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A közigazgatási szervezetrendszer átalakítása



Kódexalkotási BUMM

2013 új Polgári Törvénykönyv (2014.03.15.)

2016 új polgári perrendtartás (2018.01.01.)

2012 új Büntető Törvénykönyv (2013.07.01.)

2017 új büntetőeljárási törvény (2018.07.01.)

2017. közigazgatási perrendtartás (2018.01.01.)

2016. általános közigazgatási rendtartás (2018.01.01.)



Az általános közigazgatási rendtartásról szóló

2016. évi CL. törvény (Ákr.)

A Ket. nem tudott a hatósági eljárások kiérlelődött törvényi alapjává válni (10 év alatt 
szinte minden rendelkezése módosult)

A Ket. „ügyintézői kézikönyvvé” vált

Egyre több eljárás kikerült a Ket. hatálya alól, gyakorlattá vált az ún. „mögöttes” 
jogszabályként való alkalmazása, ami megkérdőjelezte a Ket. átfogóan általános jellegét.

A közigazgatási szervezetrendszer átalakításának folyamata

CÉL:

- minden hatósági eljárásra általánosan alkalmazható törvény megalkotása

- ügyfél, hatósági ügyintéző nagykorúsítása



Az Ákr. jellemzői I.

Vita jogalkotói szinten: részletszabályokig lemenő szabályozás vs. kerettörvény

„Szikár” jogi szabályozás (egyszerűség, tömörség, közérthetőség)

Magasabb absztrakciós fok a rendelkezéseknél (pl. visszautasítás, megszüntetés esetei)

Flexibilitást biztosító rendelkezés (törvény, kormányrendelet kiegészítő eljárási szabályokat
állapíthat meg; megismerve a jogalkalmazást módosítások szükségesek)

Az Ákr. a kérelemre induló eljárást szabályozza, ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni a
hivatalbóli eljárásra is eltérésekkel.

Új terminus technikusok bevezetése (átnevezések)

- megkeresés - belföldi jogsegély

- véglegesség - jogerő (alaki)



Az Ákr. jellemzői II.

A hatósági ügy és a hatósági ellenőrzés szétválasztása. A hatósági ellenőrzés 
nem hatósági ügy!

Ügyfél meghatározásánál a „közvetlen” érintettség bevezetése

A hatósági eljárások trichotomiájának bevezetése (automatikus, sommás, teljes 
eljárás)

Új eljárásjogi jogintézmények: szünetelés, kapcsolódó eljárás

Meglévő eljárási cselekmények újragondolása (érdemi vizsgálat nélküli 
elutasítás - kérelem visszautasítása)

Paradigmaváltás a jogorvoslati szabályoknál

A végrehajtási eljárás „egyszerűsítése”



Jogorvoslat

Elsődleges jogorvoslati lehetőség a közigazgatási per. [a döntések 0,5 %-át fellebbezik 
meg, ennek 20 %-a bíróság]

Ehhez kapcsolódóan a keresetlevél alapján módosítási, visszavonási lehetőség!

Bíróság főszabályként megváltoztathatja a döntéseket!

Fellebbezés, ha azt törvény kifejezetten megengedi.

Ákr.: Fellebbezés ha a határozatot

- járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi 
önkormányzat szerve, vagy

rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.

Önállóan fellebbezhető végzések:  11 eset

De! Törvény a fellebbezést megengedheti, és ki is zárhatja!



Végrehajtási eljárás

Végrehajtás szabályai: Ákr. Vht. Avt.

Ákr. legalapvetőbb szabályokat határozza meg (végrehajtható döntések

meghatározása generálklauzulával: ha a kötelezett a határozatban foglaltaknak

nem tett eleget)

Végrehajtást elrendeli: a döntést hozó hatóság, másodfokú döntésnél az elsőfokú

hatóság

Foganatosító: főszabályként a NAV (Avt., Air. és Art.)

A bányafelügyelet a meghatározott cselekmények végrehajtása esetében jár el.



Elektronikus ügyintézés

Eüsztv. 108. § (1) bekezdés alapján az államigazgatási szervek kötelesek az elektronikus 
ügyintézést biztosítani.

Eüsztv. 9. § (1) bekezdés alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles az ügyfélként 
eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző,
köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője. [Cégkapu]

A nem elektronikus kapcsolattartási módnak megfelelően benyújtott kérelem 
hatálytalan!

Az elektronikus ügyintézés történhet (személyre szabott ügyintézési felületen, SZÜF):

- elektronikus nyomtatványkitöltővel (ÁNYK),

- elektronikus űrlappal,

- E-papír rendszerben (a kormányhivatali bányafelügyeleti eljárások a választható 
ügytípusoknál szerepelnek).

E-papír ügyintézés:

- egy webes felület (kiválasztható a kategória, az ügytípus, az eljáró hatóság)

- nincs formakényszer, a kérelem szabad szöveggel megírható, mellékletek csatolhatók.



Köszönöm a figyelmüket!

Jó szerencsét!


