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November 1-jén hatályba
léptek a közigazgatási eljárás

új szabályai 
Még az elmúlt évben jelent meg, de
csak 2005. november 1-jén lépett
hatályba a 2004. évi CXL. Tv. A közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályai címmel, rövidített
elnevezéssel Ket.

A törvényi szabályozás az állampol-
gárokat és szervezeteket a hatósági
ügyeik intézése során széleskörûen
érinti. Az erdõtulajdonosok és
erdõgazdálkodók szempontjából ki-
emelt jelentõségû, hogy miként alkal-
mazandók az új szabályok az erdészeti
igazgatási eljárásokban. A jelen írás – a
terjedelmi korlátokra is figyelemmel –
megkísérli ráirányítani a figyelmet a leg-
fontosabb új szabályokra, elsõsorban
nem a hatóság, hanem az ügyfelek ol-
daláról történõ megközelítésben.

A hatósági ügyekben eljáró szervek a
legtöbb esetben vagy államigazgatási
szervek (pl. földhivatalok, erdészeti
szolgálat, ÁNTSZ, egyéb ún. dekoncent-
rált szervek stb.), vagy önkormányzat-
hoz kapcsolódó szervek (jegyzõ, körj-
egyzõség, polgármesteri hivatal stb.).

Az ügyfelek lehetséges körét
kibõvítette az új szabályozás: a létesít-
ményekkel kapcsolatos, illetve a tevé-
kenység engedélyezésére irányuló eljá-
rásban ügyfélnek kell tekinteni a hatás-
területen levõ valamennyi ingatlan tu-
lajdonosát és az ingatlan-nyilvántartás-
ba bejegyzett jogszerû használóját. A
hatásterület az, amelyre a tervezett léte-
sítmény vagy tevékenység rendes
üzemvitel mellett, folyamatosan vagy
rendszeresen számottevõ mértékû hát-
rányos fizikai hatást (pl. árnyékolást,
zajterhelést, légszennyezést) gyakorol.

Új elemekkel bõvült a szabályozás a
hatóság „hallgatásban” megnyilvánuló
mulasztása tekintetében. Az ügyintézé-
si határidõ (mely általában továbbra is
30 nap) be nem tartása esetén az ügy-
félnek a felügyeleti (felettes) szervhez
kell fordulni, amely legkésõbb a
tudomásszerzéstõl számított 5 napon
belül kivizsgálja a mulasztás okát. Mu-
lasztás esetén a felügyeleti szerv újabb
határidõ kitûzésével a mulasztó hatósá-
got az eljárás lefolytatására utasítja. Ha
az újabb határidõ is eredménytelenül
telt el, a felügyeleti szerv – néhány eset-
kör kivételével – az eljárásra haladékta-
lanul a mulasztóval azonos hatáskörû
másik hatóságot jelöl ki, egyidejûleg a

mulasztó hatóság vezetõje ellen fegyel-
mi eljárást kezdeményez, melynek
megindítása kötelezõ.

Az eljárás megindulásánál új sza-
bály, hogy az ismert ellenérdekû, érin-
tett ügyfelet nemcsak a már meghozott
határozattal, hanem már az eljárás meg-
indításától számított 5 napon belül érte-
síteni kell. Ezáltal az ellenérdekû felek
nemcsak a jogorvoslati, hanem már az
alapeljárásban is gyakorolhatják ügyféli
jogaikat (pl. iratmegtekintés, felvilágo-
sítás-kérés, nyilatkozattételi stb. jogok).

Kibõvültek az eljárás megszûntetésé-
nek és felfüggesztésének esetkörei:

A hatóság az eljárást végzéssel meg-
szüntetheti, ha az ügyfél a kérelemre in-
dult eljárásban a hiánypótlásra való fel-
hívásnak nem tett eleget.

Korábban le kellett folytatni az eljá-
rást akkor is, ha az ügyfél nem fizette
meg az illetéket vagy az igazgatási szol-
gáltatási díjat. A Ket. szerint ez esetben
is meg lehet szüntetni az eljárást, ha a
hatóság a fizetésre felszólította az ügy-
felet, de a felszólítás eredménytelen
maradt.

A Ket. lehetõvé teszi, hogy a hatóság
indokolt esetben az ügyfél kérelmére is
felfüggeszthesse az eljárást.

Megszûnik az ügyfeleknek az egyik
hatóságtól a másik hatósághoz való
„küldözgetése”. A Ket. elõírja, hogy – az
ügyfél kérelme esetén – a hatóságnak
kell beszerezni az olyan adatokat, ame-
lyek más hatóság nyilvántartásában sze-
repelnek. Természetesen az ehhez kap-
csolódó költséget, illetéket vagy díjat az
ügyfél viseli. 

A szakhatóságok közremûködése
körében három lényeges változást ho-
zott az új szabályozás:

A Ket. szerint most már nem az ügy-
félnek, hanem az ügyben eljáró „ügy-
döntõ” hatóságnak kell megkeresnie az
érintett szakhatóságot. A szakhatóság
megkeresésének szükségességét min-
dig jogszabálynak kell kifejezetten
elõírnia.

Megszûnt az a gyakorlatban kevéssé
érvényesülõ szabály, hogy ha a szak-
hatóság 15 napon belül nem válaszolt,
akkor hozzájárulását megadottnak kel-
lett tekinteni. 

A Ket. szerint a szakhatóság mulasz-
tása esetén az érdemi döntésre jogosult
hatóságnak a szakhatóság felügyeleti
szervéhez kell fordulnia.

Viszonylag gyakran elõforduló eljá-
rási szabálytalanság volt a gyakorlat-

ban, hogy az ügydöntõ hatóság vagy
„mellõzte” a szakhatóságot, vagy pedig
nem vette figyelembe az állásfoglalását. 

Ezen esetköröket a Ket. a határozat
semmisségi okainak tekinti. 

Új eljárásjogi intézmény az ún. méltá-
nyossági eljárás. Az ügyfél kérheti a tör-
vényi feltételek fennállása esetén, hogy a
hatóság az egyébiránt jogszerû határoza-
tát módosítsa, vagy vonja vissza, ha szá-
mára annak végrehajtása – a határozat
meghozatala után bekövetkezett okból –
méltánytalanul súlyos hátrányt jelent. 

A Ket. néhány kérdésben közelít a
polgári jogban ismert jogintézmények-
hez, illetve megoldásokhoz: pl.: hatósá-
gi szerzõdés, késedelmi pótlék, költség-
viselési szabályok:

Ha külön jogszabály lehetõvé teszi, a
hatóság az ügynek a közérdek és az
ügyfél szempontjából is elõnyös rende-
zése érdekében, határozathozatal he-
lyett az ügyféllel hatósági szerzõdést
köthet.

A kötelezett késedelmi pótlékot kö-
teles fizetni, ha pénzfizetési kötelezett-
ségének határidõben nem tett eleget,
vagy hatósági szerzõdés alapján igény-
be vett támogatást vagy kedvezményt
vissza kell térítenie.

A Ket. az ügyfél kérelmére indult el-
járásokban – a korábbi szabályozással
ellentétben – általánossá teszi, hogy az
eljárás költségeit az ügyfél viselje.

Az informatikai fejlõdést figyelembe
véve a törvény lehetõvé teszi az ügyek
elektronikus úton történõ intézését is.

A Ket szabályait csak a 2005. nov. 1-
tõl indult eljárásokban és a megismételt
eljárásokban kell alkalmazni. A koráb-
ban indult ügyekben még a hatályon kí-
vül helyezett 1957. évi IV. tv. szabályai
irányadók.

A Ket. meghatározza és szûk körre
szorítja azokat a külön eljárási szabá-
lyozási területeket, melyekre a szabá-
lyai nem terjednek ki. A felsorolásban
nem említett eljárásokra a Ket. szabá-
lyai teljes körûen kiterjednek, illetve
csak ott térhetnek el a külön jogsza-
bályok, ahol azt a Ket. kifejezetten meg-
engedi. Várhatóan nagy számban fog-
nak megjelenni a közeljövõben azok a
speciális ágazati eljárási szabályok,
amelyek a Ket.-tõl eltérõ szabályokat
tartalmaznak.

Dr. Derzsenyi Tibor
Jogsegélyszolgálat vezetõ

A jogász válaszol

Hirdessen az

Erdészeti Lapokban!


