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II. Az eljárás szakaszai
– Alapeljárás (első fokú eljárás)
– Jogorvoslati eljárás
– Végrehajtási eljárás

III. Alapelvek
(általános jellemzők)
–
–
–
–

Az alapelvek az alkotmányosságot az egyedi eljárásokban biztosítják;
Tömör, rövid megfogalmazások, az eljárási kódex élén találhatók;
Segítik megismerni a törvényalkotó célját;
Segítséget jelentenek a jogalkalmazás során, különösen akkor, ha egy tényállás
tisztázásához nem áll rendelkezésre konkrét jogi norma;
– Jogi természetük kettős.

Alapelvek
(alkotmányos összefüggések)
A közigazgatási hatósági eljárásokban – összhangban az Alaptörvény XXIV. és
XXVIII. cikkével – az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak
megfelelően és az eljárás minden szakaszában az e fejezetben meghatározott
alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el.
Az alkotmányos szabályok alapján alapelv a hatósági eljárásban:
– a részrehajlás nélküli, tisztességes és ésszerű határidőn belüli ügyintézés,
– a döntések indokolási kötelezettsége törvényben meghatározottak szerint,
– a hatóság által jogellenesen okozott kár megtérítése törvényben
meghatározottak szerint (kárfelelősség elve),
– a jogorvoslathoz való jog.
Az Ákr.-ben rögzítésre került alapelvek egyrészt a hatóság másrészt az ügyfél,
harmadrészt az eljárás valamennyi résztvevője oldaláról fogalmazódnak meg.

A hatóság tevékenységére vonatkozó
alapelvek
–

–
–

jogszerűség (legalitás, törvényhez kötöttség) elve
A szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a
jóhiszeműség, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét
megtartva indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélküli eljárás; a
jogszabályban meghatározott határidőn belül, ésszerű időben történő eljárás.
hivatalbóliság (ex officio) elve
Az eljárás szakaszaihoz igazodva: eljárás megindítása, alapeljárás, jogorvoslat;
hatékonyság elve
Költségtakarékosság, az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen, fejlett
technológiák alkalmazása; ua. korlát! Nem sérülhet a tá. tisztázása

Az ügyfélre vonatkozó alapelvek
–
–
–
–
–

A nyilatkozattétel elve,
A tájékoztatáshoz való jog,
Az együttműködési kötelezettség,
A jóhiszeműség elve,
A bizalmi elv.

Az eljárás minden résztvevőjére vonatkozó
elvek
–
–
–

Az együttműködési kötelezettség,
A jóhiszeműség elve,
A bizalmi elv.

IV. A törvény hatálya
A jogszabály hatálya mutatja meg azt, hogy egy adott jogszabályt milyen körben kell
alkalmazni, milyen életviszonyokra, személyekre, milyen területen és milyen időben.
Négyféle hatályt különböztetünk meg:
– a tárgyi hatályt,
– a személyi hatályt, (Ákr. esetén szervi hatály is)
– az időbeli hatályt és
– a területi hatályt.

Tárgyi hatály
(hatósági ügy)
A hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági
ügyben (a továbbiakban: ügy) és a hatósági ellenőrzés során e törvény
rendelkezéseit alkalmazza.
E törvény alkalmazásában ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével
– az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja,
– jogvitáját eldönti,
– jogsértését megállapítja,
– tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet,
illetve
– az ezeket érintő döntését érvényesíti.

Tárgyi hatály
(általános és különös eljárási szabályok
viszonya I.)
Kivett eljárások (az Ákr. hatálya nem terjed ki rájuk):
– a szabálysértési eljárás,
– a választási eljárás,
– a népszavazás kezdeményezése és a népszavazási eljárás,
– az adó-, valamint vámigazgatási eljárás,
– a menekültügyi és idegenrendészeti eljárás,
– az állampolgársági eljárás, kivéve az állampolgársági bizonyítvány kiadása,
– a versenyfelügyeleti eljárás,
– Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásai.

Tárgyi hatály
(általános és különös eljárási szabályok
viszonya II.)
Az Ákr. a ténylegesen minden eljárásban közös szabályokat tartalmazza. A valóban
általános szabályokon túl a szükséges sajátosságokat az ágazati különös eljárási
szabályok tartalmazzák kiegészítő eljárási rendelkezésként.
Emellett ellensúlyként az Ákr. a saját magától való eltérést szűk körben engedi meg.
Azaz az Ákr. szerint a hatósági eljárásokra vonatkozó
jogszabályok e
törvény rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt e törvény megengedi.

Szervi hatály
(a hatóság fogalma)
Az Ákr. alkalmazásában 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.
A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el (a hatáskörelvonás tilalma).

Személyi hatály
(ügyfél fogalma)
Az Ákr. 10. §-a szerint 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 ellenőrzés alá vontak.
Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon
személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek
minősülnek.

Ügyféli jogutódlás

Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső
ügyfél helyébe a polgári jog szabályai szerinti jogutódja lép.
Ha az ügy tárgya dologi jogot érint, a kieső ügyfél helyébe az üggyel érintett
dologi jog új jogosultja lép.
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