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I. Közigazgatási hatósági eljárás 

A szociális ügyintézés során az ügyfeleknek, illetve a velük foglalkozó szociális munkásoknak 

különböző hivatalokkal, hatóságokkal kell együttműködni a különféle iratok kiállítása, pótlása, 

igazolások beszerzése, a jogosultságok megállapítása érdekében. Ezért kiemelten fontos, hogy a 

segítők ismerjék a működésükre vonatkozó alapvető szabályokat, eljárásmódokat. Kézikönyvünk első 

fejezete ebben kíván segítséget nyújtani. 

• 2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról 

A 2016. évi CL. törvény - az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban Ákr.) - 

rendelkezéseit alapelvként kell figyelembe venni minden közigazgatási hatóság által folytatott 

eljárás során. 

A törvény felsorolja azokat az eljárásokat, amelyekre az Ákr. nem vonatkozik, ezek a kivett 

eljárások. Ezek közül a fontosabbak: a szabálysértési eljárás, a választási, népszavazási eljárás, az 

adó- és vámigazgatási eljárás, a menekültügyi és idegenrendészeti és az állampolgársági eljárás – az 

állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével. 

Minden más esetben a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok az Ákr. 

rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt maga az Ákr. megengedi. Jogszabály az Ákr. 

szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket megállapíthat. 

Hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet/akit törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel 

vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. 

Hatósági ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét 

megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy 

nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti, valamint hatósági ellenőrzést végez. 

Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 

közvetlenül érinti, akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit hatósági ellenőrzés 

alá vontak. Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek 

és szervezetek körét, akik a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel 

cselekvőképesnek minősül. Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes 

képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, valamint az 

ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni. 

A természetes személy ügyfél részére, akinek nincs képviselője, és ismeretlen helyen tartózkodik, 

vagy nem tud az ügyben eljárni, az eljáró hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. 

Alapelvek 

A közigazgatási hatósági eljárásokban az eljárás minden résztvevője az eljárás minden szakaszában a 

rá irányadó szabályoknak megfelelően az alábbi alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával 

jár el: 

http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
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A jogszerűség elve: 

A hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, 

rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. Hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség, 

az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a törvény előtti 

egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és 

részrehajlás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el. 

A hivatalbóliság elve: 

A hatóság (a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével) hivatalból eljárást indíthat. (A 

kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja.) 

Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint az 

Ákr. keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását. 

A hatékonyság elve: 

A hatóság úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a 

legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a 

fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek: 

Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, és 

az eljárás egyéb résztvevői (pl. tanú, szakértő, a tolmács, az ügyfél képviselője) számára, hogy 

jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv: 

Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. 

Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az 

eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

Hatáskör és illetékesség 

A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén vagy kijelölés alapján köteles 

eljárni. Ha eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, felügyeleti szerve 

az eljárás lefolytatására utasítja. Ha nincs felügyeleti szerv, vagy az nem intézkedik, az eljárás 

lefolytatására a közigazgatási bíróság kötelezi a hatóságot. 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, amelynek 

illetékességi területén az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, vagy a tevékenységet gyakorolják, 

gyakorolni kívánják, vagy a jogellenes magatartást elkövették. Ha ezek alapján nem állapítható meg az 

illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve 

székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerint illetékes hatóság jár el. Ha az ügyfél lakóhelye 

ismeretlen vagy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy értesítési címmel az illetékességet 

az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell megállapítani. Ha ez alapján sem állapítható meg az 

illetékes hatóság - ha jogszabály másként nem rendelkezik -, az eljárásra az adott ügyfajtában a 
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fővárosban eljárásra jogosult hatóság jár el, több azonos hatáskörű fővárosi hatóság esetén pedig az 

illetékességi vita szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

Az Ákr. illetékességi rendelkezések esetében megengedi, hogy más jogszabályok eltérjenek tőle. Ilyen 

eltérő illetékességi rendelkezések vonatoznak például a szociális igazgatási eljárásokra és a 

gyermekvédelmi támogatásokra. Az eltérő rendelkezéseket Kézikönyvünk adott fejezeteiben 

bemutatjuk.  

Az ügyben illetékes hatóságok közül az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg (megelőzés). 

A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha 

valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező 

hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti. 

Ha ugyanabban az ügyben több hatóság állapította meg hatáskörét és illetékességét, vagy ezek 

hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat meg vagy nincs folyamatban, illetve több illetékes hatóság 

előtt indult az eljárás, és a megelőzés alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik hatóság jogosult az 

eljárásra, az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között azonnal, de legfeljebb három napon belül 

megkísérelni a vita eldöntését. Az egyeztetést az a hatóság kezdeményezi, amelyiknél az eljárás 

később indult meg, amelyik hatáskörének és illetékességének hiányát később állapította meg, vagy 

amelyik hatóságnál az ügyfél az egyeztetés lefolytatása iránti kérelmét benyújtotta. 

Ha az egyeztetés nem vezetett eredményre, az eljáró hatóságot illetékességi összeütközés esetén a 

legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési 

területe szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal öt napon belül, hatásköri összeütközés 

esetén a közigazgatási bíróság jelöli ki. 

Illetékesség hiányában az ügy megszüntethető, vagy más hatósághoz áthelyezhető. Illetékesség 

kérdésében a hatóságok egyeztethetnek, ha ez nem vezet eredményre, a legközelebbi felügyeleti szerv 

dönt. 

A hatóság az illetékességi területén kívül is végezhet eljárási cselekményt, ennek keretében 

ideiglenes biztosítási intézkedést is hozhat. Ha a hatóság illetékességi területén kívül kíván eljárási 

cselekményt végezni, erről az illetékes hatóságot előzetesen értesíti. 

A hatóság - legalább ötnapos határidő tűzésével - más szervet vagy személyt kereshet meg, ha az 

ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell eljárási cselekményt végezni, vagy az 

eljárás során szükséges adattal vagy irattal más rendelkezik. A megkeresett szerv a megkeresés 

teljesítését megtagadja, ha az nem tartozik a hatáskörébe, vagy arra nem illetékes. 

Kérelem 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg. A kérelem az ügyfél olyan 

nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos 

érdekének érvényesítése érdekében. A szociális ügyintézés során előforduló hatósági eljárások 

általában kérelemre indulnak meg. (Kivétel például a pénzbeli szociális ellátások jogszabályban előírt 

felülvizsgálata, melyet hivatalból indít meg a hatóság.) 
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Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy 

személyesen lehet előterjeszteni. Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelemnek tartalmaznia kell az 

ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. Nem kérhető az 

ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél 

azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet 

jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

A kérelem az illetékes hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - a 

kormányablaknál terjeszthető elő. Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő 

megérkezését követő napon indul. A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem 

egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

A hatósági eljárások típusai 

A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. 

Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.  

Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, a 

hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, a döntés meghozatala 

mérlegelést nem igényel, és nincs ellenérdekű ügyfél. Az ügyintézési határidő automatikus 

döntéshozatali eljárásban 24 óra. 

Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél. Az 

ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap. 

Abban az esetben, ha a hatóság megállapítja, hogy a sommás eljárás lefolytatásához szükséges 

feltételek nem állnak fenn, függő hatályú döntést hoz, vagy: 

• a kérelmet visszautasítja, 

• az eljárást megszünteti, 

• érdemben dönt, 

• az eljárást felfüggeszti vagy a beadvány elintézését függőben tartja, vagy 

• az eljárás szünetelteti, 

• ügyet teljes eljárásban intézi el. 

Ha az ügyfél erre irányuló felhívás nélkül terjeszt elő új bizonyítékot, vagy tesz bizonyítási 

indítványt, ezt a hatóság az ügy teljes eljárásban való lefolytatása iránti kérelemnek tekinti, és a 

kérelmet teljes eljárásban bírálja el. 

Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben 

fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a 

hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el. 

A teljes eljárásban a hatóság - szükség esetén - szakhatóságot keres meg, rendelkezik a arról, ha az 

eljárást felfüggeszti vagy a beadvány elintézését függőben tartja, az eljárást szünetelteti.  Ugyancsak 

rendelkezik a tényállás tisztázásához szükséges előre látható eljárási cselekményekről, hiánypótlásra 

hív fel, továbbá tájékoztatást ad a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről. Az ügyintézési 

határidő teljes eljárásban 60 nap. 
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Függő hatályú döntés 

A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz. A 

függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a 

hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött, és az eljárást nem szüntette meg. A függő hatályú 

döntés tartalmazza az ügyintézési határidő leteltének időpontját naptári dátum szerint meghatározva. 

A függő hatályú döntésben a hatóság rendelkezik arról, hogy az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

illetéknek vagy igazgatási szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot 

a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni, ha az ügyintézési határidő elteltével a 

hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A kérelmező ügyfél 

mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, és a kérelmezett jog gyakorlása megilleti. 

Az ügyfelet nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása: 

• a hatósági bizonyítvány (pl. hatósági bizonyítvány szociális hozzájárulási 

adókedvezményhez, hatósági erkölcsi bizonyítvány) kiállítására, 

• a hatósági igazolvány (pl. személyazonosító igazolvány, fogyatékossági 

támogatásban részesülők hatósági igazolványa) kiállítására, 

• a hatósági nyilvántartásba való bejegyzésre, törlésre és módosításra vonatkozó 

ügyekben (pl. lakcímnyilvántartás, ingatlan nyilvántartás), 

• valamint azokban az eljárásokban, ahol az ügy érdemében a hatóság mérlegelésétől 

vagy a tényállás tisztázásától függő összeget kell meghatározni, 

• ha az ügyben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé, vagy írja elő, 

• ha törvény ekként rendelkezik. 

Az eljárás szünetelése (felfüggesztése vagy függőben tartása) esetén az eljáró hatóság legkésőbb a 

szünetelés, felfüggesztés vagy függőben tartás időtartamának végét követő nyolcadik napon függő 

hatályú döntést hoz, amelyben rendelkezik az eljárás folytatásáról és a szünetelés időtartamának 

figyelmen kívül hagyásával számított időpontról. 

A függő hatályú döntés meghozatalát mellőzi a hatóság, ha az eljárás megindításától számított 

nyolc napon belül a kérelmet visszautasítja, az eljárást megszünteti, érdemben dönt, az eljárást 

felfüggeszti, vagy a beadvány elintézését függőben tartja, vagy az eljárás szünetelteti. 

Nincs helye függő hatályú döntés meghozatalának, ha a döntés - központi hivatal (pl. KSH, NAV, 

Kormányhivatal) kivételével - központi államigazgatási szerv vagy annak vezetője, vagy a Magyar 

Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik, vagy az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá 

nemzetbiztonsági célú építmény.  

A függő hatályú határozattal szembeni jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati eljárásban vizsgálni 

kell, hogy a kérelmezett jogosultság gyakorlásának feltételei fennállnak-e. 

Az ügyintézési határidő 

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján 

kezdődik.  

Az ügyintézési határidő: 

• automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 
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• sommás eljárásban nyolc nap, 

• teljes eljárásban hatvan nap. 

Az Ákr-ben meghatározott ügyintézési határidőknél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt 

jogszabály állapíthat meg. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és - ha függő 

hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem 

rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon 

belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza. 

Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez 

nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz. 

Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége indokolja, 

életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, a hatóság ideiglenes 

biztosítási intézkedést rendelt el, vagy a közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében 

egyébként szükséges. 

Ha a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, vagy az ügyintézési határidőt túllépi 

azokban az ügyekben, amikben függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye, vagy az 

automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, az eljárás 

lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a 

kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény 

vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és 

levételének, valamint a közhírré tétel napja. A hónapokban vagy években megállapított határidő 

azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat 

hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Az órákban megállapított határidő az okot adó 

cselekményt követő óra első percében kezdődik. 

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő - az 

ügyintézési határidő kivételével - a következő munkanapon jár le. A postán küldött beadvány és 

megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap 

kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezménye a határidő 

utolsó napjának elteltével áll be. A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 

Hiánypótlás 

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, amennyiben a kérelem a jogszabályban 

foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új 

adat miatt szükségessé válik, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 
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A kérelem visszautasítása 

A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott 

feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz, vagy az ugyanazon jog 

érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már elbírálta, és a kérelem 

tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott. A hatóság a kérelmet akkor is 

visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon 

belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, 

hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az 

ismételt benyújtást követő naptól kell számítani. 

Az eljárás megszüntetése 

A hatóság az eljárást megszünteti, ha 

• a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás 

megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 

• a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

• az eljárás okafogyottá vált, 

• az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

• az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, 

illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem 

folytatható, 

• a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, (ebben az esetben a hatóság szükség esetén a döntést 

visszavonja, és erről szóló döntését a korábban eljárt vagy kijelölt hatósággal is 

közli) vagy, 

• az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ (a továbbiakban: 

előkérdés), amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a 

hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget. 

Az eljárás felfüggesztése és szüneteltetése 

A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha az előkérdés bíróság hatáskörébe tartozik, vagy az ügyben 

külföldi szervet kell megkeresni. 

Az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában - az ügyfél kéri, több 

ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat 

hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a 

hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné. 

Igazolási kérelem 

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 jogorvoslatra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jogorvoslati 

kérelmet elbíráló szerv bírálja el. 
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Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de 

legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt 

eljárási cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon 

belül lehet előterjeszteni. A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni 

kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak. Ha a hatóság az igazolási 

kérelemnek helyt ad, az elmulasztott határnapot vagy határidőt megtartottnak tekinti, ezért ha 

szükséges, a döntését módosítja, vagy visszavonja, illetve egyes eljárási cselekményeket megismétel. 

A szakhatóság közreműködése 

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre 

jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más 

hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. 

Ha az Ákr. eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a 

döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ügyintézési határidőre vonatkozó 

rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  

Ha törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott 

kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. A kérelemhez egy évnél nem régebbi előzetes szakhatósági 

állásfoglalás csatolható be, ha törvény vagy kormányrendelet más időtartamot nem állapít meg. A 

hatóság a kérelemmel benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást szakhatósági állásfoglalásként 

használja fel. 

Idézés 

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, hogy a megjelölt 

helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett személy kora, egészségi állapota vagy más 

méltányolható ok miatt a hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási 

helyén is meg lehet hallgatni. Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell 

közölni, hogy arról az idézett a meghallgatást megelőzően legalább öt nappal értesüljön. Az 

idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen minőségben 

kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának 

következményeire. 

A hatóság az illetékességi területén lakóhellyel nem rendelkező személyt vagy székhellyel nem 

rendelkező szervezet törvényes képviselőjét akkor idézheti a székhelyére, ha ezt jogszabály írja elő, 

az idézés célja a tárgyaláson, egyeztetésen való részvétel, a megkeresés útján történő meghallgatás 

csorbítaná bármely ügyfél eljárási jogait, az idézni kívánt személy lakóhelyén nem működik olyan 

hatóság, amely megfelelő szakismeretek birtokában tudná elvégezni a szükséges eljárási cselekményt, 

vagy azt az idézett személy kéri. A fővárosban működő hatóság a főváros egész területéről idézhet. 

Ha az idézett személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás 

helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy 
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utólag megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre, meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik 

meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható, illetve a rendőrség útján 

elővezettethető. 

A tényállás tisztázása 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást 

folytat le. Az eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására 

alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által jogszabálysértéssel megszerzett 

bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A 

hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad 

meggyőződése szerint értékeli. Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási 

eszközként történő alkalmazását. 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha 

jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak 

beszerzése nem lehetséges.  

Irat 

A hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 

bemutatására. Az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az 

eredetivel mindenben megegyezik. 

Határozat és végzés 

A döntés határozat vagy végzés. A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott 

egyéb döntések végzések. 

Az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi 

a határozathozatalt, ezt nevezik jogszerű hallgatásnak. Jogszerű hallgatásnak van helye, ha 

automatikus döntéshozatali eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, 

sommás eljárásban intézhető ügyben törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, teljes eljárásban 

törvény vagy kormányrendelet így rendelkezik, továbbá nincs helye függő hatályú döntés 

meghozatalának, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. A jogszerű hallgatás esetén a hatóság a 

megszerzett jogot rávezeti a kérelemre, és annak az ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy 

a hatóságnál levő példányról az ügyfél részére másolatot ad ki. 

Ha az eljárás a jogszabályban meghatározott jogosultak pénzbeli ellátásának mérlegelés nélkül a 

jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul, a hatóság mellőzi a 

határozathozatalt. 

A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden 

adatot, a rendelkező részt - a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat 

igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel, továbbá a megállapított 
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tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés 

indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is kiterjedő indokolást. 

Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek 

teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél 

jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy az egyezség jóváhagyásáról. Az önállóan nem fellebbezhető 

végzésről az indokolásban csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó 

egyszerűsített döntés hozható. 

A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem 

változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. Ha az adott ügytípusban törvény 

megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a 

fellebbezési határidő letelt, a fellebbezésről lemondtak, vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a 

másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével. 

A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a hatóság fellebbezéssel támadható elsőfokú döntése a 

fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés véglegessé válásának napján válik véglegessé. Az 

elsőfokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései véglegessé válnak, ha csak az eljárás 

egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen, vagy kizárólag a döntés egyes 

rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a fellebbezés elbírálása 

nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre. A fellebbezésről lemondás vagy a 

fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés. 

A döntés közlése 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, illetve az 

ügyben eljárt szakhatósággal. 

A végzést a hatóság közli azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos 

érdekét érinti. A hatóság az ügyfél kérelmére egy ízben, külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad 

ki másolatot a vele nem közölt végzésről. 

Ha jogszabály nem zárja ki, a döntést szóban is közölni lehet. A közlés tényét és időpontját az iratra 

fel kell jegyezni, és azt alá kell íratni. Ha ügyfél, illetve az, akire nézve a döntés rendelkezést tartalmaz 

kéri, a szóban közölt döntést a hatóság írásban is megküldi a részére. Ha törvény vagy 

kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban 

vagy szóban közölték. 

Az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával - a kézbesítési meghatalmazás előterjesztésével 

együtt - kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha magyarországi lakcímmel vagy székhellyel 

nem rendelkezik, képviselőt nem nevezett meg, és elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye. 

A kézbesítési meghatalmazott az eljárásban keletkezett, az ügyféllel közlendő döntéseket és iratokat 

átveszi, és azokat az ügyfél részére továbbítja. Az ügyfél részére szóló és a kézbesítési 

meghatalmazottal szabályszerűen közölt döntést úgy kell tekinteni, hogy az a meghatalmazottal történt 

közlést követő tizenötödik napon minősül az ügyféllel közöltnek. 
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Kézbesítési vélelem, és a kézbesítési vélelem megdöntése 

A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, 

ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett hatósági 

nyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy székhelyéről a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett 

vissza, az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját, „ismeretlen” vagy „elköltözött” 

jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon 

kézbesítettnek kell tekinteni. 

Ha a címzett tudomást szerez arról, hogy a neki küldött iratot a hatóság kézbesítettnek tekinti, a 

tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a közléstől számított negyvenöt napon 

belül kifogást terjeszthet elő. A kifogásnak a hatóság akkor ad helyt, ha a címzett az iratot azért nem 

vehette át, mert a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével 

történt, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy az iratot más, önhibáján kívüli okból nem volt 

módja átvenni. A kifogásban elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a 

kézbesítés szabálytalanságát igazolják, vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. Ha a kifogásnak a 

hatóság helyt ad, az igazolási kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A kifogást az a 

hatóság bírálja el, amelyik a kézbesítés tárgyát képező iratot kiadmányozta. 

A döntés kijavítása, kiegészítése 

Ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a 

döntést kijavítja, és ezt közli azzal, akivel az eredeti döntést közölte. A döntés kijavítással érintett 

része ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez tartozó 

kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. Nincs helye a döntés kiegészítésének, 

ha a döntés véglegessé válásától számított egy év eltelt. A kiegészítést a hatóság egységes döntésbe 

foglalva, lehetőleg a döntés kicserélésével közli, azzal, akivel az eredeti döntést közölte. A kiegészítés 

ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

Hatósági szerződés 

Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és 

az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel 

írásban hatósági szerződést kössön. A hatósági szerződés közigazgatási szerződés. A hatósági 

szerződés tartalmazza a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a felek által vállalt kötelezettségeket és 

biztosított jogokat, a szakhatósági állásfoglalásban foglalt kikötéseket, a szerződésszegés 

jogkövetkezményeit, a teljesítés körében felmerült viták rendezésének módját, a szerződést lehetővé 

vagy kötelezővé tevő jogszabályban előírt kikötéseket és adatokat, továbbá a felek által lényegesnek 

tekintett kérdésekben kötött megállapodást. 

Ha a szerződő ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a hatóság intézkedik a szerződésszegés 

szerződésben vállalt jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítja a 

végrehajtást. Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, a szerződő ügyfél a 
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teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától 

számított harminc napon belül - a közigazgatási bírósághoz fordulhat. 

Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, illetve a szerződéskötéskor fennálló körülmények 

lényeges megváltozása esetén bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítását. A módosítás 

meghiúsulása esetén bármelyik fél a közigazgatási bírósághoz fordulhat, ez azonban nem érinti a 

hatósági szerződés végrehajtását, illetve érvényesítését. 

Jogorvoslatok 

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 

jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi. 

Kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a fellebbezési eljárás, hivatalból 

induló jogorvoslati eljárások a döntés módosítása vagy visszavonása a hatóság saját hatáskörében, a 

felügyeleti eljárás, az ügyészségről szóló törvény szerinti ügyészi felhívás és fellépés nyomán indított 

eljárás. 

Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés 

ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor 

indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták. 

Ha az ügyfél keresetlevele alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt 

módosítja, vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs 

ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben 

foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja 

állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést 

visszavonni, módosítani egy ízben lehet. 

Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha 

azt törvény kifejezetten megengedi. Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot járási (kerületi) hivatal 

vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv 

helyi szerve hozta. Azonban ezekben az esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha: 

• ha az elsőfokú döntést - a központi hivatal kivételével - központi államigazgatási 

szerv vezetője hozta, 

• ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést, 

• a másodfokú hatóság által hozott önállóan fellebbezhető végzés esetén, 

• ha nincs kijelölt másodfokú hatóság, 

• nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügyben, ha a 

hatósági szerződés alapján végrehajtást rendeltek el. 

Önálló fellebbezésnek van helye (például): 

• az ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendelkező, 

• a kérelmet visszautasító, 

• az eljárást megszüntető, 

• az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, 

• az eljárási bírságot kiszabó, 

• a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 

•  
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• az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

• az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a költségmentesség 

iránti kérelmet elutasító, a költségmentességet módosító vagy visszavonó  

elsőfokú végzés ellen. 

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés 

végrehajtására halasztó hatálya van. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 

A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 

visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a 

hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően módosíthatja. 

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem 

módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési 

határidő leteltét követően felterjeszti a - jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. A 

fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt 

megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz. A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, vagy a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, illetve jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság 

tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. Ha valamennyi fellebbező visszavonta a fellebbezését, a 

másodfokú hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti. 

Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy ízben azt megváltoztatja 

vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. 

II. A szociális törvény speciális eljárási szabályai és fogalmai 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

A szociális törvény (a továbbiakban: Szt.) illetékességi szabályai a 2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) illetékességi szabályaitól jelentősen eltérnek. A Szt. 

nem definiálja, ugyanakkor Ákr. elismeri az értesítési címet és az utolsó bejelentett lakóhely 

definíciót, az Ákr. azonban nem használja a Szt-ben definiált hajléktalan fogalmat.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600150.TV

