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A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

(A hatályos 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (a továbbiakban: Ket.) valamint a 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet a közigazgatási 

hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról (a továbbiakban: Korm. R.) 

alapján) 

 

 

 Az 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 2005. október 31-étől 

hatályát vesztette, 2005. november 1-jétől lépett hatályba a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. 

A Ket. hatálya 

 A közigazgatási hatóság eljárása során a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Közigazgatási 

hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság 

az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 

hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez. 

 A Ket. alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági 

ügy intézésére hatáskörrel rendelkező: 

- államigazgatási szerv, 

- helyi önkormányzat képviselő-testülete és átruházott hatáskörben annak szervei, 

- főjegyző, jegyző (körjegyző), a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a megyei jogú város 

kerületi hivatalának vezetője, a hatósági igazgatási társulás, 

- nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, köztestület vagy személy, 

amelyet (akit) törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet jogosít fel 

közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. (Ket. 12. § 1-3. bekezdés) 

 A Ket. hatálya nem terjed ki a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás 

előkészítésére és lebonyolítására, a területszervezési eljárásra és - az állampolgársági bizonyítvány 

kiadásának kivételével - az állampolgársági eljárásra. 

 A Ket. rendelkezéseit: 

- az iparjogvédelmi eljárásokban, 

- az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve az Európai Közösség 

költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, 

valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással 

összefüggő eljárásokban, 

- a külföldiek beutazásával és magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, 

valamint a menedékjogi eljárásban, 

- a piac felügyeleti és a piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokban, 

- a pénz- és tőkepiaci, a biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magán-

nyugdíjpénztári tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban, 
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- a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban 

csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít 
meg. 

 Az előzőekben nem említett közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok a Ket. 

rendelkezéseitől kizárólag abban az esetben térhetnek el, ha azt a Ket. kifejezetten megengedi, 

illetve ha az az Unió jogi aktusának vagy nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges. 

 Az egyes eljárásfajtákra vonatkozó eljárási jogszabályok a Ket.-ben nem szabályozott, de 

szabályaival összhangban álló kiegészítő jellegű rendelkezéseket állapíthatnak meg. (Ket. 13. §) 

 Törvény a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos eljárásokban a Ket. 
rendelkezéseitől eltérő szabályokat állapíthat meg a joghatóságra, a hatáskörre, az illetékességre, 

a hatóság döntéseire, a jogorvoslatokra és a végrehajtásra (Ket. 14. § 1. bekezdés c. pont). 

 Amennyiben a Kézikönyvünkben szereplő ellátások megállapítására a Ket.-től eltérő szabályok 
vonatkoznak, ezt minden esetben feltüntetjük. 

Eljárási alapelvek 

 A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a 
jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása 

során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek 

megfelelően köteles eljárni. (Ket. 1. § 1-2. bekezdés) 

 Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. Tilos minden olyan különbségtétel, kizárás 

vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód 

megsértése, az ügyfél törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő 

bánásmód követelményét meg kell tartani. (Ket. 2. § 1-2. bekezdés) 

 Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. A 

közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog 

szabályai szerint megtéríti. (Ket. 4. § 1-2. bekezdés) 

 A közigazgatási hatóság az ügyfél számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről 

tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. A jogi képviselő nélkül eljáró 

ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az 

őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a 

jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről. (Ket. 5. § 1-2. bekezdés) 

Hatáskör és illetékesség 

 A hatóság hatáskörét a hatósági eljárás körébe tartózó ügyfajta meghatározásával jogszabály 

állapítja meg. Ebben meg kell jelölni az első fokon eljáró, és a fellebbezést elbíráló hatóságot is. 

Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. Ezt a hatáskörét önkormányzati 
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rendeletben a közgyűlés elnökére, a polgármesterre, a főpolgármesterre, a részönkormányzat 

testületére, a képviselő-testület bizottságára, illetve törvényben meghatározottak szerint létrehozott 

társulásra ruházhatja át. A hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását - törvényben meghatározott 

kivétellel - más hatóságra nem ruházhatja át. (Ket. 19. § 1-3. bekezdés) 

 Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az eljárásra az a 

hatóság az illetékes, amelynek területén az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában 

szálláshelye (a továbbiakban: lakcíme), illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) van (Ket. 21. § 1. 

bekezdés a. pont). 

 Ha az ügyfél tartósan, három hónapot meghaladó ideig külföldön tartózkodik, illetve lakcíme 

ismeretlen, akkor az illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell megállapítani. 

Ennek hiányában - ha az Unió jogi aktusa vagy jogszabály másként nem rendelkezik - az eljárásra, az 

adott ügyfajtában, a fővárosban eljárásra jogosult hatóság, jegyző hatáskörébe tartozó ügyben a 

fővárosi főjegyző az illetékes. (Ket. 21. § 4. bekezdés) 

 Több illetékes hatóság közül az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg (megelőzés). Ha a 

hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság a megelőzés alapján már eljárt, vagy más 

hatóság előtt eljárás van folyamatban, saját eljárását végzéssel megszünteti, illetve szükség esetén a 

döntést visszavonja, és erről a korábban, illetve a folyamatban lévő ügyben eljáró hatóságot és az 

ügyfelet értesíti. (Ket. 21. § 5-6. bekezdés) 

 A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárásra 

hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme, illetve a 

foglalkoztatójának székhelye, telephelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek 

hiányában, pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt öt 

napon belül továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. Törvény vagy kormányrendelet 

ettől eltérően is kijelölheti azt a hatóságot, amelynél a kérelem előterjeszthető. (Ket. 38. § 1-2. 

bekezdés) 

 A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén köteles eljárni. Ha e 

kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti szerv - 

kérelemre vagy hivatalból - soron kívül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított öt napon belül 

kivizsgálja a mulasztás okát. Mulasztás esetén a felügyeleti szerv újabb határidő kitűzésével a 

mulasztó hatóságot három napon belül az eljárás lefolytatására utasítja. Ha a megállapított újabb 

határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv az eljárásra haladéktalanul azonos hatáskörű 

másik hatóságot jelöl ki, egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást 

kezdeményez. A kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező. A kijelölt hatóság 

az ügyben irányadó ügyintézési határidőn belül köteles érdemi határozatot hozni. Ezeket a 

szabályokat a szakhatósági eljárásra és a fellebbezési eljárásra is alkalmazni kell, és akkor is 

irányadók, ha - a határozat megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése folytán - a hatóság az 

ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget az új eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségének. 

(Ket. 20. § 1-3, 7. bekezdés) 

 Ha a képviselő-testület, a főpolgármester, a polgármester, a közgyűlés elnöke, a bizottság, a 

részönkormányzat testülete, a társulás (a továbbiakban: önkormányzati hatóság) határozathozatali 
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kötelezettségét elmulasztotta, az ügyfél kérelmére vagy hivatalból a közigazgatási hivatal vezetője 

felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy soron kívül, illetve a testület legközelebbi 

ülésén, de legkésőbb harminc napon belül határozzon. Az önkormányzati hatóság a döntés várható 

időpontjáról a közigazgatási hivatal vezetőjének felhívásától számított öt napon belül értesíti az 

ügyfelet. Az önkormányzati hatósághoz intézett felhívás eredménytelensége esetén az ügyfél vagy 

a közigazgatási hivatal vezetője, továbbá ha az adott ügyben nincs felügyeleti szerv, vagy a felügyeleti 

szerv az intézkedési, eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, az ügyfél kérelmére a megyei, illetve 

a fővárosi közigazgatási ügyekben eljáró bíróság kötelezi a hatóságot az eljárás lefolytatására. (Ket. 

20. § 5-6. bekezdés) 

 A hatóság a joghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és 

illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Hatáskör vagy illetékesség 

hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél egyidejű értesítése 

mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a 

hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított öt napon belül átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz. (Ket. 22. § 1-2. bekezdés) 

 Ha ugyanabban az ügyben több hatóság állapította meg hatáskörének vagy illetékességének 
hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat meg vagy nincs folyamatban, az érdekelt hatóságok 

kötelesek egymás között haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás megindítására irányuló kérelem 

érkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül megkísérelni a vita eldöntését. 

Ha ez nem vezet eredményre, az eljáró hatóságot illetékességi kérdésekben a legközelebbi közös 

felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes 

közigazgatási hivatal, hatásköri kérdésekben a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki. Ha a Fővárosi Ítélőtábla a 

hatásköri vitában az eljárást kezdeményező ügyfél vagy a hatóság kérelmére dönt, határozata ellen 

fellebbezésnek nincs helye. (Ket. 23-24. §) 

A hatósági eljárás megindítása 

 A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, más hatóság 

kezdeményezésére, külön jogszabályban meghatározott panaszra (a továbbiakban együtt: kérelem) 

vagy hivatalból indul meg (Ket. 29. § 1. bekezdés). 

 A kérelmeket szóban vagy írásban lehet benyújtani. Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél 

kérelmét erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyújtsa be. (Ket. 34. § 1, 3. bekezdés) 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig 

visszavonhatja. (Ket. 34. § 4. bekezdés) 

 A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket. Mellékletként nem lehet az 

ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni. Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok 

kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal 

rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat 

továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi, vagy az ügyfél saját 

személyes adat tekintetében ezt kéri. Ha az ügyfél kéri az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól 
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szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia. A kérelemnek ez 

a része az ügyfél személyes adata tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való 

hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat a az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez 

szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az ügyfél az eljáró 

hatóságnál teljesíti. Az igazgatási szolgáltatási díj a megkeresett hatóság bevétele. (Ket. 36. §) 

 Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire 

történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. Törvény vagy kormányrendelet a hiánypótlási 

felhívás kibocsátására nyolc napnál hosszabb határidőt is megállapíthat. (Ket. 37. § 2-3. bekezdés) 

 A kérelmeket minden esetben tartalmuk alapján kell elbírálni, a kérelem elintézését nem lehet 

megtagadni azért, mert elnevezése nem egyezik a tartalmával (Ket. 34. § 5. bekezdés). 

 A szóbeli kérelmekről jegyzőkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, kivéve, ha a hatóság a kérést 

azonnal teljesíti, vagy az érdemi vizsgálat nélküli elutasítását tartalmazó döntését azonnal meghozza. 

Nem kell jegyzőkönyvet, illetve hivatalos feljegyzést készíteni abban az esetben, amikor a hatóság az 

ügymenetre vonatkozó általános vagy az adott ügy állásáról szóló tájékoztatást nyújt az ügyfél 

részére. (Ket. 39. § 1, 5, 7. bekezdés) 

 A hatóság a kérelmet nyolc napon belül érdemi vizsgálat nélkül akkor utasíthatja el végzéssel, 

ha: 

- az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, vagy 

- a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, 

továbbá, ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok 

hivatalból sem állapíthatóak meg, vagy 

- a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, vagy 

- jogszabály az igény érvényesítésére határidőt állapít meg, és a kérelem elkésett, vagy 

- a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás mellett újabb kérelmet 

nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy az érdemi vizsgálat nélküli 

elutasítást jogszabály nem zárja ki, vagy 

- a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet késedelmesen terjesztették elő, vagy 

- a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy (Ket. 30. §). 

 A hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 

elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a 

hatóság tudomására, vagy az ügyfél halála következtében okafogyottá vált, vagy jogszabályváltozás 

miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik. Akkor is meg lehet 

szüntetni az eljárást, 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. Ugyancsak meg lehet szüntetni az eljárást, 

abban az esetben is, ha a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, és 

az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére nem tesz eleget, és 

költségmentességben sem részesül. (Ket. 31. § 1-3. bekezdés) 
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A hatósági eljárás lefolytatása 

 A közigazgatási szerv illetékességi területén kívül akkor végezhet eljárási cselekményt (pl. 

környezettanulmány, szemle), ha ezt jogszabály lehetővé teszi. Fővárosi kerületi közigazgatási szerv 

a főváros egész területén végezhet eljárási cselekményt. (Ket. 25. §) 

 Jogsegélyt lehet kérni, ha a megkereső hatóság: 

- illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, illetve azt az ügyfél 

jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolttá teszi, vagy 

- feladatának ellátásához olyan adat vagy ténybeli ismeret szükséges, amely a megkeresett 

hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg, vagy 

- feladatának ellátásához olyan irat vagy más bizonyíték szükséges, amely a megkeresett 

hatóságnál (állami, önkormányzati szervnél) van, vagy onnan szerezhető meg. 

 A megkeresést az ügy jellegétől függően a megkereső hatósággal azonos hatáskörű illetékes 

szervhez, ennek hiányában az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell intézni. Meg kell 

jelölni az adat, irat, más bizonyíték felhasználásának célját, valamint azt, hogy a személyes adat 

beszerzésére törvény alapján vagy az ügyfél kérelmére és írásbeli hozzájárulásával kerül sor. A 

megkeresett hatóság csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az 

jogszabályba ütközik. Ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, a jogsegély iránti 

kérelmet iratok, adatok, bizonyítékok beszerzésének esetében nyolc napon belül, illetékességi 

területen kívüli eljárás esetében (pl. környezettanulmány) pedig tizenöt napon belül kell teljesíteni. 

(Ket. 26. § 1-5. bekezdés) 

 Ha a Magyar Köztársaságnak valamely állammal közigazgatási jogsegélyegyezménye van, vagy 

az államok között viszonossági gyakorlat áll fenn, vagy többoldalú nemzetközi szerződés ezt lehetővé 

teszi, nemzetközi jogsegély érdekében külföldi hatósághoz fordulhat, illetve - ha ez nem ütközik 

magyar jogszabályba - köteles teljesíteni a külföldről érkező jogsegélykérelmet. A viszonosság 

fennállása tekintetében a külügyekért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet az érintett 

minisztériummal egyetértésben alakít ki. Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem 

rendelkezik, a nemzetközi jogsegélyügyben érintett magyar és külföldi (nemzetközi) hatóság 

közvetlenül érintkezik egymással. Ha a magyar hatóság előtt nem ismert, hogy a jogsegélykérelem 

teljesítése az érintett külföldi állam melyik hatóságának hatáskörébe tartozik, a kérelmet a külügyekért 

felelős miniszterhez juttatja el. (Ket. 27. § 1-3. bekezdés) 

 A hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 

bemutatására, vagy ezek beszerzése érdekében más szervet is megkereshet. A külföldön kiállított 

közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel 

felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, 

nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény 

szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő 

magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított 

okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar 

fordítással ellátva fogadható el. (Ket. 52. § 1-2. bekezdés) 
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 Az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az 

ügyfél nyilatkozatot tehet (Ket. 52. § 3. bekezdés). 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható (Ket. 53. § 1. bekezdés). 

 Az ügyfél és képviselője az iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet (Ket. 68. § 1. 

bekezdés). 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 

terjeszthet elő. Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás 

történt. A keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet 

azonban akkor is a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el, ha az ügyfél a keresetet a 

hatóságnál nyújtotta be. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, illetve az elmulasztott 

határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás az érintettnek 

később jutott tudomására, a határidő a tudomásra jutáskor, akadályoztatás esetén az akadály 

megszűnésének napjától kezdődik. Igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni az elmulasztott 

határnaptól, illetve az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon túl. A határidő 

elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, 

amennyiben ennek feltételei fennállnak. (Ket. 66. §) 

 Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az ügyfelet eljárásjogi szempontból olyan 

helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. Ennek érdekében a hatóság a döntését módosítja 

vagy visszavonja, az eljárást megszüntető döntésének visszavonása esetén az eljárást folytatja, 

illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel. (Ket. 67. § 1. bekezdés) 

 Ha 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 megalapozottan nem dönthető el, továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság 

vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni, a hatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a 

más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel 

kell hívni. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a 

rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új 

eljárásra kötelezi, és ezzel a bírósági döntéssel szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet 

terjesztettek elő, a hatóság az eljárást felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy 

alkalommal az ügyfél is kérheti. Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor függeszthető fel, ha azt 

jogszabály nem zárja ki. Az eljárás felfüggesztéséről a hatóság végzéssel dönt. Az eljárás 

felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszűnésekor az 

ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A hatóság az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet 

úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket és az azok teljesítésére megállapított 

határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. (Ket. 32. § 1-3, 7-9. bekezdés) 

Eljárási költség, költségmentesség 

 Eljárási költségnek minősül a közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő költség, amelyet a 

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

összefüggésben fizet meg (Ket. 153. § 1. bekezdés). 

 A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget - ha törvény másként nem rendelkezik - 

a kérelmező ügyfél előlegezi meg, illetve viseli. Több azonos érdekű ügyfél esetén az egyéb eljárási 

költséget az ügyfelek - eltérő megállapodásuk hiányában - egymás között egyenlő arányban 

előlegezik meg, illetve viselik. (Ket. 156. § 1. bekezdés) 

 A belföldi jogsegély keretében a megkeresett hatóság eljárása során felmerült egyéb eljárási 
költséget a megkereső hatóság megtéríti (Ket. 157. § 4. bekezdés). 

 A költség viselésével kapcsolatos döntés ellen fellebbezésnek van helye, amelynek nincs 

halasztó hatálya a döntés többi - fellebbezéssel meg nem támadott - rendelkezése tekintetében, és 

nem akadályozza meg azok jogerőre emelkedését (Ket. 158. § 3. bekezdés). 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai 

miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének 

megkönnyítésére az ügyfél kérelme alapján költségmentességet engedélyezhet (Ket. 159. § 1. 

bekezdés, Korm. R. 1. § 1. bekezdés). 

 Az ügyfél a költségmentesség iránti kérelmét az első és másodfokú hatósági eljárásban, valamint a 

végrehajtási eljárás során terjesztheti elő (Korm. R. 2. § 1. bekezdés). 

 Az ügyfélnek a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelméhez csatolnia kell a saját és 

a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak 30 napnál nem régebbi munkáltatói 

jövedelemigazolását, illetve nyugdíjas esetén a munkáltatói jövedelemigazolás helyett vagy mellett az 

utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén az 

utolsó havi bankszámlakivonatot. Ha az ügyfélnek, valamint a vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozónak más jövedelme van (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, 

társadalombiztosítás alapján járó ellátás, munkanélküli járadék, egyéb rendszeres pénzbeli juttatás, 

stb.), akkor köteles ezen jövedelmekről szóló postai szelvényt, bankszámlakivonatot, kiadási 

pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni. Ha az 

ügyfélnek nincs jövedelme, akkor nyilatkoznia kell e tényről. 

 Az ügyfél a kérelmében a jövedelemigazoláson túl további olyan körülményeket tárhat fel, melyek 

alapján az eljáró hatóság költségmentességben részesítheti. 

 Az ügyfélnek a kérelmében nyilatkoznia kell ingatlantulajdonáról. (Korm. R. 3. §) 

 Ha az ügyfél a költségmentesség iránti kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a 

kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölésével - hiánypótlásra 

hívja fel. A felhívásban figyelmeztetni kell az ügyfelet arra, hogy a hiánypótlás elmaradása a 

költségmentesség iránti kérelem elutasítását vonja maga után. Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz 

eleget, az eljáró hatóság a költségmentesség iránti kérelmet elutasítja. (Korm. R. 2. § 2. bekezdés) 

 Költségmentességet akkor lehet engedélyezni, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló 

ingatlan tulajdonával rendelkezik. A költségmentesség engedélyezése szempontjából figyelmen kívül 

kell hagyni az ötven százalékos tulajdoni hányadot el nem érő, és kétmillió forint becsült forgalmi 
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értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében. (Korm. R. 

4. § 1, 3. bekezdés) 

 Különösen indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges 

költségmentességet lehet engedélyezni akkor is, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló 

ingatlan tulajdonával rendelkezik. 

 A részleges költségmentesség engedélyezése szempontjából a az ügyfél lakhelyeként szolgáló 

ingatlanon kívül figyelmen kívül kell hagyni a hárommillió forint becsült forgalmi értéket meg nem 

haladó egyéb tulajdoni részesedést, legfeljebb egy ingatlan tekintetében. (Korm. R. 5. § 1-2. 

bekezdés) 

 Kivételes esetben költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a fenti feltételek nem, vagy 

csak részben állnak fenn, de az eljáró hatóság az ügyfél egyéb, különös méltánylást érdemlő 

körülményeinek (katasztrófahelyzet, betegség, egyéb vis maior események stb.) figyelembevételével 

megállapítja, hogy az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett (Korm. R. 6. §). 

 Alanyi jogon - jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül - költségmentességben lehet 

részesíteni azt a felet is, aki a kérelem benyújtásakor: 

- rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi 

járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, 

- hajléktalan személy,1 

- menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy 

menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra 

jogosult (Korm. R. 4. § 2. bekezdés). 

 Törvény költségmentességet gazdálkodó szervezet, jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet részére is megállapíthat (Ket. 159. § 6. bekezdés). 

 Nem engedélyezhető költségmentesség azon ügyfél számára, aki bármely magyar hatóság 

eljárása során - a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül - igazolta, hogy magyarországi 

megélhetése biztosított (Korm. R. 7. §). 

 A költségmentesség engedélyezése tárgyában a hatóság a kérelem beérkezését, illetőleg a 

hiánypótlás teljesítését vagy a hiánypótlási határidő lejártát követő nyolc napon belül végzéssel, 

illetve az eljárást lezáró határozatában dönt (Korm. R. 2. § 3. bekezdés). 

                                                      

 
1 A Belügyminisztérium 2005. december 16-án kelt állásfoglalása szerint hajléktalan a bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkező személy, kivéve, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalanszállás, és az a személy is, aki éjszakáit 
közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. Amennyiben az ügyfélnek van bejelentett lakóhelye, 
ennek ellenére hajléktalannak vallja magát, ilyen tartamú nyilatkozat megtétele elegendőnek bizonyulhat ahhoz, hogy az 
ügyfelet a hatósági eljárásban hajléktalan személynek tekintsék. 
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 A költségmentesség iránti kérelem elutasításáról, továbbá a költségmentesség módosításáról és 

visszavonásáról szóló végzés ellen fellebbezésnek van helye (Ket. 159. § 5. bekezdés). 

 A költségmentesség az eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj és az egyéb eljárási költség 

viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti. A költségmentesség a kérelem 

előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed ki. (Ket. 159. § 

2-3. bekezdés) 

 A költségmentesség az első és a másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban (a továbbiakban: 

hatósági eljárás), illetve a külön jogszabályban meghatározott felügyeleti eljárásban, valamint a 

végrehajtási eljárásban felmerülő valamennyi eljárási költségre kiterjed. A részleges 

költségmentesség - a hatóság döntésétől függően - az ügyfelet vagy valamely eljárási költségfajta 

vagy az eljárási költségek meghatározott százalékának viselése alól mentesíti. (Korm. R. 1. § 2-3. 

bekezdés) 

 A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése, 

illetve megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az módosítható vagy 

visszavonható (Ket. 159. § 4. bekezdés). 

 A költségmentességben részesülő ügyfél köteles a költségmentesség alapjául szolgáló 

feltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon belül a hatóságnak 

bejelenteni. Ha a hatóság a bejelentés alapján azt állapítja meg, hogy az ügyfél jövedelmi és vagyoni 

helyzetében változás állt be, a költségmentességet engedélyező végzését ennek megfelelően 

módosítja vagy visszavonja, és az ügyfelet az eljárás során felmerült eljárási költségek megtérítésére, 

valamint a várható költségek megelőlegezésére kötelezi. A bejelentési kötelezettségét nem 
teljesítő ügyfél - ha a változás alapján a végzés módosításáról vagy visszavonásáról kell dönteni - az 

eljárásban felmerült, az eljáró hatóság részére fizetendő eljárási költséget köteles megtéríteni. Ha a 

hatóság tudomására jut, hogy az ügyfél a költségmentesség iránti kérelem benyújtásakor valótlan 
adatot szolgáltatott, vagy a hatóságot egyéb módon megtévesztette, és ez az eljáró hatóság 

döntését számára kedvező irányba befolyásolta, akkor a hatóság döntése alapján az ügyfelet az 

eljárás során felmerült költségek megfizetésére, illetve a várható költségek megelőlegezésére 

kötelezi. (Korm. R. 8. §) 

Ügyintézési határidő 

 Az érdemi határozatot harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely 

jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg (Ket. 33. § 1. bekezdés). 

 Kiskorú ügyfél esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 

elhárítása indokolja, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az érdemi határozatot 

soron kívül kell meghozni (Ket. 33. § 2. bekezdés). Kivételt képez, ha az ellátás megállapításáról az 

önkormányzat képviselő-testülete dönt, ez esetben a kérelmet a benyújtást követő testületi ülésen, 

legkésőbb azonban hatvan napon belül kell elbírálni (Ket. 33. § 4. bekezdés). 

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, 

illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, a 
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hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának 

időtartama és az eljárás felfüggesztésének időtartama (Ket. 33. § 3. bekezdés). 

 Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján 

kezdődik (Ket. 33. § 5. bekezdés). 

 Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény nem zárja ki - az ügyintézési határidőt indokolt esetben 

egy alkalommal, legfeljebb harminc - kiskorú ügyében legfeljebb tizenöt - nappal 

meghosszabbíthatja, erről értesíteni kell az ügyfelet (Ket. 33. § 7. bekezdés). 

 A postán küldött kérelem előterjesztési ideje a postára adás napja, de az ügyintézési határidő 

ilyen esetben is azon a napon kezdődik, amely napon a beadvány megérkezik a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a 

közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja. Ha a határidő 

utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi 

munkanapon jár le. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. (Ket. 65. § 1-4, 6. 

bekezdés) 

Határozat és végzés 

 Az önkormányzat az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendő egyéb 

kérdésekben pedig végzést bocsát ki (a továbbiakban együtt: döntés). Egyszerűsített határozat 

hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Jogszabály 

lehetővé teheti, hogy a hatóság mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás 

jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. (Ket. 71. § 1, 3, 5. bekezdés) 

 A határozatnak tartalmaznia kell: az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és 

ügyintézőjének nevét, a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét 

(szálláshelyét), az ügy tárgyának megjelölését. A határozatnak a rendelkező részben tartalmaznia kell 

a hatóság döntését, továbbá a fellebbezés (keresetindítás) benyújtásának lehetőségéről való 

tájékoztatást, a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés 

elmaradásának jogkövetkezményeit. Az indokolásban fel kell tüntetni a megállapított tényállást és az 

annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a 

mellőzés indokait, a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a 

méltányossági jogkör gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, azokat a 

jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, a hatóság hatáskörét és 

illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást. A határozat ezen kívül tartalmazza a 

döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, a döntés 

kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát. (Ket. 72. § 1. bekezdés) 

 A végzésnek tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és 

ügyintézőjének nevét, a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakóhelyét vagy tartózkodási helyét 

(szálláshelyét), az ügy tárgyának megjelölését, a hatóság döntését, továbbá a fellebbezés 

(keresetindítás) benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást, a döntéshozatal helyét és idejét, a 
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döntés kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, a döntés kiadmányozójának aláírását és a 

hatóság bélyegzőlenyomatát (Ket. 72. § 2. bekezdés). 

 A kérelemnek teljes egészében helyt adó elsőfokú döntés esetén, ellenérdekű ügyfél hiányában 

mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás (Ket. 72. § 4. bekezdés). 

 A hatóság döntését közölni lehet postai úton, személyesen írásban vagy szóban, elektronikus 

dokumentum formájában, illetve távközlési eszköz útján, hirdetményi úton, kézbesítési 

meghatalmazott vagy ügygondnok útján, a hatóság kézbesítője útján. A döntés közlésének napja az a 

nap, amelyen azt kézbesítették, szóban vagy távközlési eszköz útján, illetve elektronikus úton 

közölték. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell 

közöltnek tekinteni. Postai úton történő kézbesítés esetén a döntést hivatalos iratként kell feladni és 

kézbesíteni. (Ket. 78. § 5-7. bekezdés) 

 A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a 

címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza), azt - az ellenkező 

bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 

kézbesítettnek kell tekinteni. (Ket. 79. § 1-2. bekezdés) 

 Az eljárást megindító irat, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesítése esetében a 

hatóság a kézbesítési vélelem beállásáról az ügyfelet - kivéve, ha az ügyfél a hivatalos irat átvételét 

megtagadta - nyolc napon belül értesíti (Ket. 79. § 3. bekezdés). 

 Az ügyfél vagy az eljárásban részt vevő egyéb érdekelt akkor terjeszthet elő kézbesítési vélelem 
megdöntése iránti kérelmet, ha a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó 

jogszabályok megsértésével vagy más okból nem szabályszerűen folyt le, vagy más, önhibáján kívüli 

okból nem vehette át a hivatalos iratot. Kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a 

kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb 

hat hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési vélelem következtében 

jogerőssé vált határozat alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti 

kérelem a végrehajtási eljárásról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül akkor is 

előterjeszthető, ha a kézbesítési vélelem beálltától számított hat hónap eltelt. A kérelemben elő kell 

adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják, vagy 

az önhiba hiányát valószínűsítik. A kérelmet az a hatóság bírálja el, amely a kézbesítés tárgyát 

képező iratot kiadmányozta. (Ket. 79. § 4-7. bekezdés) 

 Ha a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet késedelmesen terjesztették elő, azt érdemi 

vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. (Ket. 

30. § f. pont, 98. § 3. bekezdés) 

 A hatóság a megindított végrehajtási eljárást kérelemre vagy hivatalból a vélelem megdöntésére 

irányuló kérelem jogerős elbírálásáig felfüggesztheti, ha a kérelemben előadott tények, körülmények a 

kérelem elfogadását valószínűsítik. Ha a kérelemnek a hatóság helyt ad, a kérelmező által kifogásolt 

kézbesítést, a megtett intézkedéseket, illetve az eljárást a szükséges mértékben meg kell ismételni. 

(Ket. 148. § 4. bekezdés d. pont, 79. § 6. bekezdés) 
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Hatósági szerződés 

 Ha jogszabály lehetővé teszi, az első fokon eljáró hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a 

közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az 

ügyféllel hatósági szerződést köthet. Hatósági szerződés csak írásban köthető. Törvény, 

kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is 

meghatározhat. Ha az ügyfél olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal 

egyébként nem lenne kötelezhető, szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a saját 

szerződésszegése esetére a többletkötelezettség tekintetében a hatósági szerződésben vállalja, hogy 

ha a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és végrehajtható határozatnak 

minősüljön, és a hatóság - az addigi teljesítések figyelembevételével - hivatalból intézkedjen a 

végrehajtás elrendeléséről. (Ket. 76. § 1-3, 7. bekezdés) 

 A hatósági ügynek szerződéssel való lezárására alkalmazni kell a Ket. ügyintézési határidőre 

vonatkozó általános szabályait.2 

 Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló 

körülmények lényeges megváltozása esetén a szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. 

Ha a módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a felek között vita van a módosítás törvényi 

feltételei tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhető a szerződés 

módosítása vagy megszüntetése. 

 Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és végrehajtható 

határozatnak minősül, és a hatóság - az addigi teljesítések figyelembevételével - hivatalból intézkedik 

a végrehajtás elrendeléséről. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, az 

ügyfél a teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására 

jutásától számított harminc napon belül - a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat. 

 A Ket.-ben nem szabályozott kérdésekben a hatósági szerződésre a Polgári Törvénykönyvnek a 

szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. (Ket. 76. § 1-3, 7. 

bekezdés, 77. §) 

Fellebbezés 

 Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott 

jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek 

tartja. (Ket. 98. § 1. bekezdés) 

 Végzés csak a határozat elleni fellebbezésben támadható meg, kivéve az első fokon hozott 

eljárást felfüggesztő, az eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási 

bírságot kiszabó, valamint az eljárási költség viselésének kérdésében hozott végzéseket, melyek 

                                                      

 
2 Részletesen lásd a 18-19. oldalon. 



Kézikönyv 2008.  A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai 

 

 22 

esetében önálló fellebbezésnek van helye. Törvény az önálló fellebbezést egyéb esetekben is 

lehetővé teheti. (Ket. 98. § 2-3. bekezdés) 

 A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől 

számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult e fellebbezési határidőn 

belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban lemondhat. A szóban történő lemondást 

jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

(Ket. 99. §) 

 Nincs helye fellebbezésnek, ha azt törvény kizárja,3 az ügyfelek részéről, a közöttük létrejött 

egyezséget jóváhagyó határozat ellen, valamint a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat 

ellen. Amennyiben a fellebbezést törvény, vagy kormányrendelet zárja ki, az elsőfokú közigazgatási 

döntés bírósági felülvizsgálatának van helye. (Ket. 100. §) 

 A határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az az ügyfél 

javára megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást (szociális segély, 

nyugdíj stb.) tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított összegen felüli többletigényre 

vonatkozik (Ket. 101. § 2. bekezdés). 

 A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 

Elkésettség okán a fellebbezés nem utasítható el, ha az ügyfél a fellebbezési határidőben a 

fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. A fellebbezésben új tények és 

bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől 

számított nyolc napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult szervhez, kivéve, ha 

a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, 

módosítja vagy visszavonja. A felterjesztés során az első fokon eljáró hatóság a fellebbezésről 

kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. (Ket. 102. §) 

 Ha az ügyfél fellebbezési kérelme alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a 

döntést módosítja, vagy visszavonja. A hatóság az ügyfél fellebbezési kérelme esetén a nem 

jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően 

módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű fél. 

(Ket. 103. § 1-2. bekezdés) 

 Ha az első fokon eljáró hatóság nem módosította, vagy vonta vissza döntését, a fellebbezésről az 

annak elbírálására jogosult szerv dönt (Ket. 104. § 1. bekezdés). 

 Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel szembeni 

fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha jogszabály másként nem 

rendelkezik, a közigazgatási hivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon nem átruházott 

hatáskörben a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a jegyző, a főjegyző, a hatósági 

igazgatási társulás, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a megyei jogú város kerületi 

hivatalának vezetője, vagy nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, illetve 

nem hatósági jogkört gyakorló személy járt el. A köztestület hatáskörébe utalt ügyben a fellebbezést 

                                                      

 
3 Korábban a fellebbezés lehetőségét kormányrendelet is kizárhatta, de ezt a rendelkezést az Alkotmánybíróság 
90/2007. (XI. 14.) határozatának 3. pontja megsemmisítette. 
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törvényben vagy a köztestület alapszabályában, szervezeti szabályzatában meghatározott köztestületi 

szerv bírálja el, ilyen szerv hiányában az első fokon eljáró szerv határozatával szemben bírósági 

felülvizsgálatnak van helye. (Ket. 107. § 1-3. bekezdés) 

 Az előzőekben nem említett, első fokon eljáró hatóság döntése ellen irányuló fellebbezést a 

közvetlen felettes szerv bírálja el. Felettes szerv hiányában a hatóság határozata, továbbá azon 

végzése ellen, mellyel szemben önálló fellebbezésnek lenne helye,4 bírósági felülvizsgálatnak van 

helye. (Ket. 108. § 1. bekezdés) 

 A határidőn túl benyújtott fellebbezést - ha az ügyfél igazolási kérelmet nem terjesztett elő - az 

elbírálásra jogosult szerv érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja. A határozat egésze ellen 

irányuló fellebbezés alapján a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a sérelmezett döntést, valamint 

az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. (Ket. 

104. § 2-3. bekezdés) 

 A másodfokon eljáró szerv a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Jogszabályban meghatározott esetben a másodfokon eljáró szerv a mérlegelési jogkörben hozott 

elsőfokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb kötelezettséget nem állapíthat meg. Ha 

a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a tényállás további tisztázása szükséges, a 

fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokon eljáró 

hatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el. A 

megismételt eljárásban az első fokon eljáró hatóságot a másodfokon hozott határozat rendelkező 

része és indokolása köti. A határozat ellen irányuló fellebbezést határozattal, a végzés ellen irányuló 

fellebbezést végzéssel kell elbírálni. A másodfokon eljáró szerv a fellebbezés elbírálása érdekében 

megküldött iratokat a döntés meghozatalát követően három napon belül visszaküldi a döntéssel együtt 

az első fokon eljáró szervhez, amely haladéktalanul intézkedik a döntés kézbesítése iránt. (Ket. 105. § 

1-2, 4, 6-7. bekezdés) 

A döntés módosítása vagy visszavonása 

 Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a közigazgatási 

ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosíthatja vagy 

visszavonhatja. A döntés módosítására vonatkozó eljárás lefolytatására - az Alkotmánybíróság 

határozata vagy ügyészi óvás alapján indított eljárás kivételével - a hatóság csak egy ízben, és ha 

törvény eltérően nem rendelkezik, a határozat közlésétől számított egy éven belül jogosult. A döntést 

a hatósági nyilvántartásba, illetve a hatósági igazolványba felvett téves bejegyzés, valamint az 

állampolgársági bizonyítvány ténymegállapítása kivételével nem lehet módosítani vagy visszavonni, 

ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. A határozat módosítását vagy visszavonását 

jogszabály kizárhatja vagy feltételhez kötheti. (Ket. 114. § 1-4. bekezdés) 

                                                      

 
4 Az első fokon hozott, eljárást felfüggesztő, az eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító 
végzés, az eljárási bírságot kiszabó végzés, valamint az eljárási költség viselésének tárgyában hozott végzés ellen (Ket. 
98. § 3. bekezdés). 
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Bírósági felülvizsgálat 

 Az ügyfél a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 

harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró 

illetékes bíróságtól. A keresetindítás határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. (Ket. 109. § 1. 

bekezdés) 

 Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye,5 az ügyfél jogszabálysértésre 

hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát. Az elsőfokú végzés 

közvetlenül a bíróság előtt támadható meg, ha a végzést olyan hatóság hozta, amelynek nincs 

felügyeleti szerve, továbbá akkor, ha törvény az ügyben az elsőfokú határozattal szemben is kizárja a 

fellebbezést, és a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A bíróság a végzést nemperes 

eljárásban vizsgálja felül. (Ket. 109. § 2. bekezdés) 

 A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az ügyfél a 

fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés e törvény rendelkezései szerint kizárt (Ket. 109. § 3. 

bekezdés). 

 A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban 

a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a 

végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható. A 

végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is. (Ket. 

110. § 1-2. bekezdés) 

 A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 

megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést 
hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény rendelkezhet 

úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a 

közigazgatási döntést megváltoztathatja. Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy 

érdemében határozott, a hatóságnál ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a 

közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új 
eljárásnak. A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni. 

(Ket. 111. §) 

Újrafelvételi eljárás 

 Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően 

jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az 

ügy elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított 

                                                      

 
5 Lásd a 3. lábjegyzetet. 
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tizenöt napon belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre 

kedvezőbb határozatot eredményezett volna (Ket. 112. § 1. bekezdés). 

 Nem nyújtható be újrafelvételi kérelem a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett 

tényre, illetve a jogi szabályozásban bekövetkezett változásra alapozva, ha az ügyben bírósági 

felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bírósági felülvizsgálat során a bíróság határozatot hozott, ha a 

közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, és ha azt jogszabály 

kizárja. Törvény kivételesen, az ügyfél különös méltánylást érdemlő érdekére tekintettel a hosszabb, 

de három évet meg nem haladó jogvesztő határidőt is meghatározhat az újrafelvételi kérelem 

benyújtására, feltéve, hogy az újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát, jogos érdekét vagy 

jogi helyzetét nem érinti. (Ket. 112. § 2-3. bekezdés) 

 Az újrafelvételi kérelmet az első fokon eljáró hatóság bírálja el. Az újrafelvételi kérelmet a hatóság 

elutasítja, ha nem megfelelő okból nyújtották be, vagy az ügyfél által az újrafelvétel alapjául megjelölt 

ok nem teszi indokolttá a határozat módosítását vagy visszavonását. Az újrafelvételi eljárásban a 

hatóság a jogerős határozatát módosíthatja, visszavonhatja, vagy az utóbb ismertté vált 

tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. E döntés ellen jogorvoslatnak az általános szabályok 

szerint van helye. Ha az újrafelvételi eljárásban a kötelezettséget megállapító jogerős határozat 

megváltoztatása vagy visszavonása várható, a hatóság hivatalból intézkedik a folyamatban lévő 

végrehajtás felfüggesztéséről. Ha az újonnan ismertté vált tények alapján a jogerős határozatban 

megállapított kötelezettség elrendelésének nem lett volna helye, az újrafelvételi eljárásban intézkedni 

kell a kérelem benyújtásáig, illetve a végrehajtás felfüggesztéséig történt teljesítéssel (végrehajtással) 

kialakult helyzet rendezéséről, a kötelezettnek alaptalanul okozott joghátrány megszüntetéséről, 

valamint az okozott kár és eljárási költség megtérítéséről. (Ket. 112. § 4-6, 8-9. bekezdés) 

Méltányossági eljárás 

 Az ügyfél a jogerős határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértő határozat módosítását 

vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása számára a határozat meghozatala után 

bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, és a végrehajtási eljárásban méltányosság 

nem gyakorolható. A határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására csak 

kivételesen, és abban az esetben kerülhet sor, ha az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály 

ezt nem zárja ki, és a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket, és a határozat jogerőre 

emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban megállapított teljesítési határidő egy évnél 

hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el. A jogi szabályozásnak a határozat meghozatala utáni 

megváltozása nem ad alapot méltányossági kérelem benyújtására. A méltányossági kérelem 

tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható határozattal dönt. (Ket. 113. §) 


