe vegye. A méltányossági eljárás 
jogintézményének elvetése nem érinti, sőt szükségessé teszi, hogy az ágazati jogszabályok 
az anyagi jogi szabályok között szabályozzák, hogy milyen esetben, körülmények között 
alkalmazhat a hatóság méltányosságot. 

Ezzel párhuzamosan a Ket.-novella kiterjeszti azon lehetőségek körét, amelyekben a hatóság 
az ügyfél javára méltányosságot gyakorolhat, kedvezményt biztosíthat. A Ket. így 
meglehetősen nagy mozgásteret biztosít a külön jogszabályoknak úgy, hogy mégsem válik 
parttalanná a mérséklés vagy elengedés lehetősége. Az eltérés biztosítása kifejezi azt a 
szándékot, szempontot is, hogy a méltányosság gyakorlása az általános eljárási 
kódex szintjén nem kezelhető, a méltányosság feltételeinek meghatározása az 
ágazati jogszabályok feladata.  
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24/A.) A TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI 

 
Kötelező és szabadon vállalható feladatok: 
 
Kötelező feladatok: 
törvényi feladatokon kívül: 
- kötelezés a közszolgáltatásokról és a közhatalmi helyi feladatok ellátásáról való 
gondoskodásra vonatkozik 
- törvényi szabályozás ez idáig alig élt azzal a lehetőséggel, hogy a település nagyságától, a 
lakosságszámtól és egyéb feltételektől függően differenciálhat. 
 
Az Ötv. szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni: 
- az egészséges ivóvízzel való ellátásról 
- az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről 
- az egészségügyi és szociális alapellátásról 
- a közvilágításról 
- a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 
 
Szabadon vállalt feladatok: 
- településfejlesztés 
- településrendezés 
- az épített és természeti környezet védelme 
- a lakásgazdálkodás 
- a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés 
- a csatornázás 
- a köztemető fenntartása 
- a helyi közutak és közterületek fenntartása 
- a helyi tömegközlekedés 
- köztisztaság és a településtisztaság biztosítása 
- gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól 
- közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában 
- az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás 
- a közösségi tér biztosítása 
- közművelődés, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása 
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása 
- az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
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24/B.) JOGERŐ ÉS VÉGREHAJTHATÓSÁG 

 
Jogerő: 
A jogerő azt fejezi ki, hogy a határozat a továbbiakban nem vitatható, megváltoztatására 
rendes jogorvoslat útján (fellebbezés) nincs mód, tehát a benne foglalt jogok gyakorlására az 
ügyfél jogosulttá válik, a kötelezettségeket pedig teljesítenie kell. Az első fokú 
határozat akkor emelkedik jogerőre, ha ellene a törvényes határidőn belül nem nyújtottak 
be fellebbezést, vagy a fellebbezésről lemondtak, vagy a fellebbezés kizárt. A másodfokú 
határozat a közlés napján emelkedik jogerőre. Ha a határozat azonnali végrehajtását 
rendelték el, kivételesen a nem jogerős döntések is végrehajthatók. Ha a határozat 
kötelezést tartalmaz, a határozatban teljesítési határidőt kell megállapítani, és a végrehajtás 
csak ennek eredménytelen leteltét követően indulhat.  
 
Végrehajthatóság: 
A közigazgatási végrehajtás a hatósági eljárás azon szakasza, amelyben a döntésben 
megállapított, és az ügyfél által nem teljesített kötelezettség ügyfél általi megvalósításának 
kikényszerítéséről a hatóság gondoskodik.  
A végrehajtási eljárás a hatósági eljárásnak nem szükségszerű része: a hatósági döntést 
kikényszerítő eljárásra akkor van szükség, ha a döntés az ügyfelet terhelő kötelezettséget 
állapít meg, de annak a címzett önként nem tesz eleget.  
 
A hatósági határozat végrehajthatóságának együttes feltételei tehát a következők:  
- a határozat kötelezettséget állapít meg az ügyfélre vagy az eljárás egyéb résztvevőjére, 
- a határozat jogerőre emelkedett, illetve annak fellebbezésre tekintet nélküli 
végrehajtását mondta ki, továbbá 
- a kötelezettség teljesítésére megállapított határidő elmúlt és a kötelezettséget nem 
teljesítették, és 
- a végrehajtáshoz való jog nem évült el. 
 
Nincs helye végrehajtásnak, ha a hatóság engedélyt ad ki, mert az abban foglalt 
jogosultságok gyakorlására az ügyfél nem kényszeríthető.  
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25/A.) HATÓSÁGI ÜGYEK ELLÁTÁSA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETÉBEN 

 
Az önkormányzati hatósági hatásköröknek is a képviselő-testület a címzettje. Az ügyek 
intézésére kétféle formában kerülhet sor: 
1.) saját hatáskörben történő eljárás 
2.) hatósági hatáskör átruházása. 
 
Átruházásnál: 
- az ügyfél részére csak az átruházás alapozza meg a fellebbezési jogot. 
- az egyedi hatósági ügyek tárgyalása elvonhatja a figyelmet a nagyobb horderejű 
feladatokról.  
Az eljárás rendje nagymértékben függ attól, hogy a testület vagy a polgármester folytatja-e 
le az eljárást. 
A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatát a sérelmet szenvedő 
fél jogszabálysértésre hivatkozva megtámadhatja a bíróságnál. A pert az önkormányzat ellen 
kell indítani.  
 
Az államigazgatási hatósági ügyek 
Az önkormányzati szervezeten belül államigazgatási feladatokat látnak el, illetőleg 
államigazgatási hatósági jogkört gyakorolnak. 
Törvény és kormányrendelet államigazgatási feladatot és hatósági hatáskört telepíthet a 
jegyzőhöz és főjegyzőhöz. 
Törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendeletben előírt esetekben 
(honvédelmi, polgári védelmi és katasztrófa elhárítási ügyekben) a polgármester, 
főpolgármester, valamint a megyei közgyűlés elnöke részt vesz az országos államigazgatási 
feladatok helyi végrehajtásának az irányításában. 
Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet – kivételesen – 
lehetővé teheti, hogy a polgármester, főpolgármester és a megyei közgyűlés 
elnöke is gyakoroljon államigazgatási hatósági jogkört. 
Szintén kivételesen törvény vagy kormányrendelet a polgármesteri hivatal ügyintézőjét is 
feljogosíthatja államigazgatási hatósági ügyek intézésére.  
Az első fokú eljárást követően főszabályként fellebbezni a közigazgatási hivatal vezetőjéhez 
lehet. 
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25/B.) VÉGREHAJTÁS ELRENDELÉSE ÉS FOGANATOSÍTÁSA 

 
A döntés végrehajtását az első fokon eljáró hatóság végzéssel rendeli el. A hivatalból 
indult vagy folytatott eljárás esetén a végrehajtást hivatalból, egyébként a jogosult 
kérelmére rendeli el a hatóság.  
 
A végrehajtást elrendelő végzés tartalmi elemei: 
- meg kell határozni a kötelezettség pontos tartalmát, ha teljesítés nem, vagy csak részben, 
illetve nem az előírtaknak megfelelően történt meg 
- a végzésbe bele kell foglalni azokat az ügyhöz kapcsolódó adatokat, amelyek az első fokon 
eljáró szervnél rendelkezésre állnak 
- amennyiben késedelmi pótlék merült fel, meg kell határozni ennek összegét. 
 
A végzéshez csatolni kell: 
- ha a végrehajtás elrendelését hatósági ellenőrzés előzte meg, az erről készített 
jegyzőkönyvet 
- a végrehajtható döntést 
- a végrehajtás eredményes befejezéséhez szükséges dokumentumokat. 
 
A végrehajtás foganatosítása a következő szervek hatáskörébe tartozhat: 
- a közigazgatási végrehajtó szolgálat 
- önkormányzati hatósági társulás 
- első fokon eljáró államigazgatási és önkormányzati hatóság 
 
A Ket. az alábbi végrehajtási módokról rendelkezik: 
- pénzfizetés kötelezettség végrehajtása (pl. bírság) – pénzintézet, munkabér, ingóság, 
végső esetben ingatlan 
- meghatározott cselekmény végrehajtása (pl. épület lebontása)  
- meghatározott ingóság kiadása (rendőrség közreműködését is lehet kérni) 
- külföldi (hatósági) határozat végrehajtása 
- magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása. 

A Ket.-novella újraszabályozta a végrehajtás elrendelésének rendjét. A Ket. korábbi szövege 
alapján a döntés végrehajtását – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában – az első fokon eljáró hatóság végzéssel rendelte el. A végrehajtást elrendelő 
végzést közölni kellett a kötelezettel és a végrehajtást kérővel. A végzés ellen a kötelezett 
kifogással élhetett, ha igazolta, hogy a kötelezettségét a végzés közlésekor már teljesítette. 
Ebben az esetben a kifogásnak halasztó hatálya volt. A szabályozás a gyakorlati 
tapasztalatok alapján indokolatlanul elodázta a végrehajtás foganatosítását, a Ket.-novella 
ezért átalakította a végrehajtás elrendelésének szabályozását, hatályon kívül helyezte a 130. 
§-t, és az új szabályokat a 129. §-ban helyezte el. 

A végrehajtást elrendelő döntés nem iktatható ki, mint a hatósági eljárás egy új 
szakaszának kezdő eleme, ha azonban a végrehajtás foganatosításáról rendelkező 
hatóság és a végrehajtást foganatosító szerv egybeesik (mint ahogy – Kormány eltérő 
rendelkezése hiányában – a törvényből ez következik), akkor már az első végrehajtási 
cselekmény foganatosításáról szóló végzés tölti be a végrehajtás foganatosításáról 
rendelkező döntés szerepét, egyedül ez ellen nyújthat be fellebbezést az arra jogosult. 

A végrehajtás foganatosításáról szóló végzés ellen a Ket.-novella a továbbiakban is önálló 
jogorvoslatot biztosít tehát, és a fellebbezési okokat sem korlátozza, de nyomatékosítja, hogy 
a fellebbezésnek megalapozottnak kell lennie és az alapul fekvő bizonyítékok is csatolandók. 
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A fellebbezésnek ugyanakkor nincs halasztó hatálya, így a végzésben foglalt 
végrehajtási cselekmény foganatosításának, a végrehajtás megkezdésének sincs akadálya. 

A Ket.-novella egyértelművé tette továbbá, hogy a hatóság mikor köteles és mikor jogosult 
megindítani az eljárást. Ennek során három esetet különböztet meg a törvény. Hivatalból 
rendeli el a végrehajtási eljárást a hatóság, ha az eljárást hivatalból indította 
vagy folytatta, és hatósági ellenőrzéssel megállapította, hogy a teljesítésre nem vagy csak 
részben vagy nem az előírásoknak megfelelően került sor. Hivatalból jogosult lefolytatni 
hatósági ellenőrzés alapján az eljárást a hatóság, ha a kérelemre indult eljárásban az 
ügyfél a végrehajtás megindítására irányuló kérelmet nem terjesztett elő, azonban a 
hatóság az eljárást hivatalból is lefolytathatta volna (!). Végül a jogosult 
kérelmére rendeli el a hatóság a végrehajtást, ha a jogosult igazolja, hogy a 
teljesítésre nem vagy csak részben vagy nem az előírásoknak megfelelően került sor. Meg 
kell jegyezni, hogy a Ket.-novella pótolta a Ket.-nek azt a hiányosságát, hogy nem 
rendelkezett a végrehajtás elrendelésének határidejéről. A Ket.-novella után ez a határidő a 
teljesítés elmaradásának megállapításától számított öt munkanap. 

A jogalkalmazás könnyítését célozza az a módosítás, hogy a döntésben nem a már felmerült 
késedelmi pótlék összegét, hanem mértékét kell meghatározni, hiszen a késedelmi pótlék 
összege a teljesítésig folyamatosan emelkedni fog, annak pontos megállapítására a 
végrehajtást elrendelő hatóságnak nincs lehetősége. 

A Ket. hatályba lépésekor nem került sor egy professzionális végrehajtó szolgálat 
létrehozására, ezért a végrehajtást jellemzően az elsőfokú hatóság foganatosítja.  

A Kormány többször megvizsgálta a végrehajtó szolgálat felállításának lehetőségét, de annak 
megvalósítására nem látott lehetőséget. A Ket.-novella ennek megfelelően egyelőre szakít a 
végrehajtó szolgálat gondolatával, és – a hatályos szabályt kodifikálva – főszabályként úgy 
rendelkezik, hogy az elsőfokú hatóság hajt végre. A Ket.-novella ezért felhatalmazást adott a 
Kormánynak arra, hogy – a Kormány szervezetalakítási szabadságával összhangban – 
kijelölje a végrehajtást foganatosító szervet. E felhatalmazás – az önkormányzatok 
autonómiájára tekintettel – értelemszerűen nem terjed ki az önkormányzati hatósági 
ügyekre. A felhatalmazás lehetőséget ad arra, hogy a Kormány a jelenlegi állapotot 
fenntartva egy hatóságot jelöljön ki valamennyi ügytípus esetében a végrehajtás 
foganatosítására, de arra is, hogy akár az egyes végrehajtási cselekmények, akár 
ügycsoportok szerint differenciáltan jelöljön ki szerveket. 

A Ket. korábbi szövege szerint csak települési önkormányzati hatósági ügyekben és csak 
pénzkövetelés végrehajtása tekintetében volt lehetőség az önálló bírósági végrehajtóval 
való szerződéskötésre. A Ket.-novella ezt a lehetőséget valamennyi hatósági ügy és 
végrehajtandó kötelezettség vonatkozásában lehetővé tette, figyelemmel arra, hogy 
a szerződéskötés esetén is biztosítottak a végrehajtási eljárásban az ügyféli jogok, így ez 
elsősorban hatékonysági kérdés, amelyet a hatóságnak kell mérlegelnie. 

Az önkormányzati hatósági társulás létrehozására vonatkozó lehetőség külön említése a 
törvényben felesleges, hiszen arra úgyis az ezt szabályozó külön törvény rendelkezései 
szerint van lehetőség, tehát a módosítás nem szüntette meg az önkormányzatok társulási 
jogát a végrehajtás foganatosítása terén (hatósági társulás). 
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26/A.) ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAI 

 
Az Ötv. szerinti legfontosabb társulási formái: 
Nevesített társulási formák:  
 
- a hatósági igazgatási társulás - A képviselő-testületek megállapodással egyes 
államigazgatási hatósági ügyfajták szakszerű intézésére hatósági igazgatási társulást 
hozhatnak létre 

- az intézményi társulás - Az érdekelt képviselő-testületek megállapodhatnak két vagy 
több községet, illetőleg várost és községet ellátó egy vagy több intézmény közös 
alapításában, fenntartásában és fejlesztésében. Eltérő megállapodás hiányában a közös 
intézmények fenntartásához az érdekelt képviselő-testületek a településük lakosságszámának 
arányában járulnak hozzá. 
- társult képviselő-testület - A települési képviselő-testület más települési képviselő-
testülettel társult képviselő-testületet alakíthat. (kizárólag az adott települést érintő ügyekben 
az egyes települések képviselő-testületei önállóan döntenek.) 
- körjegyzőség - a körjegyzőséget az érintett települések képviselő-testületei 
megállapodással hozzák létre, ez egy nevesített társulási forma. 
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26/B.) SZABÁLYSÉRTÉSI SZANKCIÓK, ELJÁRÓ SZERVEK 

 
Szankciók 
Előfeltétele: jogsértés elkövetése 
- büntető jellegű szankció (represszív) 
- helyreállító jellegű szankció (reparatív) 
Objektív szankciók: a szankció alkalmazásához elég a jogsértés ténye 
Szubjektív szankciók: nem elég a jogsértés, hanem vizsgálni kell a jogsértő viszonyát a 
cselekményéhez (szabálysértési szankció) 
Szabálysértés: az a jogellenes cselekmény, amit törvény, kormányrendelet vagy 
önkormányzati rendelet szabálysértésnek minősít.  
A szabálysértéseket két nagy csoportra lehet osztani. 
- Bagatell bűncselekmények: olyan szabálysértési alakzatok, amiknek a párja a Btk-ban 
meg vannak, de nem érik el a bűncselekmény kategóriáját. 
- közigazgatás ellenes cselekmények: a közigazgatás működését veszélyeztetik a 
cselekmények.  
 
Szankciók 
- elzárás: 1-60 napig tarthat. Halmazatban max. 90 nap lehet. Csak tv határozhatja meg. 
- pénzbüntetés: 3-150 eFt-ig terjed. Helyszíni bírság esetén 3-20 eFt.  
adók módjára megpróbálják végrehajtani – beszedéssel, vagy közvetlen. Ha nem fizeti meg a 
pénzbüntetést, akkor közérdekű munkára váltják át. Ha nem vállalja a közérdekű munkát, 
akkor át lehet változtatni elzárásra. Ha megfizetik a pénzbüntetést, akkor az elzárást nem 
lehet alkalmazni.  
- Intézkedések 
- Elkobzás 
- Kitiltás: Sportrendezvényről, vagy sportintézményből való kitiltás 
- Járművezetéstől eltiltás:  
- figyelmeztetés 
  
Eljáró szervek: 
Szabálysértési ügyben két állami szerv járhat el, mind a kettő I. fokú szerv.  
 
1.) közigazgatási szervek járnak el:  
Az általános szabálysértési hatóság a jegyző. Ha több szabálysértés indul meg, akkor a 
jegyző mindegyikben eljárhat, ha legalább egy szabálysértés elbírálására van hatásköre. 
Kivéve, ha az adott szabálysértés rendőrségi hatáskörbe tartozik.  
 
2.) További szervek:  
- rendőrség 
- VPOP 
- APEH 
- Szerencsejáték Felügyelet 
- ÁNTSZ 
  
3.) Városi bíróság jár el 
I. fokú szabálysértési határozat után, jogorvoslat a kifogás, ebben az esetben II. fokon a 
városi bíróság jár el. A bírósági döntés ellen nincs helye fellebbezésnek.  
A bíróság tárgyalás nélkül jár el. Lehet azonban kérni tárgyalás tartását, ami egyfajta 
jogorvoslat.  
I. fokon akkor jár el a bíróság, ha a szabálysértés elzárással fenyegetett. A jogorvoslat itt a 
fellebbezés,  II. fok a megyei bíróság 
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27/A.) ÖNKORMÁNYZATOK VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 
Három összetevője van: 
 az önkormányzatnak van saját vagyona 
 vannak saját bevételei 
 a kiadásait maga tervezheti. 
 
Az önkormányzatok vagyonába az alábbiak tartoznak: 
- ingatlan vagyon 
- ingó vagyon 
- pénz- és értékpapír 
- vállalkozási vagyon 
Vagyonukkal a törvény kereti között szabadon rendelkeznek. Elidegeníthetik, megterhelhetik, 
és vállalkozási tevékenységet folytathatnak velük.  
 
A tulajdonnal mindig a képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzati vagyont elsősorban 
a kötelező közfeladatok ellátására kell felhasználnia, ezt követően finanszírozhatók az önként 
vállalt közfeladatok és a fennmaradó vagyon használható vállalkozásra. 
- Nem vihetnek vállalkozásba törzsvagyont 
- csak korlátolt felelősséggel vehet részt vállalkozásban. 
 
A helyi önkormányzat vagyona jogi természete szerint két részre osztható: 
1.) törzsvagyon 
2.) forgalomképes vagyon 
 
Törzsvagyon: az az önkormányzati tulajdon, amely közvetlenül kötelező önkormányzati 
feladat- és hatáskör ellátását, vagy közhatalom gyakorlását szolgálja. A törzsvagyon vagy 
forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes. 
 
Forgalomképes törzsvagyon: egy vagyontárgyat törvény vagy önkormányzati rendelet 
minősíthet. 
 
Forgalomképtelen törzsvagyon: helyi közutak, műtárgyak, terek, parkok. 
 
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: közművek, intézmények, középületek, a 
helyi önkormányzat által azzá nyilvánított ingók és ingatlanok.  
A vagyon fennmaradó, nem törzsvagyoni részét forgalomképesnek nevezzük.  
 
Vagyonkezelés: a vagyon nyilvántartása, megőrzése és hasznosítása. 
 
Bevételek (4 fő forrásból) 
- saját bevétel 
- átengedett központi adók 
- normatív hozzájárulás 
- egyéb támogatás. 
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Az önkormányzatok gazdálkodása: 
 
Bevételek: 
Saját bevételek: 
- helyi adók 
- vállalkozási bevételek 
- az önkormányzati vagyon hozadéka (nyereség, kamat, osztalék, bérleti díj) 
- az illetékbevételek külön törvényben meghatározott hányada 
- a környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság meghatározott része 
- az átvett pénzeszközök 
- egyéb bevételek (működési bevételek, térítési díjak) 
 
Helyi adók: 
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó) 
- kommunális típusú adók (vállalkozók és lakosság kommunális adója, idegenforgalmi 
adó) 
- jövedelemtermelő tevékenységhez kapcsolódó adó (iparűzési adó) 
 
Átengedett központi adók (állammal megosztott önkormányzati bevételek) 
- magánszemélyek jövedelemadója, amelynek meghatározott részét az állami 
költségvetés átadja az önkormányzatoknak 
- gépjármű-teljesítményadó (könyvben súlyadó) 50-50 % önkormányzat-állam.  
Az önkormányzat rendeletével maximum az alapösszeg kétszeresére emelheti az adót, és a 
megemelt összeg teljes egészében saját bevételt jelent számára. 
 
Állami támogatások két nagy csoportja: 
- szabad felhasználású támogatás a normatív költségvetési hozzájárulás (céltámogatás, 
címzett támogatás, kiegészítő állami támogatás) 
- felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatások 
Normatív költségvetési hozzájárulást kapnak az önkormányzatok a települések 
lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményei ellátottakkal arányosan. (pl. 
kommunális, sportfeladatok, általános iskolai és óvodai oktatás biztosítására) 
 
Az önkormányzati gazdálkodás tartalma, a gazdálkodás ellenőrzése 
Az önkormányzat gazdálkodását 4 éves gazdasági program figyelembe vételével éves 
költségvetése alapján végzi az Államháztartási Törvény szabályai alapján. A központi 
költségvetés a Kincstáron keresztül 13 részletben a Területi Államháztartási Hivatal 
közbeiktatásával finanszírozza az önkormányzatokat. A gazdálkodás biztonságáért a 
képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester felelős. A jegyző szakmai és fegyelmi 
felelősséggel tartozik a jogszerűség betartásáért.  
Gazdálkodása külső és belső ellenőrzéssel kísérhető figyelemmel.   
 
Az ellenőrzés szervei: 
- Külső: az Állami Számvevőszék 
- Belső: jogszabályban meghatározott képesítésű belső ellenőr, és a képviselő-testület 
pénzügyi bizottsága. 
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27/B.) JOGORVOSLATOK SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN 

 
- A szabálysértési hatóság határozataival szemben panasszal, illetve kifogással lehet élni. 
- A sértettet a panaszjog a szabálysértési eljárást megszüntető határozattal szemben 
illeti meg. 
- Az elkövetőt a lefoglalással, illetve a rendbírsággal kapcsolatosan illeti meg 
panaszjog. 
- Az elkövető kifogással élhet a vele szemben hozott marasztaló határozattal szemben. 
- A sértett, amennyiben kár érte, az ezzel kapcsolatos döntéssel szemben élhet kifogással, 
amennyiben a szabálysértési hatóság a sértett javára a kártérítés mértékéről érdemben 
döntött. 
- A panaszjogot, és a kifogást a szabálysértési hatóság határozatának közlésétől számított 8 
napon belül lehet gyakorolni. 


