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I. A döntés közlése
Ákr. 85. § [Általános szabályok]
A döntés közlésének címzettjei. (Eltérések a határozat és végzés esetében.)
A kapcsolattartás módozatai: írásbeli, szóbeli.
Garanciális szabályok a szóbeli közlés esetén.
A közlés és a határidők kapcsolata.
Eltérés az Ákr.-től.
Ákr. 86. § [A kézbesítésre vonatkozó szabályok]
A szabályszerű kézbesítés esetei, a postai jelzések értelmezése, a 2012. évi CLIX. törvény
(Postatv.), mint mögöttes jogszabály.
A kézbesítési „fikció”.
A címzett által igénybe vehető kifogás előterjesztésének feltételei:
– természetes és nem természetes személy címzettek;
– határidők;
– a kifogás tartalma.
A kifogás elbírálására vonatkozó előírások.

Ákr. 87.§ [A kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó szabályok]
A kézbesítési meghatalmazottat az ügyfél köteles megnevezni, ha
a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik,
b) képviselőt nem nevezett meg és
c) az elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye.
A kézbesítési meghatalmazott feladata. Eljárása jogkövetkezményei.
A kézbesítési ügygondnok kirendelésének feltételei, szabályai.

Ákr. 88.§ [A hirdetményi közlés]
A hirdetményi közlés, mint a döntés közlésének speciális esete.
Alkalmazásának esetei, feltételei.
Esetei:
– az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik;
– a kézbesítés elháríthatatlan akadályba ütközik;
– törvény vagy kormányrendelet előírja;
A kifüggesztés, közzététel napja, számítási módok.
A hirdetmény tartalma, elhelyezése.
Ákr. 89.§ [Közhírré tétel]
A közhírré tétel indokai.
Az elhelyezés módja, helye.
A közhírré tétel kötelező esetei.

II. A döntés kijavítása, kiegészítése
Ákr. 90.§ [A döntés kijavítása]
–
A kijavításra, kiegészítésre okot adó tények, a kijavításra szoruló elírások könnyen
orvosolható, technikai hibák.
•A kijavításra okot adó hibák: név- számelírás, számítási hiba, amely nem hat ki az
–
ügy érdemére.
–
A kijavítás közlése.
–
A kijavítás elleni jogorvoslat.
Ákr. 91.§ [A döntés kiegészítése]
–
A kiegészítés és a kijavítás egymáshoz való viszonya.
–
A hiányos döntés kiegészítésének korlátai.
–
A kiegészítés módja, formája.
–
A kiegészítés közlése.
–
A kiegészítés elleni jogorvoslat.

III. A döntés véglegessége
Ákr. 82.§ [A döntés véglegessége]
–

A döntés véglegességének fogalma (a jogerő és a véglegesség).

–

A véglegesség beállásának lehetősége, feltételei a fellebbezés megengedése esetén.

–

Az elsőfokú döntés véglegessége annak függvénye, hogy

–

Van-e fellebbezési lehetőség,

–

Előterjesztenek-e ellene fellebbezést,

–

A döntés mely része ellen terjesztik elő,

–

Ki(k) terjeszti elő a fellebbezést

–

Fenntartja-e kérelmét,

–

Eljut-e a fellebbezés a másodfokú döntést hozó hatósághoz.

IV. A hatósági ellenőrzés
Általános szabályok Ákr. 98-99.§
–
–
–
–
–
–
–

Az Ákr. VI. fejezetében szabályozott hatósági ellenőrzés esetében részben az Ákr.
általános szabályait, részben az e fejezet szabályait kell alkalmazni.
A hatósági ellenőrzés, mint sajátos közigazgatási tevékenység.
A hatósági felügyelet és a hatósági ellenőrzés egymáshoz való viszonya.
A hatósági ellenőrzés tárgya és eszközei.
Okiratok
Helyszíni ellenőrzés
Adatgyűjtés-adatvédelem

A hatósági ellenőrzés lefolytatása
Ákr.100.§ [A hatósági ellenőrzés megindítására vonatkozó általános szabályok]
A hatósági ellenőrzés, mint sajátos közigazgatási tevékenység, olyan megelőző hatósági
cselekvés, amely megelőzi a tényleges hatósági eljárást.
A hatósági ellenőrzés fő szabályként hivatalból indul, így a hivatalbóli eljárás szabályai
alapján folytatják le.
A hivatalbóli eljárás szabályai érvényesülnek az alábbi kivételekkel:
–

–

–

a hatósági ellenőrzés során nincs helye szünetelésnek;
felfüggesztés esetén a hatóság nem dönthet az ügyfél vagy ügyfelek együttes kérelme
tekintetében;
ha az ügyfél az eljárási költség előlegezésének nem tesz eleget nincs helye az eljárás
megszüntetésének;

Az ellenőrzési határidőbe az az eljárás felfüggesztésének határideje nem számít bele.

A hatósági ellenőrzés lefolytatása
A hatósági ellenőrzést az ügyfél is kérhet, kivéve az alábbi eseteket:
–
a kérelem benyújtásakor ugyanazon tárgyban és céllal már vagy hatósági ellenőrzés,
vagy korábbi ellenőrzés alapján eljárás van folyamatban;
–
a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan ellát ellenőrzést;
–
törvény kizárja;
–
ugyanazon ügyfélnél – kérelmére – egy éven belül lefolytatott ellenőrzést során
jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha azóta új ok vagy körülmény merült fel.

A hatósági ellenőrzés lezárása
Ákr.101.§ [A hatósági ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok]
A hatósági ellenőrzés következményei.
Jogsértés tapasztalása esetén a hatósági ellenőrzést végző hatóság:
a) megindítja az eljárást, vagy
b) eljárás megindítását kezdeményezi az arra illetékes szervnél.
Amennyiben a hatóság jogsértést nem állapított meg az ügyfél kérelemre indult eljárást
követően annak eredményéről külön kérelem nélkül, hivatalból indult eljárás végén az
ügyfél külön kérelemére hatósági bizonyítványt állít ki.
Folyamatos ellenőrzés esetén az ügyfél megelőző értesítése mellőzhető.[102.§]
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