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Az új eljárási törvény megalkotásának szükségessége
A felg orsult társadal i és te h ológiai fejlődéssel törté ő lépéstartás sikertele sége
A Ket. e tudott a hatósági eljárások kiérlelődött törvé i alapjává vál i
rendelkezése módosult)

év alatt szi te

i de

A Ket. „üg i tézői kézikö vvé” vált

Egyre több eljárás kikerült a Ket. hatál a alól, g akorlattá vált az ú . „ ögöttes” jogsza ál ké t való
alkal azása, a i egkérdőjelezte a Ket. átfogóan általános jellegét.
A közigazgatási szervezetrendszer átalakításának folyamata
Miniszteri Bizottság a Jó közigazgatásról szóló CM/rec
. szá ú ajá lásá ak függeléke, „A jó
közigazgatás kóde e”, a el ek irá
utatásai általá os európai követel é ké t jele tkeztek.

Az Ákr. főbb vonásai
Vita jogalkotói szi te : részletsza ál okig le e ő sza ál ozás vs. kerettörvé
„Szikár” jogi sza ál ozás eg szerűség, tö örség, közérthetőség – a Ket.-nél lényegesebben rövidebb a
terjedelme (nincs szankciós szabály, elektronikus ügyintézés, végrehajtás Vht. stb.)
Flexibilitást biztosító rendelkezés (Ákr. 8. §
szabályokat állapíthat meg.

ekezdés: törvé , kor á re delet kiegészítő eljárási

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
- visszautasítás - érdemi vizsgálat nélküli elutasítás (magasabb absztrakciós fok, az eljárás megindításának
jogszabályi feltételei hiányoznak)
- véglegesség - jogerő alaki
Új jogintézmények
- szünetelés
- közhírré tétel

- zár alá vétel

Hatósági ügy – hatósági ellenőrzés - hatóság
A hatóság eljárása sorá az e törvé hatál a alá tartozó közigazgatási hatósági üg e és a hatósági elle őrzés
során e törvény rendelkezéseit alkalmazza.

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,
- a döntését érvényesíti.

A hatósági elle őrzés nem hatósági ügy, de az Ákr. rendelkezéseit alkalmazni kell rá.
Hatóság: bármely szerv, szervezet, személy (jogi és természetes), amelyik jogszabályban hatósági hatáskört
kap.

Ügyfél – ellenérdekű ügyfél
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy
közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet)
hatósági elle őrzés alá vo tak.
Az ügyfél jogát vagy jogos érdekét az adott ügy akkor érinti közvetlenül, ha közvetlen és nyilvánvaló
érdekeltsége fűződik ahhoz, hog a másra vonatkozó jogot a hatóság megállapítja és milyen tartalommal.
Külön nevesíti a törvény a hatósági elle őrzés alá vo t sze ély ügyféli i őségét, ezzel eg értel űsíte dő,
hog ha ár az elle őrzés e hatósági üg , az elle őrzés alá vo t sze él t ettől függetle ül ter észetese
ügyféli jogok, jogállás illeti, és kötelezettségek terhelik.
Nincs elle érdekű üg fél, ha a kérel ező üg fél e újtotta az üg e éri tett összes ismert ügyfélnek a
kérel ezett tevéke ség végzéséhez törté ő hozzájáruló nyilatkozatát vag a tevéke ség végzését lehetővé
tevő megállapodást. [Bt. szabályozása nem Ákr.]

Hatósági eljárások fajtái
Automatikus döntéshozatal (24 óra)
- azt törvény vagy kormányrendelet megengedi,
- a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll,

- a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és
- i s elle érdekű ügyfél.
Sommás eljárás (8 nap)

- a hiánytalanul előterjesztett kérele
a tényállás tisztázott és

és

ellékletei, vala i t a hatóság re delkezésére álló adatok alapjá

- i s elle érdekű ügyfél.

Teljes eljárás: ha a nem automatikus, nem sommás eljárásban intézi a hatóság az ügyet. (60 nap)

Bürokráciacsökkentés
I. Függő hatál ú dö tést e

kell hoz i, ha

- a döntés - központi hivatal kivételével - központi államigazgatási szerv, vagy a Magyar Nemzeti Bank
hatáskörébe tartozik,
- az ügy tárgya honvédelmi és katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú építmény.
A kör jele tős szűkítése!
A dö tés kizárása e azo os a függő hatál ú dö tés ellőzésével (ebben az esetben 8 napon belül a hatóság
eljárást lezáró döntést hoz, vagy felfüggeszti az eljárást vagy szünetel az eljárás; letelte után azonban meg kell
hoz i a függő hatál ú dö tést .
Mi de á afelüg eleti eljárás a akár Kor á hivatal, akár az MBFSZ jár el első foko
döntést (végzést) kell hozni, kivéve a 8 napos szabály eseteit.

függő hatál ú

A függő hatál ú dö téshez kap solódó joghatások az ügyi tézési határidő elteltével állnak be, függetlenül annak
hosszától!
Csak a felfüggesztés és szünetelés időtarta a e

szá ít e az üg i tézési határidő e!

II. További szankciók, ha a hatóság e hoz határidő e függő hatál ú dö tést, vag i dokolatla ul e
automatikus vagy sommás eljárásban jár el (visszafizetés, eljárási költség alóli mentesülés).

A tényállás tisztázása
Szabad bizonyítás
- különös eljárási szabály – egy kivétellel – e
eszközt alkalmazzon
- sak okirat vag
Ügyfél a e e
kizárja).

írhatja elő a hatóság szá ára, hog

ás irat tehető kötelezővé, de sak közérdeke alapuló
szerezhető izo ítékot

il e

izo ítási

o os i dok alapjá

ilatkozatával pótolhatja jóhisze űség elve, izal i elv; Bt.

Az ügyfelet a hatóság
- nyilatkozattételre hívhatja fel
- hivatalbóli eljárásban adatszolgáltatásra kötelezheti
A bizonyítási eszközök alkalmazása a hatóság

érlegelésétől függ (a hatóság nagykorúsítása).

Szankciórendszer I.
Az Ákr. nem tartalmaz ezzel kapcsolatos szabályt.
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
Közigazgatási szankciók
- figyelmeztetés,

- közigazgatási óvadék,
- közigazgatási bírság,
- tevéke ség végzésétől törté ő eltiltás,
- elkobzás.
Törvény további közigazgatási szankciókat állapíthat meg.
Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (központi nyilvántartás)
2019. január 1-jén lép hatályba!

Szankciórendszer I.
Át e eti időszak: T/

törvé javaslat

A Ket. 94. és 94/A. §-ának rendelkezéseit veszi át (plusz elkobzás).
2019. január 1-jén hatályát veszti, és valamennyi Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontjához kapcsolódó
miniszteri rendelet (80/2009. KHEM rendelet).
A KKVtv. 12/A. §-a

arad! eg előre

Jogorvoslat
Elsődleges jogorvoslati lehetőség a közigazgatási per. [a döntések 0,5 %-át fellebbezik meg, ennek 20 %-a
bíróság]
Fellebbezés, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezés ha a határozatot
- járási (kerületi) hivatal vezetője vag - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat szerve, vagy
- rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.
De! Törvény járási hivatal esetében is kizárhatja a fellebbezést (módosítás folyamatban; pl. munkavédelem,
munkaügy)
Nincs helye fellebbezésnek
- ha az elsőfokú dö tést - a központi hivatal kivételével - közpo ti álla igazgatási szerv vezetője hozta,
- ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést,
- a ásodfokú hatóság által hozott ö állóa felle ezhető végzés eseté ,
- ha nincs kijelölt másodfokú hatóság,
- e zetgazdasági sze po t ól kie elt jele tőségűvé ilvá ított üg e ,
- ha a hatósági szerződés alapjá végrehajtást re deltek el.
Elsőfokú hatóság csak módosíthatja, visszavonhatja döntését!

Ügyfelet érintő változások
Az üg fél üg i tézési lehetőségét ehezíti

- az ágazati joganyag mennyisége
- jogi képviselő igé

evételé ek szükségessége.

Az üg féli jogot szűkítő változások:
- igazolási kérele , kéz esítési kifogás e újtására vo atkozó a szolút határidő sökke ése
- fizetési könnyítésre vonatkozó szabály nincs az Ákr.-ben (de szankció törvényben sem)
Az üg féli jogokat szélesítő változások:
- ha a so
ás eljárás a hozott dö téssel sze
törté ő vizsgálat

e

i s felle

ezési lehetőség, kérhető a teljes eljárás a

- szünetelés jogintézménye
- ha a hivatali eljárás a a hatóság az üg i tézési határidőt kétszerese túllépi, akkor sak a jogsértés té ét
állapíthatja meg, szankciót nem alkalmazhat

Köszönöm a figyelmet!

Jó szerencsét!

