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Az agrártámogatási döntések elleni 
jogorvoslatok egyes eljárási kérdései 
 
 
 
 
 
A tanulmány a 2008. április 4-án megrendezett CEDR 
Magyar Agrárjogi Egyesület „A mezıgazdaság, a 
mezıgazdasági üzem, a mezıgazdasági termelı és a 
vidék a fenntartható Európában” c. konferenciáján 
elhangzott elıadás írásos összefoglalása. 
  
                                                                                             
Bevezetı megjegyzések 
 
A témaválasztás apropóját Olajos István egyes 
munkáiban1 körbejárt témakör adta, aki többször 
vizsgálta a mezıgazdasági támogatásokhoz kapcsoló-
dó eljárások szabályozásának speciális problémáit, de 
nem elsısorban eljárásjogi vetületbıl. Ezek a tanul-
mányok irányították rá a figyelmemet egy perjogi 
szempontból meglehetısen visszás helyzetre, amelyet 
igyekeztem eljárásjogászként továbbgondolni, 
megvizsgálni. 
 
A problémafelvetés lényege akként foglalható össze, 
hogy eljárásjogi szempontból alapvetı különbségek 
léteznek aszerint, hogy milyen elbírálási, odaítélési 
rendben történik egy agrártámogatáshoz való hozzá-
jutás. Elıre szeretném bocsátani, hogy kifejezetten 
processzuális aspektusból, mezıgazdasági és agrárjogi 
szakkérdések mélyreható elemzése nélkül, a téma 
eljárásjogi, adott esetben perjogi összefüggéseire 
szeretném ezúton ráirányítani a figyelmet, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az agrár-támogatások hatályos 
szabályozásának eljárásjogi vonatkozásai korántsem 
egyértelmőek, és még kevésbé következetesek.  
 
Jelen tanulmányban javarészt kérdésfelvetésekre 
szorítkozom, korántsem biztos, hogy a felvetett 
dilemmákra megfelelı választ is tudok adni.  
 
1. Eljárásjogilag releváns kérdések meghatározása 
 
Kiindulópontunk szerint az agrártámogatási döntések 
elleni jogorvoslat szempontjából különbséget kell 
tennünk aszerint, hogy milyen eljárás keretében lehet 
hozzájutni 
- támogatási kérelemmel, jogszabályban meghatáro-
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This study is a written summary of a lecture given at 
the conference organised by CEDR Hungarian 
Association of Agricultural Law "A mezıgazdaság, a 
mezıgazdasági üzem, a mezıgazdasági termelı és a 
vidék a fenntartható Európában" which was held on 4 
April 2008. 
 
Introduction 
 
The research of István Olajos provided the impetus 
for this study.1 István Olajos elaborated the specific 
problems of procedures in connection with 
agricultural support but not in procedural aspects. 
This research led to my interest in a special problem 
of civil procedure. I endeavor to analyze this problem 
from a procedural lawyer's perspective. 
 
 
 
The essence of this problem is that there are some 
fundamental procedural differences depending on the 
adjudication procedure for support. I would like to 
focus attention on the procedural issues without a 
thorough analysis of agricultural questions. I would 
like to remark that the procedural aspects of the 
effective agricultural support regulations are far from 
being obvious and even less consistent. 
 
 
 
 
 
I confine myself mainly to raising questions and I am 
not sure that my answers are fit for these questions. 
 
 
1 Determination of relevant procedural questions 
 
According to our standpoint, in respect of the legal 
redress against agricultural support decisions a 
distinction must be made according to the procedure 
of adjudication: 
- tendering for a desired sum, or 
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zott támogatási mérték alapján „lehívni”, avagy  
- megpályázni a kívánt összeget.  
 
Eljárásjogi szempontból az alábbi kérdéseknek van 
relevanciája, melyeket elıször a pályázati rend szerint 
elérhetı támogatások esetében, majd pedig a 
mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervek 
(Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) által 
kérelem alapján odaítélt támogatások esetében fogunk 
vizsgálni. 
 
1. A jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos 
alapjog biztosításának szükségessége fel kell, hogy 
vetıdjön-e egyáltalán a támogatás odaítélésérıl, 
avagy elutasításáról szóló döntések ellen? 
 
2. A támogatási eljárások közigazgatási hatósági 
eljárásnak tekinthetık-e, és ebbıl következıen 
közigazgatási hatósági döntésnek, azaz közigazgatási 
határozatnak minısülnek-e az odaítélésrıl szóló 
szervek, testületek döntései? 
 
3. A Ket. alapján van-e helye bírósági 
felülvizsgálatnak, tekintve az Alk. vonatkozó 
szakaszát, mely szerint a bíróság ellenırzi a 
közigazgatási határozatok törvényességét, vagy más 
polgári útra tartozó jogvitának van helye a Pp. 
általános szabályai alapján? 
 
 
 
4. A törvényesség követelményét szem elıtt tartva, 
hogyan, miként valósulhat meg egy agrártámogatásról 
szóló döntés esetében a közigazgatási határozatok 
megtámadásához megkívánt jogszabálysértés, azaz 
törvénybe ütközés? 
 
 
2. Pályázat alapján hozott döntés elleni 
jogorvoslati lehetıségek 
 
A kérdések megválaszolásához segítségül hívjuk az 
Alkotmánybíróságnak a témában hozott döntéseit.  
 
Ad 1. Perjogi szempontból elsıként feltett kérdés 
megválaszolásához hozzátartozik, hogy az Alkotmány 
57. § (5) bekezdése a bírósági, államigazgatási és más 
hatósági döntés ellen hoz létre jogorvoslati jogot 
törvényekben meghatározandó módon. A jogorvoslat-
hoz való jog tárgyilag tehát a bírósági döntések 
mellett a hatósági döntésekre terjed ki. „Nem terjed ki 
a nem állami, pl. a munkáltatói (...), vagy a 
tulajdonosi (...) döntésekre, és nem terjed ki az állami, 
de nem hatósági, pl. a katonai elöljárói (...) 
döntésekre.” [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 
1995, 108, 109.] A költségvetési támogatási kérelmek 
elutasítása tárgyában benyújtott kifogások elbírálása 

- drawing with support application the sum of the 
support determined by law. 
 
The relevant questions in procedural aspect will be 
analyzed firstly, according to the support based on the 
tender system and secondly, according to the support 
adjudicated by the rural development support organs 
(Agricultural and Rural Development Agency) on the 
basis of the application. The relevant questions are the 
following: 
 
1. Whether there is a need to ensure the right to the 
remedy as a fundamental right, whether regarding the 
awarding of the support, or its rejection. 
 
 
2. Can the support intervening for an administrative 
official procedure be considered, and from this it 
follows for an administrative official decision, are the 
bodies doing the awarding qualified as administrative 
decision-making? 
 
3. According to the Codex of Administrative 
Procedure, is the Court review eligible, considering 
the Constitution's relevant section, according to which 
the court checks the legality of the administrative 
decisions, or is there another option for judicial 
litigation concerning a civil way which has been 
placed in the Codex of Civil Procedure based on its 
general rules? 
 
4. Taking the requirement of the legality into account, 
how can a challenge to the legality of a decision on 
agricultural support be made, since for in order to 
challenge an administrative decision, it is a 
requirement that the decision must be contrary to the 
law? 
 
2 Remedies against support decisions based on a 
tender 
 
Responding to the questions we turn to the 
Constitutional Court's decisions. 
 
Regarding Question 1: From a civil procedural point 
of view, part of the response to the first question 
raised is that 57. § (5) of the Constitution ensures 
right of appeal against decisions of courts, 
administrative bodies or other authorities as required 
by law. According to this provision, the right of 
appeal covers court decisions and decisions by 
authorities. "This right does not cover non-
governmental decisions, such as decisions by 
employers (...) or proprietors and does not include 
decisions that are governmental but not official, such 
as decisions by the military prefect." [22/1995. (III. 
31.) Constitutional Court's decision, CCd 1995, 108, 
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(…) szintén nem tartozik abba a hatósági döntési 
körbe, amelyre vonatkozóan az Alkotmány 57. § (5) 
bekezdése a jogorvoslati jogot biztosítja.  
 
 
Ad 2-3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az 
– azóta hatályon kívül helyezett – az agrártámogatá-
sok igénybevételének általános feltételeirıl szóló 
273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet által szabályozott  
- pályázati eljárás nem minısül az Áe. (ma: Ket.) 
hatálya alá tartozó hatósági államigazgatási 
eljárásnak, államigazgatási ügynek.  
- A pályázatok elbírálása ugyanis a közigazgatási 
szerv és a pályázó között nem hoz létre közigazgatási 
jogviszonyt. A pályázatot elbíráló közigazgatási szerv 
nem hoz a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási 
határozatot, hanem az elbírálásról csak a Korm. 
rendelet mellékletében megállapított tartalmú 
értesítésben tájékoztatja a pályázót.2 A Korm. 
rendeletben szabályozott pályázati kérelem és kifogás 
elbírálásáról szóló értesítés a Pp. alkalmazása 
szempontjából sem minısül közigazgatási 
határozatnak.3 Emiatt a negyedik kérdés megvála-
szolása fogalmilag kizárt. 
- A pályázók és a közigazgatási szerv között a 
támogatási kérelmek benyújtásával ugyanakkor nem 
jön létre polgári jogi jellegő jogviszony sem, polgári 
jogok és kötelezettségek sem illetik és terhelik a 
pályázókat, kérelmezıket valamint a közigazgatási 
szervet, mindezekbıl következıen polgári jogvita sem 
alakulhat ki.4 
- A pályázónak nincs alanyi joga a költségvetési 
támogatásra. Mivel az Alkotmány az alanyi jogok 
érvényesítésére biztosítja a bírói utat, ezért nem 
alkotmányellenes, ha a kifogás elbírálása végleges 
jelleggel történik, bírósági út kizárásával.  
 
 
 
 
 
 
 
Az AB tehát egyértelmően megállapította, hogy a 
korábbi szabályozás alapján, pályázati úton 
elnyerhetı agrártámogatási döntések ellen nincs 
megnyitva a bírósági út, sem közigazgatási határozat 
bírósági felülvizsgálata útján, sem más jogcímen 
elıterjesztett kereset alapján.  
 
Az megint más kérdés, hogy ha a pályázó elnyeri a 
támogatást, és vele támogatási szerzıdést kötnek, 
annak nem-teljesítése, vagy nem szerzıdésszerő 
teljesítése esetén megnyílik-e a bírósági út, ha igen, 
milyen jogcímen, szerzıdésszegésre alapítva, vagy 
más alapon. Ehhez persze azt kellene tisztázni, hogy a 
támogatási szerzıdés közjogi, vagy polgári jogi 

109.] The determination of an objection against a 
budget aid application rejection (...) is also not within 
the sphere of official decision for Constitution  57. § 
(5) ensures the right of appeal.   
 
Regarding Question 2 and 3: The Constitutional Court 
stated the following dealings with the Government 
Regulation No 273/1997. (XII. 22.) -- following its 
repeal -- about the general conditions of exercising 
agricultural support: 
- The tendering procedure does not qualify as an 
official administrative procedure, or an 
administrative case subject to either the previous 
Codex of Administrative Procedure or the current 
Codex (known as Ket). 
- The judging of the tender does not constitute an 
administrative relationship between the 
administrative authority and the tenderer. The 
administrative authority examining the tender does 
not make an administrative decision subject to the 
Ket, but the tenderer is informed about the decision in 
a notification with content established in an appendix 
of the Governmental Regulation.2 The notification 
about the tendering application and appeal procedure 
subject to the conditions laid down in the 
Governmental Regulation does not qualify as an 
administrative decision in terms of the Codex of the 
Civil Procedure, either.3 Because of this, responding 
to the fourth question is concept wise excluded. 
- With the submission of a tender application there 
shall neither be a relationship of a civil nature 
between the tenderers and the administrative 
authority, nor shall the tenderer nor the administrative 
authority enjoy civil rights and take on civil 
obligations, moreover, a civil judicial claim may not 
be raised.4 
- The tenderer does not have any subjective right to 
budgetary support. Since the Constitution ensures the 
judicial channels for the exercise of subjective rights, 
it is not unconstitutional that in this case the judicial 
channels are excluded and the judging of an objection 
shall become the final decision. 
 
Consequently, the Constitutional Court 
unambiguously stated that under the previous and 
current regulations judicial channels are excluded in 
regard to agricultural support decisions based on a 
tender. They may not turn to either a judicial review 
of the administrative decision nor to any other title. 
 
Another question must be distinguished: whether the 
judicial channels are available in the event of non-
performance or non-proper performance if the 
tendering is successful and a support contract is 
concluded. If the response is positive, the question is 
on what legal grounds: breach of the contract, or any 
other legal title. Firstly, it is necessary to clarify the 
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szerzıdésnek minısül-e, mert a szakirodalom ebben a 
kérdésben is megosztott,5 és ezek a szerzıdések 
kétségkívül magukban hordozzák mindkét szerzıdés-
típus egyes elemeit. Az elmélet mellett persze 
érdemes lenne a bírói gyakorlatot is megvizsgálni, 
mert tudomásunk van arról, hogy a jogalkalmazók – 
aggályaik megfogalmazása mellett ugyan, de – polgári 
szerzıdéseknek tekintik a támogatási szerzıdéseket, 
az abból eredı jogvitákat polgári jogvitának.   
 
E két idézett alkotmánybírósági határozat óta az Áe.-t 
felváltotta a Ket., ennek folyományaként  a Pp. 
közigazgatási perekre vonatkozó XX. fejezete is 
alapvetı tartalmi változásokon ment keresztül (pl. a 
2005. évi XVII. törvénnyel), az agrártámogatással 
kapcsolatos eljárásokat új törvény, a 2007. évi VII. 
törvény (Tet.) szabályozza. További kérdés tehát, 
hogy vajon a Tet. hatálya alá tartozó pályázati 
eljárásban hozott döntésekre is igazak-e az AB fenti 
megállapításai, a Tet. ugyanis külön fejezet alatt 
szabályozza a pályázati eljárással elérhetı 
támogatásokat. A kérdés megválaszolására késıbb 
térünk ki.   
 
 
 
3. Támogatási kérelem alapján, pályázat nélkül 
hozott döntés elleni jogorvoslati lehetıségek 
 
A jogorvoslati szempontból alapvetıen más a helyzet 
akkor, ha a mezıgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szerv (MVH) 
- jogszabály felhatalmazása alapján,  
- jogszabályban meghatározott támogatási mértékek 
alapján, 
- pályázat nélkül, támogatási határozattal dönt a 
rendelkezésre álló keretbıl igényelt támogatási összeg 
odaítélésérıl,  
- az igénylı által elıterjesztett (szigorú tartalmi és 
formai követelményeket, mellékleteket, adóigazolá-
sokat megkívánó) támogatási kérelem, általában erre a 
célra rendszeresített nyomtatvány alapján.    
 
A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint 
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi 
XVII. törvény (a továbbiakban: Tet.) 12. §-a 
egyértelmővé teszi, hogy a törvény hatálya alá tartozó 
közigazgatási hatósági eljárásban a Ket. rendel-
kezéseit kell – néhány, a téma szempontjából nem 
releváns kivétellel – alkalmazni.  Az idézett törvény 
hatálya egyébként az Európai Mezıgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból, az Európai Mezıgazdasági 
Garancia Alapból, valamint az Európai Halászati 
Alapból igényelhetı támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásokra terjed ki. 
 

private or public nature of the contract, because in this 
issue the legal literature is shared5and elements of 
both types are contained in these contracts. In addition 
beside the theory, examining the judicial practice 
would be worthwhile, since we know that the 
judiciary body – beside drafting of the doubts – 
considers the support contract as a civil contract and 
in the event of litigation this would lead to civil 
litigation. 
 
Since these quoted decisions of the Constitutional 
Court, Ket. has entered into force and as an outcome 
of this, Section XX of the Civil Procedure Codex -- 
containing the rules of the court's review of 
administrative decisions -- has gone through 
fundamental changes (such as Act XVII of 2005), and 
a new act -- Act XVII of 2007 (known as Tet) -- 
regulates the agricultural support procedure. An 
additional question is whether the abovementioned 
Constitutional Court's statements can be applied to 
decisions about the tendering application subject to 
the Tet. Act XVII of 2007 (Tet.) has a separate 
chapter containing the support which can be gained by 
a tendering procedure. We go into detail in response 
to the question later. 
 
3 Legal remedies against decision based on subsidy 
application without a tendering procedure  
 
From the legal redress viewpoint, the situation 
essentially differs if the Agricultural and Rural 
Development Agency   
- as the authority of legal provision, 
- based on support measures defined in legal 
provisions 
- decides on the sum of the subsidy from the available 
framework for a decision without tendering, 
- on the basis of an aid application submitted on a 
form by the applicant (this subsidy application 
requires strict formal and substantive contents, 
annexes, tax certifications). 
 
 
Act XVII of 2007, about some procedural questions 
of agricultural, rural development and fishing support 
(hereinafter: Tet.), makes it unambiguous in 12 § that 
in official administrative procedures subject to this 
Act, the new Codex of Administrative Procedure 
(Ket) must be applied, with some exceptions that are 
not relevant here. The scope of this Act covers 
support procedures connected to the European 
Agricultural and Rural Development Fund, European 
Agricultural Guarantee Fund, and European Fisheries 
Fund.      
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A kérdés tehát az, hogy közigazgatási hatósági 
eljárásnak, közigazgatási hatósági ügynek minısül-e a 
támogatásról kérelem alapján, pályázat nélkül való 
döntés, mert, ha a válasz igenlı, akkor megnyílik a 
bírósági felülvizsgálatot is magában foglaló többfokú 
jogorvoslat lehetısége? 
 
 
A dolgozat elején feltett kérdésekre adandó válaszok 
tehát ebben a körben egészen másképpen alakulnak. 
 
Ad 1. A közvetlenül, a támogatási szervnél kérelme-
zett támogatások tárgyában született döntésekkel 
kapcsolatban a Tet. a Ket.-re való utalással 
egyértelmővé teszi, hogy az ilyen döntések ellen 
biztosított a rendes jogorvoslat, egyrészt a döntés 
elleni fellebbezés útján, másrészt adott a bírósági 
felülvizsgálat lehetısége is.  
 
Ad 2-3. A második kérdéssel kapcsolatban azt kell 
megvizsgálnunk, eljárásjogi szempontból, hogy a 
támogatási szerv által hozott döntés a Pp. XX. 
fejezetében foglaltak alapján megfelel-e közigazgatási 
határozattal szemben támasztott klasszikus 
követelményeknek.  
 
A Pp. 324 § (2) bek. alapján a XX. fejezet 
alkalmazásában közigazgatási határozat: 
a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvényben (Ket.) 
meghatározott közigazgatási hatóság vagy vezetıje 
által hatósági ügyben hozott határozat. Hatósági 
ügynek minısül minden olyan ügy, melyben  
- a közigazgatási hatóság  
- az ügyfelet érintı  
- jogot vagy kötelezettséget állapít meg, 
- adatot, tényt, vagy jogosultságot igazol, 
- hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági 
ellenırzést végez. 
 
A Tet. szerint a támogatási eljárásokban részvevı 
szervek valamennyi, imént nevezett tevékenységet 
végeznek, a támogatási döntések esetében,  
- ügyfelet érintı, 
- jogot és kötelezettséget állapítanak meg,  
- konkrét érdemi aktussal,  
- egyedi ügyként,  
azaz teljesülnek a közigazgatási határozattal szemben 
támasztott követelmények.  
 
Ad 4. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizs-
gálatának további feltétele, hogy a határozat 
jogszabálysértı legyen. A támogatási határozatok 
esetében hogyan valósulhat meg a jogszabálysértés? 
Megítélésem szerint itt elsısorban anyagi jogszabály 
téves alkalmazásával, értelmezésével valósulhat meg, 
kisebb az esélye az eljárási jogsértésnek, az egyébként 

Thus, the question is whether adjudication of support 
application without a tendering procedure is 
considered to be an official administrative procedure 
and an official administrative case, because if the 
answer is positive, the possibility will be opened up of  
several stage legal redress, including court review of 
administrative decisions. 
 
Responses for the questions raised at the beginning of 
this essay are totally different in this case. 
 
Regarding Question 1: In case of subsidy decisions – 
applied for directly from the support organization – 
the Tet makes an unambiguous reference to the Ket. 
that judicial redress against such decisions is ensured 
through appealing and the opportunity of court 
review.  
 
 
Regarding Question 2 and 3: In connection with the 
second question, it must be analyzed from a civil 
procedure viewpoint whether the decision of the 
support organization fits the classic requirements of 
an administrative decision under Section XX of the 
Civil Procedure Codex. 
 
According to the Civil Procedure Codex Section XX 
324 § (2), an administrative decision is: 
a decision taken by administrative official body or its 
leader pursuant to Ket. in an official matter. 
Every case is an official administrative case, if 
- an official administrative body  
- establishes rights or obligations for the client, or 
- certifies data, facts or entitlements, or 
- keeps a register, or performs official inspections. 
 
 
 
 
 
According to the Tet., all organizations participating 
in the support procedure carry out these functions, 
since in the case of adjudication of a support 
application the organizations establish rights and 
obligations for the client with a substantive decision 
in each individual case. 
Consequently, all requirements of the administrative 
case are met. 
 
 
Regarding Question 4: An additional requirement of a 
court review of an administrative decision is that the 
decision must be contrary to the law. How can the 
subsidy decision be contrary to the law? In my 
opinion, it may mean primarily that the substantive 
legal provision is applied or interpreted incorrectly. 
There is less chance that the decision is contrary to the 
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is csak akkor releváns, ha jelentıs és a döntés 
érdemére is kihat. 
 
 
A támogatások esetében a megsérthetı anyagi jogot 
elsısorban az alkalmazandó közösségi jogforrások 
jelentik, pl. a közös agrárpolitika keretébe tartozó 
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak 
megállapításáról és a mezıgazdasági termelık részére 
meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról 
szóló rendeletek,6 és az ezek végrehajtására kiadott 
belsı jogszabályok, végrehajtási szakági rendeletek. 
(FVM rendeletek.)7 
  
A bírósági út igénybevételének lehetıségére 
egyébként maga Tet. törvényszövege is utal több 
helyen, pl. akkor, amikor 57. §-ában kimondja, ha a 
mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv, illetve a bíróság által még el nem bírált döntése 
jogszabálysértı, a határozatát az ügyfél terhére a 
döntés közlésétıl számított egy éven belül, az ügyfél 
javára az intézkedésekben való részvételhez való jog 
közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban, 
illetve jogszabályban meghatározott elévüléséig 
módosítja vagy visszavonja. Vagy pl. 64. § (2) bek. 
„ha a támogatás igénybevételi jogosultságot érintı 
határozatot a bíróság felülvizsgálja, a kereset 
benyújtásától a bíróság határozatának jogerıre 
emelkedéséig a támogatás visszatérítésének 
megállapításához való jog elévülése nyugszik.” 
 
 
Úgy vélem, más különös eljárási szabályokat 
tartalmazó jogszabályokhoz hasonlóan (pl. Tpvt; 
felsıoktatási törvény; közbeszerzésekrıl szóló tv.) 
szerencsésebb és egyértelmőbb helyzetet teremtene, 
és a jogbiztonság is ezt kívánná, ha az idézett törvény 
kifejezetten szólna a döntés bírósági felülvizsgálatának 
lehetıségérıl, nemcsak a fent jelzett közvetett módon 
utalna arra. 
 
4. A Tet.-ben szabályozott pályázati eljárásokban 
hozott döntés elleni jogorvoslatok 
 
További megválaszolandó kérdés, hogy a Tet.-ben 
szabályozott pályázati eljárásban hozott döntésekre is 
vonatkoznak-e az elızıekben ismertetett szabályok, 
azaz a döntés fellebbezéssel, és keresettel támadható-
e? 
 
A válasz sajnos itt sem egyértelmő, és bár a 
törvényszöveg alapján az igenlı válasz felé hajlanék, 
a törvény indokolása nem hagy kétséget afelıl, hogy a 
pályázati eljárásra nem alkalmazhatók a Ket. 
szabályai, azaz az itt hozott döntés ellen sincs helye a 
közigazgatási eljárás általános szabályai szerint 

procedural rules; however, this is relevant only if the 
violation of procedural rules is significant and 
influences the matter of the case.   
 
In case of subsidies, substantive legal provision means 
primarily the applicable Community law, for example 
several regulations in connection with common 
agricultural policy,6 and its implementary regulations 
in the member states (in Hungary, the Ministry of 
Agriculture and Regional Development).7 
 
 
 
 
The Tet. contains the possibility of the judicial 
channel in its several provisions, for example 
according to 57 §, if the Agricultural and Rural 
Development support body states that the decision 
which has been not decided yet by a court or a higher 
organization is contrary to the law, the body can 
modify or withdraw it within 1 year of 
communication of the decision if it charges to the 
client, or in favor of the client  within the limitation 
period for the right to participate in measures by 
virtue of  directly applicable Community or other 
provisions. An another example is given according to 
64 § (2), if the court reviews a decision concerning 
the eligibility for support, the limitation period of the 
right to establishment of the recovery of support shall 
be suspended from the date of the submission of the 
action to the date when the judgment has acquired the 
authority of a final decision. 
 
In my view, the regulation would be more effective 
and clearer – moreover, fulfilling the interests of legal 
certainty – if the Tet. explicitly provides the 
possibility of court review similar to other special 
procedural provisions, such as Act about the 
procurement, or about higher education, and not only 
indicates it on an indirect manner.  
 
 
4 Legal redress against the tendering procedure 
decision on the basis of Act XVII of 2007 (Tet.) 
 
Additional question to be resolved that whether the 
above rules can be applicable in case of tendering 
procedure decision on the basis of the Tet., i.e. this 
decision can be brought any appeal or action?  
 
 
The answer is unfortunately not obvious. I should 
prefer positive answer based on the Act but the 
justification of the Act makes no doubt about that the 
rules of Codex of Administrative Procedure cannot be 
applicable for this tendering procedure, i.e. against 
this decision no objection or court review may be 
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fellebbezésnek és bírósági felülvizsgálatnak.  
 
Az indokolás az alábbi magyarázatot tartalmazza: „a 
kérelemre indult eljárásokat a mezıgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szerv a Ket.-nek a 
törvényben foglalt eltérések szerint lebonyolított 
eljárási rendje alapján bírálja el. Vannak azonban 
olyan, többnyire összetett fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatások, amely esetekben az erısen formalizált, 
és norma szinten rendezett kérelem típusú eljárások 
alkalmazására nincs mód. Ezen esetekre tartalmaz 
rendelkezést a törvény pályázati eljárásról szóló V. 
fejezete.  
 
Összegzés 
 
Megállapíthatjuk, hogy sem az EU-hoz való 
csatlakozásunkat megelızı jogszabályok alapján, sem 
a hatályos szabályok alapján nincs lehetıség a 
pályázati eljárási rendben hozott döntések ellen 
fellebbezés elıterjesztésére, és a döntés bírósági 
felülvizsgálatára, mert ezekre az eljárásokra nem 
alkalmazható a Ket., az eljárás nem minısül 
közigazgatási hatósági eljárásnak. 
 
Ugyanakkor, ha támogatási kérelem alapján az MVH 
dönt az agrártámogatásról, akkor az közigazgatási 
hatósági jogkörben hozott közigazgatási határozatnak 
minısül, amely ellen a Ket.-ben biztosított 
jogorvoslatok teljes köre rendelkezésre áll, ideértve a 
bírósági felülvizsgálatot is. 
 
Miután egyetlen vonatkozó jogszabályban sem 
találtam e különbségtételre – eljárásjogi szempontból 
– elfogadható magyarázatot, úgy vélem, hogy azt 
semmilyen elvi, gyakorlati indok sem támasztja alá, és 
az alkotmányos alapjogok, mint jogorvoslathoz való 
jog, bírósághoz fordulás joga, ill. a törvény elıtti 
egyenlıség, fegyveregyenlıség elvének érvényesülése 
is azt kívánná, hogy azonos jogorvoslatokat lehessen 
igénybe venni mindkét eljárási rendben igényelt 
agrártámogatás esetén.8  
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raised according to the general procedure. 
 
The explanatory memorandum of the Tet. contains the 
following reason: Subsidy procedures shall be 
assessed on procedure according to the provisions of 
Ket., taking into account the derogation provisions of 
the Tet. by Agricultural and Rural Development 
Organization. However, there are some support being 
related to compound developments in which may not 
be adjudicated according to such formalized 
procedures. In these circumstances, the Section V of 
the Tet. containing the rules of the tendering 
procedure shall be applied.   
 
Summary 
 
We can establish that there is no opportunity for 
appeal and court review of the tendering procedure 
decision on the basis of either the provisions existing 
before joining the EU or existing provisions, because 
these tendering procedures do not qualify as 
administrative procedures and the Codex of 
Administrative Procedure therefore cannot be applied.   
 
 
At the same time, if the Agricultural and Rural 
Development Agency decides about agricultural 
subsidy this decision will be qualified as 
administrative decision and all legal redresses ensured 
by the Codex of Administrative Procedure can be 
applied against it, including court review. 
 
Since I did not find any relevant procedural provision 
for explanation of this distinction in my opinion, this 
distinction is not supported by any kind of conceptual 
or practical reason. According to constitutional 
fundamental rights, such as the right to remedy, 
equality before the law and equality of weapons, it 
would be desirable that it should be possible to take 
advantage of identical legal redresses in both 
agricultural support procedures.8 
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