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1 Bevezetés 

Jelen dolgozatom1 címe A hatósági eljárás fejlődése. Mivel ez egy szakdolgozat 

kereteit többszörösen meghaladó téma, én a vizsgálódásomat a hatósági eljáráson belül 

a végrehajtási eljárás fejlődésére éleztem ki. A témaválasztásomat az indokolta, 

ahogyan ezt egy későbbi fejezetben ki is fejtem, hogy „A jogszabályok érvényre 

juttatását - önkéntes jogkövetés hiányában - az állam kényszerítő ereje biztosítja. Ezen 

kényszert az arra hivatott állami szervek a végrehajtási eljárási szabályok 

alkalmazásával valósítják meg. A jogi szankciók realizálása tehát sajátos jogintézmény, 

mégpedig a végrehajtás útján történik.”2 Véleményem szerint hiába vannak egy 

országnak kiváló jogszabályai, amelyek lefedik a társadalmi viszonyok egészét, ha azok 

nem hajthatóak végre vagy esetleg túl lassan és túl sok erőforrás felhasználásával 

hajthatóak végre. Ebben az esetben nem túl sokat ér az a jogrendszer. Sajnos a hatósági 

eljárások esetében is sok nehézség adódik a végrehajtás kapcsán. Éppen ezért a három 

legjelentősebb törvény3 vonatkozó részeinek feldolgozásával igyekeztem 

megállapításokat tenni arról, hogy az elmúlt, közel negyven év során miben és mennyit 

fejlődött a hatósági végrehajtási eljárás. A törvényszövegek sorról sorra történő 

elemzésén túl használom a témában elérhető szakirodalmi alkotásokat is. A munkám 

során a legnagyobb segítséget Dr. Berényi Sándor, Dr. Kilényi Géza, Dr. Szamel Lajos, 

Dr. Paulovics Anita, Dr. Patyi András, Dr. Hajas Barnabás, Dr. Boros Anita, Dr. Bándi 

Imre, Dr. Turkovics István a témához kapcsolódó művei adták. Számtalan írást 

jelentettek meg a témában, amelyek a magyarázatokon túl példákat is tartalmaznak, így 

segítve a könnyebb megértést és magának a rendszernek az átlátását.  

A dolgozat írásának kezdetén az volt az alapfeltevésem, hogy a 2004. évi törvény 

kidolgozásában, részletességében, a speciális problémák szabályozásában már jóval 

fejlettebb, mint az elődjének tekintett 1981. évi törvény. 2016-ban pedig az új 

                                                        
1 Jelen dolgozatom alapját a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Közigazgatási 
mesterképzési szakán 2014-ben elkészített és A hatósági eljárás fejlődése A végrehajtási eljárás vizsgálata 

az Áe. és a Ket. tükrében címen beadott szakdolgozatom adja. A történeti részeket 2014-ig szinte teljes 

egészében, azt követően pedig kiegészítve emeltem át az előző munkámból. A korábbi dolgozatom 

valamennyi fejezetét aktualizálva felhasználtam, ebbe a környezetbe építettem bele a fő, a végrehajtás 

konkrét szabályait taglaló részt az Ákr. hatályos rendelkezéseivel. 
2 Dr. Bándi Imre: A végrehajtás új szabályai in: http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-

szabalyai/; 1. o., 2019. február 10. (A továbbiakban: Bándi) 
3 1981. évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 

módosításáról és egységes szövegéről (a továbbiakban: Áe.); 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási 

hatósági eljárás általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.); 2016. évi CL. törvény az általános 

közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban Ákr.) 

http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/
http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/
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eljárásjogi kódex megteremtette a Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiának4 megfelelő 

jogi hátteret. Úgy gondolom, hogy sor kerül a dolgozat végére a feltevésem 

alátámasztására. 

A dolgozatom második fejezetét egy rövid történeti áttekintés adja, mivel úgy 

vélem, hogy feltétlenül szükséges ennyi történeti alap ahhoz, hogy ténylegesen 

vizsgálhassuk a végrehajtás fejlődését. Ebben a részben politikai és gazdasági 

kérdéseket is érintek, mivel ezek nyilvánvalóan befolyásolták a jogi szabályozás 

alakulását. Bővebben ezekbe a kérdésekbe nem megyek bele, mivel alapvetően a 

jogszabályok vizsgálata a célom, nem pedig politikai megállapítások tétele. 

A következő részben általánosságban a végrehajtásról írok néhány gondolatot, 

amit a konkrét jogszabályok vizsgálatának alapjául használok. Itt megadom magának a 

végrehajtásnak és a hatósági eljárás esetében történő végrehajtásnak a fogalmát. Ezt 

azért tartom fontosnak, mert a későbbiekben ezeket a fogalmakat ilyen értelemben 

használom.  

A következő pont az 1981. évi törvény VIII., végrehajtásról szóló fejezetének 

tényleges vizsgálata. Itt sorra veszem a szabályozás minden elemét. Ennek a résznek a 

végén megtalálhatóak a kritikai megjegyzéseim is. 

A hatodik egységben a 2004. évi törvény utolsó5 hatályos állapota szerinti, VIII., 

végrehajtási fejezetét hasonlítom az elődjéhez. A közel negyed század alatt számos 

módosítást élt meg mind az Áe., mind a Ket., kiegészítő rendeletek kapcsolódtak 

hozzájuk. Ezekre azonban a terjedelmi korlátok miatt nem térek ki. 

Az utolsó előtti részben a 2016-os törvény XI., a végrehajtásról megalkotott 

fejezetének elemzését végzem el. Mivel ez a jogszabály 2018. január 1. napjával lépett 

hatályba, a joggyakorlat még nem minden esetben egységes és kiforrott. Ennek ellenére 

a témában számos írás született, amelyek közül többet a vizsgált terület feldolgozása 

során is felhasználtam. Úgy gondolom, hogy a három jogszabály vizsgálatával hiteles 

képet kaphatunk a végrehajtás elmúlt közel 40 évének állapotáról, valamint a fejlődés 

iránya is megmutatható ezeken a részeken keresztül. 

Az átláthatóság miatt az utóbbi három fejezetet több alfejezetre is bontom. 

Ezeknél többnyire a törvényben alkalmazott címek sorát követem. 

                                                        
4 

http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat

%C3%A9gia_.pdf; 2019.február 10. (A továbbiakban: Stratégia 2014-2020) 
5 2017.december 31. 

http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf
http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_strat%C3%A9gia_.pdf
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A záró soraimban a tapasztalataimat összegzem, az észrevételeimet rögzítem. 

Természetesen a terjedelmi korlátok miatt a téma vizsgálatát nem merítem ki teljes 

egészében. Az összegzés során a további vizsgálati lehetőségek közül is említek 

néhányat. 
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2 Történeti áttekintés 

„ A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többiek fölött, 

hanem a nemzet szervezete közös céljainak megvalósulására, közös 

szükségleteinek kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más 

létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet 

szolgálata.” 

Magyary Zoltán 

 

A mai közigazgatás előzményei visszanyúlnak egészen az első államok 

kialakulásának koráig. A kezdetektől a jelenlegi állapotáig jelentős fejlődésen ment 

keresztül, ám a fő feladatai, azaz a rendelkezés és végrehajtás egyaránt megmaradtak. A 

modern államok állampolgárai az említett tevékenységekkel számtalanszor találkoznak 

mindennapi életük során, és ez leginkább a hatósági eljáráson keresztül ölt testet. A 

jogrendszerben betöltött jelentős szerepe ellenére a hatósági eljárás kódexszerű 

szabályozása nem tekint vissza hosszú múltra. Az első eljárásjogi kódex hazánkban 

1957-ben született meg.6 Ezzel szemben például a büntetőjogi eljárások és a polgárjogi 

eljárások a XIX. században önálló jogszabályban kerültek rendszerezésre.7 Ebben a két 

esetben szétválasztásra kerültek az anyagi jogi és az eljárásjogi normák, ez a 

közigazgatás esetében nemzetközi szinten is egészen 1925-ig váratott magára. Ebben az 

évben született meg a vizsgált témában az első tisztán eljárásjogi törvény Ausztriában.8 

A közigazgatási hatósági eljárási törvény létrejöttét nehezítette, hogy a jogtudósok 

döntő többsége lehetetlennek tartotta az egységes szabályozást. Álláspontjuk szerint 

olyan joganyag esetében, amely a honvédelmi ügyektől egészen az oktatásügyig 

terjedhet, nem állapíthatóak meg egységes szabályok.9 Ezért jellemezte a magyar 

jogrendszert a XX. század második feléig az elemzés alá vont tárgykörben a 

szétszabdaltság, a különböző jogszabályokban elszórt, eseti rendelkezések sokasága. A 

kutatásom során megismert művek szerzőinek jó része a Kiegyezés10 időszakától 

vizsgálja a közigazgatási hatósági eljárásjog fejlődését. Az első jelentős törvényi 

                                                        
6 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól 
7 1896. évi XXXIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról; 1868. évi LIV. törvénycikk a polgári 

törvénykezési rendtartás tárgyában 
8 Boros Anita: Koncepcionális javaslatok a Ket. felülvizsgálatához, In: Közjogi Szemle 2010/3., 18.o. 
9 Paulovics Anita: A közigazgatási határozatok jogereje a magyar jogtudománybsn Boér Elektől Magyary 

Zoltánig In: Miskolci Jogi Szemle 6/2011, 5.o.(A továbbiakban: Paulovics 2011.) 
10 1867 
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rendelkezés 1901-ből származik.11 „részletesen szabályozta a jogorvoslat rendszerét, és 

általánossá tette ezen szabályokat a közigazgatási hatósági eljárások minden területén, 

minden szakágában.”12 Ebből is látszik, hogy a törvénycikk a jogorvoslatot helyezte a 

középpontba. Ezen jogszabály 34. szakasza alapozta meg az elkövetkező néhány év 

helyi és középszintű szabályait: „Felhatalmaztatik a belügyminister, hogy a 

törvényhatósági joggal felruházott és a rendezett tanácsú városok, valamint a községek 

ügyvitelére vonatkozó, lehetőleg egységes alapelveket rendeleti uton megállapíthassa.”. 

1905-ig számos ügyviteli szabályzat született.13 A témában a következő jelentős 

jogszabály az 1929. évi XXX. törvénycikk a közigazgatás rendezéséről. Már a címből is 

sejthető, hogy az Országgyűlés ebben az esetben sem a hatósági eljárás kérdéseire 

fektette a hangsúlyt, hanem magát a közigazgatást próbálta szabályozás alá vonni, 

kitérve annak számos elemére (például: törvényhatósági választójog és választhatóság, 

fegyelmi eljárás az önkormányzati tisztviselők ellen, az önkormányzati alkalmazottak 

nyugalomba helyezése). Előrelépést hozott a jogorvoslat rendszerének 

egyszerűsítésében, ezáltal pedig az eljárás gyorsításában.14  

Az 1930-as évek elején a Magyar Királyságot is elérte a gazdasági világválság. 

Ezért az állami szektorban is előtérbe került a költséghatékonyság kérdése. Így került 

felállításra a Közigazgatási Racionalizálási Bizottság, melynek feladata egy 

közigazgatási reformtervezet kidolgozása volt. A Bizottság munkája végül egy 

jogszabályban öltött testet.15 A törvény célja a közigazgatás olcsóbbá tétele, mivel a 

gazdasági visszaesés ezt tette szükségessé. Ennek részeként a fellebbviteli rendszert 

egyfokúvá egyszerűsítette, így teremtve meg az olcsóbb eljárást, még akkor is, ha az 

esetleg nem felelt meg a jogbiztonság követelményeinek. 16 Az Országgyűlés 

jogalkotási tevékenységétől függetlenül elméleti síkon több alternatíva született az 

eljárásjog jövőjével kapcsolatban. Magyary Zoltán a XX. század első felének 

meghatározó jogtudósa az eljárásjog kodifikálása mellett érvelt.17 Szitás Jenő és Valló 

                                                        
11 1901. évi XX. törvénycikk a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről 
12 Turkovics István: A hatósági jogorvoslatok fejlődésének története In: Miskolci Jogi Szemle 12/2017. 

127.o. (A továbbiakban: Turkovics 2017.) 
13 Uo. 
14 Gerencsér – Gyurita – Lapsánszky – Mudráné – Patyi - Varga: Közigazgatási hatósági eljárásjog, 

Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2009., 36. o. (A továbbiakban: Gerencsér 2009.) 
15 1933. évi XVI. törvénycikk a közigazgatás rendezéséről szóló 1929. évi XXX. törvénycikk. 

módosításáról 
16 Turkovics 2017. 128.o. 
17 Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás, A közigazgatás szerepe a XX. sz. államában A magyar 

közigazgatás szervezete működése és jogi rendje Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942. 

595.o. (A továbbiakban: Magyary 1942.) 
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József pedig konkrét tervezetet készített. Szitás művét 1939-ben a Magyar Királyi 

Belügyminisztérium tette közzé Közigazgatási eljárás címen. A tervezetek tudományos 

megalapozottságuk ellenére nem kerültek elfogadásra a Parlament által18, így a 

szakirodalom gazdagításán kívül gyakorlati eredményeket nem tudtak felmutatni.  

A történelmi események folytán több mint két évtizedig nem került előtérbe a 

hatósági eljárás szabályozásának kérdése. Tehát az 1929. évi XXX. törvénycikk egyes 

rendelkezései még 1950-ben is hatályban voltak.19 Jelentős változást az 1950. évi I. 

törvény a helyi tanácsokról hozott, melynek 65. szakasza kimondja: „A minisztertanács 

a helyi államigazgatási előjárása szabályait a helyi tanácsok rendszerének megfelelően 

rendelettel állapítja meg.”. Ezt követően néhány évig az egyes eljárási kérdések 

rendeleti úton kerültek szabályozásra. A kialakult „kaotikus” állapotok indították el azt 

a folyamatot, amelynek eredménye az első magyar eljárásjogi kódex megszületése lett. 

Már 1954-ben20 élénk vita alakult ki szakmai körökben az átfogó szabályozás 

szükségességéről. A törvénytervezet 1956. év nyarára elkészült, azonban az 1956-os 

forradalom és szabadságharc eseményei miatt az Országgyűlés előtti tárgyalása 

áthúzódott a következő évre. Így került elfogadásra az 1957. évi IV. törvény az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól, amelyet a jogirodalomban Et. rövidítéssel 

illetnek. Az addigi magyar jogban példa nélkül álló normagyűjteményről a hatályba 

lépését követően 55 évvel Dr. Kilényi Géza a következőképpen foglalt állást: „Csaknem 

fél évszázaddal később, visszatekintve, megállapíthatjuk: az akkori törvényszerkesztők 

jó munkát végeztek: a korabeli viszonyok által lehetségessé tett mozgástér keretei között 

színvonalas és időtálló törvényt dolgoztak ki. Ezt bizonyítja, hogy a törvény első és 

egyetlen átfogó felülvizsgálatára csak 1981-ben került sor, s a Ket. is jó néhány bevált 

szabályt vett át változtatás nélkül vagy minimális változtatással az 1957-es 

törvényszövegből.”21  Ebből is kitűnik, hogy az Et. milyen fontos helyet tölt be a 

magyar jog fejlődésében. Az általam vizsgált jogszabályok is az 1957-ben lefektetett 

alapok jellegzetességeit viselik magukon. Például: „a törvény hatálya nem terjed ki a 

közigazgatási büntetőhatalmának gyakorlására, vagyis a szabálysértési jogra”.22 Az Et. 

időtállóságát jelzi, hogy lényegében a kisebb módosításoktól eltekintve egészen az 

1981-es felülvizsgálatáig változatlan maradt. Miután döntés született a felülvizsgálat 

                                                        
18 Magyary 1942. 595.o. 
19 Turkovics 2017. 128.o. 
20 Turkovics 2017. 129.o. 
21 Dr. Kilényi Géza (szerk.): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja, Complex Kiadó Jogi és Üzleti 

Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2009., 20. o. (A továbbiakban: Kilényi 2009.) 
22 Gerencsér – 2009., 38. o. 
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szükségességéről, jelentős tudományos és gyakorlati munka vette kezdetét23, így 

kívánták az új szabályozást megfelelő alapra helyezni a törvényalkotók. A parlament 

jogszabály előkészítő szervei munkájának eredményeképpen került a Magyar 

Népköztársaság törvényhozása elé az a törvényjavaslat, amelyből megszületett az 1981. 

évi I. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. 

törvény módosításáról és egységes szövegéről. A köztudatba a jogszabály Áe. néven 

vonult be. 1986-ban a már fent idézett jogtudós, Kilényi Géza a következőképpen adott 

hangot véleményének az Áe.-ről kommentárjában: „az Áe. beváltotta a megalkotásához 

fűzött reményeket, s az eddigi tapasztalatok szerint alkalmas arra, hogy időtálló módon, 

hosszabb időre megszabja az államigazgatási eljárás jogrendjét.”24 Az alapvetően 

kitűzött cél a különös eljárási szabályok nagy számának a redukálása és egyszerűsítése 

volt, amelynek a megalkotott rendelkezés eleget tett. A kiváltott pozitív hatások ellenére 

jóval több módosítást élt meg, mint elődje az Et., ami nem meglepő, hiszen a törvény 

hatályban volt az 1989-es demokratikus átalakulást megelőzően és azt követően is. Így 

természetesen a rendszerváltás és az alkotmánymódosítások érintették az eljárásjogi 

kódexet. Módosításokkal hozták összhangba a régi új alkotmánnyal25, amelyben döntő 

szerepe volt a jogállamiság létét biztosító Alkotmánybíróságnak. Az 1990-es évekre 

jellemző tendencia lett az olyan jogszabályok születése, amelyek csak másodlagosan 

alkalmazták az Áe. szabályait.26 Ennek is köszönhetően már ekkor felvetődött az 

eljárásjogi törvény reformjának gondolata27, azonban hosszú évek teltek még el, míg a 

terveket valódi cselekvés követte. Az 1998-ban bekövetkezett kormányváltás28 adta 

meg a végső lökést az új szabályozás kidolgozásának elindításához. De a soros fintora, 

hogy a majdan megszülető törvény már egy jóval „eltérőbb beállítottságú kormány”29 

kormányzati ciklusában öltött testet. Tehát 1999-re datálódik a jogalkotói akarat 

véglegessé válása, miszerint új eljárásjogi törvényre van szüksége a XXI. századba lépő 

magyar jogrendszernek. Kormányhatározatban került kifejezésre a döntéshozói akarat: 

„Felül kell vizsgálni az államigazgatási eljárás általános szabályairól 1957. évi IV. 

törvényt. Az előkészítő munkára kodifikációs bizottságot kell alakítani. Javaslatot kell 
                                                        
23 Turkovics 2017. 129-130.o. 
24 Dr. Kilényi Géza – Dr. Vida István – Dr. Zsuffa István: Az államigazgatási eljárási törvény 

magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986., 30. o. (A továbbiakban: Kilényi 1986.) 
25 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya, de ekkorra már annyi módosítást élt 

meg, hogy szinte teljesen kicserélődött. 
26 Boros Anita-Darák Péter (szerk.): Az általános közigazgatási rendtartás szabályai, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2018. 16. o. (A továbbiakban: Boros-Darák 2018) 
27 Turkovics 2017. 130.o. 
28 Jobb oldali kormánykoalíció 
29 Bal oldali kormánykoalíció 
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tenni a modern közigazgatásnak megfelelő egységes közigazgatási eljárási törvényre.”30 

A formula megegyezett az Et. felülvizsgálatának elindításakor alkalmazottakkal, tehát 

gyakorlati illetve elméleti szakemberek csoportját bízták meg azon alapok 

kidolgozásnak feladatával, amelyek a megalkotandó jogszabály keretéül kívánnak 

szolgálni. A nagy horderejű munka első fázisa a szabályozási koncepció kidolgozásáig 

tartott, amely a kitűzött határidő megtartásával, 2001. december 31. előtt véglegessé vált 

a Kodifikációs Bizottság részéről. A normaszöveg tervezetének pedig az előzetes tervek 

szerint 2002. június 30-ig kellett elkészülnie, ami meg is történt az elvárásoknak 

megfelelően.31 Ezt követően kezdődött meg a fent már több helyen idézett jogász 

professzor Kilényi Géza szavai szerint a majdani Ket. „vesszőfutása”32 a tárcaközi 

egyeztetés során. A Kodifikációs Bizottság munkájának eredményét több helyütt 

átformálták, és ezek a változtatások nem hatottak pozitívan a formálódó 

törvénytervezetre.33 Így egy olyan törvényjavaslatot tárgyalt meg a Magyar 

Országgyűlés a 2004-es esztendőben, amely nem tett eleget a megelőzően kialakított 

szabályozási koncepciónak. Ennek ellenére a fogyatékosságokkal küzdő javaslatból 

2004. december 20-án a Parlament döntése alapján megszületett a 2004. évi CXL. 

törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, amely 

2005. november 1-én lépett hatályba. Azonban a törvénybe bekerült hibákat, amelyek a 

parlamenti vita illetve a tárcaközi egyeztetés során születtek, ki kellett küszöbölni még a 

hatályba lépést megelőzően. Ezt a feladatot a 2005. évi LXXXIII. törvénynek a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról kellett 

elvégeznie, amelynek rendeltetése közel sem a fent vázolt problémák korrigálásával 

esett egybe.34 Ezt követően többször került módosításra a második közigazgatási eljárási 

kódexünk a jogalkalmazói kívánalmaknak, illetve a felmerült hibák és ellentmondások 

orvoslásának megfelelően. A 2010-es kormányváltást megelőzően a legnagyobb 

volumenű módosítást a 2008. évi CXI. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról, köznapi 

nevén Ket – novella hajtotta végre. A 2010-es Országgyűlési választásokat követően az 

                                                        
30 1052/1999.(V.21.) Kormány határozat 5. pont 
31 Kilényi 2009., 23. o. 
32 Kilényi 2009., 33. o. 
33 Kilényi 2009., 34. o. 
34 Uo. 
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államigazgatás rendszerében alapvető változtatások kerültek bevezetésre. Boros Anita 35 

összegyűjtötte a Ket. utolsó hatévének módosításait. Ebből a gyűjteményből az 

alábbiakat találom a legjelentősebbeknek: 

- a Kormányhivatalok felállításával összefüggő változások36, 

- a járások kialakítása37, 

- a szakigazgatási szervek megszüntetése38, 

- a függő hatályú döntés bevezetése39. 

A Ket. folyamatos módosításaival párhuzamosan már a Közszolgáltatás-fejlesztési 

Stratégiában40 megfogalmazásra került az az igény, hogy a hatósági eljárás 

egyszerűsítésére és az ügyintézés gyorsítására új eljárásjogi kódexet szükséges 

megalkotni, mivel az akkor hatályos szabályozás túl bonyolult és széttöredezett, az 

általánosságot már csak a nevében hordozó. A fent említett Stratégiában kijelölt 

feladatok megvalósításáról az 1352/2015. (VI. 2.) Kormányhatározat rendelkezett.41 A 

kodifikációs bizottság munkájának és az Országgyűlés jogalkotó tevékenységének 

köszönhetően született meg a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról, ami a harmadik hatósági eljárásjogi kódexünk és 2018. január 1. napjától 

hatályos.  

Dolgozatom írásakor csupán bő egy éves joggyakorlat kapcsolódik az új 

jogszabályhoz, így meglátásom szerint még nem lehet objektív, átfogó véleményt 

formálni róla. 

Az itt vázolt jogtörténeti momentumokon keresztül jutunk el a ma is hatályos 

állapothoz. Szerves, de ellentmondásokban gazdag fejlődést járt be a magyar 

szabályozás. Azonban a megújulásnak folyamatosnak kell lennie ezentúl is, mivel a 

szabályozás alá vont társadalmi viszonyok folyamatosan és gyorsuló tendenciát mutatva 

                                                        
35 Boros-Darák 2018. 16-18.o. 
36 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról, 2011. évi 

CLXXIV. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával 

összefüggő egyes törvények módosításáról 
37 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 

módosításáról 
38 2015. évi VIII. törvény a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes 

törvények módosításáról 
39 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 

törvénymódosításokról 
40 Stratégia 2014-2020 38-39. o. 
41 Dr. Hajas Barnabás: Általános közigazgatási rendtartás – Ket. kontra Ákr. In: Új Magyar Közigazgatás 

4/2016; 18. o. 
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változnak. A jogalkotói tevékenység pedig nem maradhat le a társadalmi fejlődés 

mögött. 
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3 Néhány gondolat a végrehajtásról 

„Amikor elmegyek valamely országba, nem azt vizsgálom, vajon jók-e ott a 

törvények, hanem azt, hogy végrehajtják-e a meglévőket”, írta Montesqieu 1748-ban a 

Törvények szelleme című munkájában. Akkori kijelentése a mai napig érvénnyel bír a 

világ összes országának jogi berendezkedésére. Lehet bármilyen jól kidolgozott egy 

jogrendszer, ha a rendelkezései alapján megszületendő döntéseket figyelmen kívül 

hagyják. Amennyiben ez az állapot fennáll, és az állam nem tesz ellene semmit, akkor 

elveszíti a tekintélyét. Megkérdőjeleződik így fennállásának alapja, miért létezik egy 

olyan szervezetrendszer, amely képtelen rendeltetésének eleget tenni. Tehát az állami 

akarat csak akkor realizálódik, ha megfelelő végrehajtás kapcsolódik hozzá. Végrehajtás 

alatt a következőt értjük: „jogszabályok és az egyedi döntések végrehajtását, azaz a 

különböző aktusok érvényesülését, illetve érvényesítését jelenti”.42 Azonban a hatósági 

eljárás esetében pontosítanunk kell a fogalmat: „a hatósági jogalkalmazásban 

végrehajtás alatt azt a tevékenységet értjük, amikor a kötelezést kimondó jogerős egyedi 

döntésben foglaltakat a közigazgatási szerv közhatalom birtokában kényszeríti ki úgy, 

hogy kényszert alkalmazva bírja rá a kötelezettet a döntésben foglaltak teljesítésére”.43 

Ha a közigazgatási hatósági eljárás esetében a hagyományos hármas tagolást 

alkalmazzuk, akkor az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás mellett a végrehajtás a 

harmadik, esetleges szakasz.44 Esetleges, mivel a döntések túlnyomó hányadával 

kapcsolatban nem jelenik meg, nincsen rá szükség az ügyek jellege miatt. Ebben az 

estben jogot megállapító döntésről beszélünk. Például egy engedély kiadásával senkit 

sem lehet kényszeríteni arra, hogy az engedélyezett tevékenységet ténylegesen 

gyakorolja akár akarata ellenére is. Az esetek másik csoportjában pedig nincs ok a 

végrehajtás megindítására, mivel a jogkövető magatartást önkéntesen tanúsítják az 

ügyfelek, így a jogalkotói akarat beavatkozás nélkül is érvényre jut. Mondhatjuk, hogy e 

harmadik, esetleges szakasz kiszolgáló szerepet tölt be a hatósági eljárásban, mivel az 

alapeljárás „végtermékének” realizálására irányul, tehát a kifejtett tevékenység célja, 

hogy a papírról, illetve az elektronikus dokumentumokról a döntés „átköltözzön” a 

szabályozandó társadalmi viszonyokba és ott fejtse ki hatását. A vizsgált szakasz 

megindítására akkor kerül sor, ha az eljárás lezárásaként létre jövő véglegessé vált 
                                                        
42 Kalas Tibor - Ifj. Kalas Tibor - Paulovics Anita - Torma András: Közigazgatási hatósági eljárás, 

Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013., 154. o. (A továbbiakban: Kalas 2013.) 
43 Uo. 
44 Kilényi 2009., 411. o 
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jogalkalmazói döntésben foglaltaknak a kötelezett nem tesz eleget. Értelemszerűen 

ekkor a közigazgatási szerv kötelezettséget megállapító határozatot hozott. Ez által a 

hatóságot kényszerítő eszközök alkalmazására jogosítja föl, amelyeket a jogok és 

kötelezettségek érvényesítése érdekében alkalmaz az eljáró szerv. Nem játszik szerepet 

az a tényező érdemben, hogy milyen okból maradt el a teljesítés. Tehát nem kerül 

vizsgálat alá a felróhatóság, illetve az önhibán kívüliség kérdése. A téma jelentőségét 

kellőképpen hangsúlyozza Dr. Vitál-Eigner Beáta álláspontja, miszerint szükség lenne: 

„a helyi közigazgatási szervtől elkülönülő, több településre kiterjedő illetékességű 

független végrehajtási irodák létrehozására”45 a szakszerűség és a hatékonyság 

növelése érdekében. A végrehajtás fontossága megkérdőjelezhetetlen nem csak a 

közigazgatásban, hanem az állam bármely tevékenységével kapcsolatban is, mivel 

egyedül így biztosítható az állam által közvetített koronként változó közérdek érvényre 

juttatása. 

3.1 Vagyoni végrehajtás a közigazgatási eljárásban 

A legtöbbször előforduló – az ügyek jellege alapján - módszer abban az esetben, 

ha végrehajtásra van szükség a hátósági eljárás során meghozott döntéssel kapcsolatban 

a kötelezett vagyona ellen irányuló végrehajtás. Lényegében az előírtak teljesítésének 

elmaradása esetén a végrehajtási cselekmény kötelezetti oldalán helyet foglaló ügyfelet 

vagyoni jogaiban korlátozzák. Az eljárások lényeges része alapjában véve is valamilyen 

vagyoni joggal kapcsolatos anyagi jogi jogszabályból ered, így kézenfekvő a 

végrehajtás ezen formája. Amennyiben pedig az ügy alapjában véve nem vagyoni 

jellegű kérdések körül forog, akkor a kívánt magatartás elérésére érdekében anyagi 

vonzatú intézkedések alkalmazása helyezhető kilátásba. A mai társadalmi 

berendezkedésben a legkönnyebben és legcélravezetőbben igénybe vehető szankció 

mindig valamilyen anyagi vonzatú intézkedés megtétele, például bírság kiszabása. 

Fontosságát jól szemlélteti az a megközelítés, hogy a vagyoni végrehajtáson belül a 

bírósági végrehajtást az adóvégrehajtást és a közigazgatási végrehajtást különböztetjük 

meg.46  

                                                        
45 Dr. Vitál-Eigner Beáta: Élet a határozathozatal után, avagy jogalkalmazói javaslatok az államigazgatási 

végrehajtási eljárás reformjához, in: Magyar Közigazgatás, LIII. évf., 1. sz., 38. o. (A továbbiakban: Vitál 

2003.) 
46 Kilényi 2009., 413. o. 
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3.2 A kötelezett személyes szabadságának korlátozása 

Amennyiben a hatósági eljárás során megszületett döntés valamilyen 

kötelezettséget ír elő, és ennek teljesítése elmarad, ebben az esetben a végrehajtás a 

kötelezett személyes szabadságának korlátozásával szerezhet érvényt a jogosult ügyfél 

érdekének illetve jogának. Itt elsősorban fizikai kényszerről beszélünk, mivel ezen 

ügyek esetében a teljesítéshez valamilyen magatartás tanúsítására vagy valamilyen 

magatartástól való tartózkodásra van szükség. Tehát az egyén ellenállásának leküzdése 

a feltétele a jogszerű állapot helyreállításának. Ehhez pedig olyan ismeretekre illetve 

jogosítványokra van szükség, amelyeknek az eljáró hatóság nincs birtokában. A 

közigazgatási hatósági eljárásokban Magyarországon kizárólag a rendőrségnek van 

törvényes alapja kényszerítő eszközök alkalmazására. A rendőrség közreműködését a 

hatósági eljárásban az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről szabályozza. 

Közreműködésük elrendelésének törvényességért a végrehajtást megindító szerv 

vezetőjét terheli a felelősség.47 A tapasztalatok szerint többségben nem kell rendőri 

intézkedést foganatosítani a végrehajtási cselekmények során, csupán elég a hivatalos 

szervek jelenléte a jogkövető magatartás tanúsításához. 

                                                        
47 Kilényi 2009., 415. o. 
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4 A végrehajtás fejlődése 

Az 1981. évi törvény jóval rövidebb keretek között szabályozza az 

államigazgatási eljárás egészét, mint a 2004. évi törvény a közigazgatási hatósági 

eljárást, 2016-ban pedig az új jogszabály az egyszerűsítés és egységesítés elve mentén 

formálta át a hatósági eljárásra vonatkozó szabályokat. Maga a Ket. indokolása így 

fogalmaz: „A törvény alapeszméje, hogy mivel a több ezer eljárástípus minden lényeges 

eleme nem rögzíthető egy törvényben, ezért csak azon szabályok megfogalmazására 

törekszik, amelyek valóban minden eljárásban közösek, és az ezen kívül eső 

szükségszerű eltérések, illetve kiegészítő eljárási szabályok meghatározása az ágazati, 

különös eljárási jogszabályok feladata”. A három eljárásjogi kódex három különböző 

megközelítést mutatott. Az Áe. kilenc fejezetből áll, amelyek az alapvető 

rendelkezéseket; a hatáskör és illetékesség kérdését; az első fokú eljárást; az 

államigazgatási szerv határozatait, a hatósági bizonyítványt, igazolványt és 

nyilvántartást; a hatósági ellenőrzést; a jogorvoslatok kérdéskörét; a végrehajtást; végül 

pedig a záró rendelkezéseket foglalják magukba. A Ket. már tizenegy fejezetből áll, 

amiben az Áe. főbb témakörei megmaradtak, néhol kiegészültek, és nagyobb 

részletességgel kerültek szabályozásra. A fejezetek a következőek: alapelvek és 

alapvető rendelkezések; joghatóság; hatáskör és illetékesség; az elsőfokú eljárás; a 

hatóság döntései; a hatósági bizonyítvány; igazolvány és nyilvántartás; hatósági 

ellenőrzés; jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat; végrehajtás; eljárási költség; az eljárási 

költség előlegezése és viselése; elektronikus ügyintézés; végül pedig a záró 

rendelkezések. Az Ákr. tizenkét fejezetre bővült, de a norma terjedelme a 

megalkotásának alapeszméjét követve jelentősen lerövidült. A fejezetek felépítésében a 

hatályos kódex jelentős változást nem hozott. A végrehajtás mindhárom vizsgált esetben 

külön fejezetet kapott. Az Áe. és a Ket. közti leginkább szembetűnő különbséget a 

technika fejlődése indokolja, mivel a XXI. század elejére már életünk minden részét 

átszőtte az internet és a technika világa, a közigazgatási hatósági eljárások tekintetében 

külön fejezetet szenteltek az elektronikus ügyintézésnek. Az Ákr. pedig a túl terjengős 

és bonyolult jogi megoldásokat kívánja egyszerűsíteni egy valóban általános keretet 

adva. A dolgozatom fő témája az eljárási döntések végrehajtásának alakulása. Az Áe. 

VIII. fejezete tárgyalja a végrehajtást mindössze kilenc rövid pontban. A Ket.-ben 

szintén a VIII. fejezet tér ki a végrehajtással kapcsolatos kérdésekre, ám már jóval 
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részletesebben, tizenhárom, hosszabban kifejtett pontban. Az Ákr.-ben a XI. fejezetbe 

tolódott a végrehajtás kérdésköre mindössze nyolc rövid szakaszban összefoglalva, 

mivel a „törvény nem tartalmaz a hatósági döntések végrehajtására vonatkozó átfogó 

saját szabályozást, hanem az általános eljárási szabályokhoz és a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényhez (a továbbiakban: Vht.) képest állapít 

meg végrehajtás-specifikus rendelkezéseket”48. 

                                                        
48 Bándi  
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5 A végrehajtás főbb szabályai az Áe.-ben 

Az Áe. egyetlen mondattal kezdi a végrehajtásról szóló fejezetét. „E törvény 

rendelkezéseit a végrehajtási eljárásban az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell 

alkalmazni.” Tehát természetesen a végrehajtási eljárásra is vonatkozik a törvény 

egésze, így például a végrehajtás részleteit megállapító határozatra is irányadóak a 

határozatok alaki és tartalmi követelményei, csupán néhány olyan pontot nevesít a 

törvény ezen szakasza, amely a végrehajtásban új elemként jelenik meg vagy az első 

fokú eljáráshoz és a jogorvoslathoz képest eltérő. A folytatásban a végrehajtható 

határozatok magyarázatára kerül sor. A 77.§ szerint akkor kerülhet sor végrehajtásra az 

első fokú határozat esetében, ha egyáltalán nincsen lehetőség ellene fellebbezésre, mivel 

azt az Áe. kizárja vagy annak lehetőségéről lemondtak vagy határidőn belül 

elmulasztották azt megtenni, végül pedig, ha az államigazgatási szerv elrendeli az 

azonnali végrehajtást. Ebből is látszik, hogy akkor következhet sor az esetleges 

eljárásra, ha a határozat jogerős vagy azonnal végrehajtható. Természetesen ezekben az 

esetekben sem biztos, hogy szükség van a végrehajtásra, csak a lehetősége adott, mivel 

például a jogosult, mint ügyfél abban az esetben, ha mások jogait nem sérti meg, 

lemondhat a saját követeléseinek foganatosításáról. Ha ilyen helyzet áll elő, akkor a 

végrehajtási eljárás befejeződik azzal, hogy az ügyfél lemond az őt megillető 

lehetőségről. Az eljárás természetesen a tényleges, sikeres végrehajtással is befejeződik. 

Ezen túl „Az Áe. 14. §-ának (2) bekezdésében49 – amely a hivatalból indított vagy 

folytatott eljárás megszüntetéséről rendelkezik – nincs utalás a határozat jogerőre 

emelkedésére vagy valamilyen határidőre. Ha tehát az eljárás megindítására vagy 

folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, az államigazgatási szerv a 

hivatalból megindított végrehajtási eljárást megszüntetheti.”50 

5.1 A végrehajtási eljárás és az alapelvek viszonya 

Az Áe. az 1.§-ában rögzíti, hogy „Ennek a törvénynek az a célja, hogy az 

államigazgatási szervek hatósági eljárásának szabályozásával elősegítse az 

                                                        
49 „Az államigazgatási szerv a hivatalból indított vagy folytatott eljárást – ha a megindításra vagy 

folytatásra okot adó körülmény már nem áll fenn – megszünteti, és erről értesíti azokat, akik a 13. § (2) 

bekezdése szerint az eljárás megindításáról értesültek. 
50 Kilényi 1986., 365. o. 
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államigazgatási feladatok eredményes ellátását.” A 2.§-ban az alapelvek 

meghatározására kerül sor, amelyek természetesen összhangban állnak az alapvető cél 

megvalósulásával. A jogtudomány esetében a következőképpen adhatjuk meg az 

alapelvek fogalmát: „alapelveken olyan vezető politikai-jogi nézeteket értünk, amelyek a 

jog egészét, egy-egy jogágazatot, átfogó jogi szabályozást (kódexet), illetve fontos 

jogintézményt illetően meghatározó jellegűek.51 A jogalkalmazók számára iránymutatást 

adnak és támpontul szolgálnak a helyes jogértelmezéshez. Az Áe.-ben szereplő 

alapelvek esetében is figyelembe kell venni, hogy az azokban foglalt célok és 

kívánalmak a mai jogrendszerünknek is szerves részét képezik. Jelentősen eltért 1981-

ben a politikai berendezkedés és a politikai kultúra a jelenlegitől, de ugyanazt a hatást 

akarták kiváltani az alapelvek rögzítésével. Más kérdés, hogy koronként hogyan 

változik ugyanazon jogok, esetünkben az alapelvek érvényesülése valójában.  

Szocialista törvényesség: lényegi eleme a törvények betartása és betartatása 

mind a hatóság mind az ügyfelek oldaláról. Fontos, hogy az állampolgárok ne érezzék 

kiszolgáltatva magukat a hatalom önkényének, a hatalom gyakorlói is legyenek keretek 

közé szorítva. Másik lényeges szempont a jogbiztonság, tehát az államigazgatási 

eljárásban ne legyen lehetőség a döntések korlátlan megváltoztathatásának és ezzel ne 

okozzanak bizonytalanságot a szabályozott társadalmi viszonyokban. 

Demokratizmus: a jogalkotó a következőket kívánja kifejezni ezen alapelven 

keresztül. Az államigazgatás csak abban az esetben működhet az elvárásoknak 

megfelelően, ha az ügyfelek és a hatóságok együttműködve, egymás jogainak a 

tiszteletben tartásával vesznek részt a jogviszonyok alakításában. A mai jogirodalomban 

a partnerség elve alatt értünk hasonló értékeket és követelményeket. 

Humanizmus: a jogszabályok formalizált életviszonyokra tartalmaznak kötelező 

normákat. Lehetetlen minden eshetőségre szabályt alkotni és alkalmazni. A 

humanizmus értelmét lényegében az általánostól való eltérés adja. Egyedi esetekben a 

hatóság számára lehetőséget kell biztosítani, hogy a társadalmi igazságossághoz 

igazodva olyan döntést hozzon, amely eltér a törvényben rögzített lehetőségektől. Ez a 

következő jogosítványokkal történő felruházással érhető el: főszabálytól való eltérés 

lehetősége (az Áe. esetében például a tanácsrendeletben történő szabályozás), széles 

mérlegelési jogkör biztosítása, és kivételes méltányosság alkalmazhatósága.52 Azonban 

                                                        
51 Berényi – Martonyi – Szamel: Magyar államigazgatási jog, Általános rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 

1983., 365. o. (A továbbiakban: Berényi 1983.) 
52 Kilényi 1986., 37. o. 
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bármelyik megoldás kerül felhasználásra, minden esetben érvényesülnie kell a 

következő garanciának: „a jogszabálytól való eltérésnek mindig jogszabályi 

felhatalmazáson kell alapulni.”53 Ehhez még hozzáfűzném, hogy magasabb vagy 

legalább azonos szintű jogszabálynak kell a felhatalmazást biztosítania. 

Különböző érdekek összehangolása: véleményem szerint az ebben az alapelvben 

foglalt követelmények érvényesítése a legnehezebb. Társadalmi és politikai állástól 

függetlenül kell az egyes személyek ügyeiben eljárni, és lehetőség szerint megtartani az 

egyensúlyt az egyéni érdek és a társadalmi érdek között. 

Törvény előtti egyenlőség: az elv a megkülönböztetés tilalmát fejezi ki. Tilos 

bárminemű eltérő bánásmód, például nemre, állampolgárságra, vagyoni helyzetre való 

tekintettel. 

Ügyféljogok védelme: az ügyfelek jogainak védelme a hatósági eljárás esetében 

is elsődlegességet élvez, azonban ezen jogok védelmének alapvető feltétele, hogy az 

ügyfél jóhiszeműen működjön együtt a hatósággal az eljárás során.  

Egyszerűség, gyorsaság: olyan követelmények, amelyek korszaktól függetlenül 

játszanak központi szerepet az eljárásokkal kapcsolatban. Az egész társadalom érdeke, 

hogy az ügyei felesleges eljárási tevékenységek nélkül, a lehető leggördülékenyebben 

kerüljenek elbírálásra. 

Végezetül meg kell említeni a szocialista jelzőt, amit gyakran használ az eljárási 

törvény. Maga a jelző takarja a korszak társadalmi berendezkedését is. Mivel 2014-ből 

visszatekintve közel sem mondható demokratikusnak a Kádár-korszak54, ezért erősen 

más értelmet társítunk hozzá, mint 1981-ben. A vizsgált időszakban a szocialista 

kifejezés mögött csak pozitív tartalom állhatott. Saját szavaimmal az igazság győzelme, 

a legfőbb jó, a társadalmi fejlődés végső lépcsőfoka, mielőtt elérjük az utópisztikus 

kommunista állapotot. Tehát az Áe.-vel kapcsolatban a közérdek megtestesülése, amely 

nem kompromisszumokon alapszik hanem, minden állampolgár egyöntetűen kimondott 

kívánalma. 

Természetesen az Áe. ezen rendelkezései is érvényre kell hogy jussanak a 

végrehajtási eljárás során. Az első alapelv eleme a szocialista törvényesség, amihez 

elengedhetetlen a végrehajtás, mivel a meghozott jogszabályok betartatására sok 

esetben csak a végrehajtási eljárással van lehetőség, és „az államigazgatási feladatok 

eredményes ellátásához nélkülözhetetlen az államigazgatási ügyben hozott határozatok 

                                                        
53 Uo. 
54 1957-1987-ig  
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végrehajtása is”55. A demokratizmus is megvalósításra kerül olyan formán, hogy a 

végrehajtásban sem kizárólag az államigazgatási szervek jutnak szerephez, hanem más 

szervek is. „A végrehajtási eljárás is a hatóság, az ügyfelek, továbbá az eljárásban 

részt vevő más szervek és személyek hatékony együttműködésére épül, hogy előmozdítsa 

a jogok érvényesülését és a kötelességek teljesítését, a szocialista együttélés 

szabályainak megtartását, az állampolgári fegyelem megszilárdítását.”56 A 

humanizmus megvalósulása a végrehajtási eljárásban abban áll, hogy az egyes 

személyek jogainak biztosítását az állam kényszeríti ki. 

A törvény előtti egyenlőség is éppúgy érvényre jut a végrehajtásban, mivel minden 

végrehajtható határozat esetén mindenféle megkülönböztetés és részrehajlás nélkül sor 

kerülhet (korábban már említettem, ez miért csak lehetőség) a végrehajtási eljárás 

lefolytatására. Az első fokú és jogorvoslati eljáráshoz hasonlóan itt is mindenki 

használhatja a saját anyanyelvét, így senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés, ha 

nem ismeri a magyar nyelvet.  

Az ügyfelek jogainak védelme több szempontból is megközelíthető. Egyrészt maga a 

végrehajtási eljárás tulajdonképpen ennek az alapelvnek a megvalósulása, mivel az 

ügyfél joga megállapításra került a határozatban, a végrehajtás során pedig az állam 

hozzásegíti a már megállapított jogának gyakorlásához az ügyfelet. Másrészt viszont 

kötelessége az államigazgatási eljárás egésze alatt jóhiszeműen eljárni, amivel védi a 

többi ügyfél jogait is. 

Kitérnék itt arra, hogy a végrehajtási eljárás során behajthatóak tartozások is, 

amikor a kötelezett másodlagos az eljárást indító ügyféllel szemben, mégis az ő 

alapvető jogai is védve vannak, mivel például vagyoni kényszer alkalmazása során sem 

kerülhet veszélybe az érintett létfenntartása. A munkabér végrehajtás alá vonása 

esetében is annak meghatározott hányada a munkavállalónál marad, így biztosítva 

annak megélhetését, további munkavégzésének lehetőségét. 

Az eljárás gyorsaságának és egyszerűségének biztosítására szolgál a végrehajtási eljárás 

pontos szabályainak lefektetése és a határidők kitűzése.  

                                                        
55 Uo. 
56 Kilényi 1986., 366. o. 
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5.2 Végrehajtható határozatok 

Korábban már említettem, hogy mely esetekben hajtható végre az első fokú 

határozat. A másod fokú határozat azonban már a közléssel jogerőre emelkedik, így 

onnantól végrehajthatóvá is válik. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az 

államigazgatási szerv a hozott határozatban megjelöl egy határnapot vagy teljesítési 

határidőt, mert ebben az esetben nyilvánvalóan csak ettől a dátumtól kezdődhet meg a 

végrehajtási eljárás. Jellemzően akkor kerül erre sor, ha valamiféle kötelezést tartalmaz 

a határozat. Ez a határidő indokolt esetben a határozatot hozó szerv által 

meghosszabbítható, akár a végrehajtás megkezdése előtt vagy után is. „Az is lehetséges, 

hogy valamely jogszabály állapítja meg a teljesítési határidőt.”57 

Abban az esetben, ha kötelezettséget tartalmaz a határozat, de nincs megjelölve, 

hogy mikor kell teljesíteni, haladéktalanul meg kell azt tenni. 

Az azonnali végrehajtás azért kap nagy szerepet, mert magának az eljárás 

egészének a menete ezzel is gyorsítható, ami, mint már említettem, az alapelvek 

egyikével is összhangban áll. 

„Ha az államigazgatási szerv a 44. § (2) bekezdése alapján58 már a határozat 

meghozatalakor, tehát magában a határozatban a részletekben történő teljesítést 

engedélyezte, a teljesítési határidőt az esedékes részlet megfizetésének elmulasztása 

esetén lejártnak kell tekinteni.”59 

A Fonyó Gyula által szerkesztett Áe. magyarázat említ olyan esetet is, amikor a 

végrehajtásnak különös feltétele is lehet. Példának hozza erre azt, amikor a 

kötelezettnek valamilyen ingósságot át kell adnia, de csak akkor, ha a jogosult az 

ingóssággal kapcsolatos költségeit megtéríti a kötelezettnek. Tehát, ha a végrehajtásnak 

különös feltétele is van, akkor csak abban az esetben indítható meg az eljárás, ha az a 

feltétel, ami a határozatban megállapításra került, bekövetkezik.60 „A jogszabály úgy is 

rendelkezhet, hogy a végrehajtás a határozatban foglalt feltétel teljesítése nélkül is 

elrendelhető, és magának a végrehajtási eljárásnak a folyamán történik meg a feltétel 

teljesítése. Ez az eset fordul elő pl. olyankor, amikor a lakás kiürítésére kötelezett 

személy megfelelő lakásra (esetleg szükséglakásra, más elhelyezésre stb.) tarthat igényt, 

és erről az újabb lakásról a jogosultnak, illetőleg a lakásügyi hatóságnak kell 

                                                        
57 Kilényi 1986., 367. o. 
58 „A határozatban részletekben történő teljesítést is meg lehet állapítani.” 
59 Kilényi 1986., 368. o. 
60 Uo. 
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gondoskodnia. Ilyenkor tehát a végrehajtás elrendelésének nem akadálya az a 

körülmény, hogy az újabb lakás még nem áll rendelkezésre. A végrehajtási eljárás 

megindítása önmagában is rendszerint arra készteti a kötelezettet, hogy maga is 

törekedjék a saját elhelyezésére.”61 

Ha egy határozatnak egyszerre több kötelezettje van, akik között nincsen felosztva a 

kötelezettség, akkor, mivel nem tartalmaz az Áe. eltérő rendelkezést, érvényesül az 

együttesség62 vagy egyetemlegesség63 elve. Tehát vagy valamennyi kötelezett felé 

együtt indul a végrehajtási eljárás, de mindegyikük csak az arányosan rá eső részt 

köteles szolgáltatni, vagy valamennyi kötelezett tartozik a követelés egészével, de a 

kötelezettek bármelyike teljesítheti azt. 

5.3 A végrehajtás elrendelése 

A hatósági eljárás is szakaszokra osztható, amelyek közül az utolsó a végrehajtás, 

de a végrehajtáson belül is elkülöníthetünk két részt, a végrehajtás elrendelésének 

szakaszát és a végrehajtás foganatosításának szakaszát. A végrehajtás elrendelése az az 

eljárási rész, amikor az arra jogosult szerv eldönti, hogy van-e helye végrehajtásnak 

vagy sem. Amennyiben van, akkor kerül sor a második eljárási részre, a végrehajtás 

foganatosítására. Ez alatt azt érthetjük, amikor az adott határozat rendelkezéseit, így a 

jog által előírt magatartást kikényszerítik. Mindezeken túl a végrehajtás foganatosítását 

is több fázisra lehet osztani, mivel például egy végrehajtás alá vont vagyontárgy 

esetében is elkülönül a biztosíték szerzése (foglalás), az értékesítés, legvégül pedig 

magának a követelésnek a kielégítése.64 

Főszabályként az a szerv rendeli el a végrehajtási eljárás megindítását, aki az első 

fokú határozatot hozta. Ezen kívül előfordulhat olyan eset is, hogy jogszabályi előírások 

alapján nem az első fokú határozatot meghozó szerv, hanem egyéb szerv rendeli el a 

végrehajtást. Erre tipikus példa, amikor egy államigazgatási szerv által hozott 

határozatnak bírósági végrehajtással szereznek érvényt, vagy éppen pont fordítva. „Ha 

kivételesen államigazgatási szerv dönt a polgári jogviszonyból eredő ügyben, és a 

kötelezettet vagyoni szolgáltatásra kötelezi, az ilyen határozata alapján egyes esetekben 

                                                        
61 Kilényi 1986., 369. o. 
62 Polgárjogi fogalom, mely a hatósági eljárásban is érvényesül. 
63 Ua. 
64 Kilényi 1986., 370. o. 
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bírósági végrehajtásnak van helye.”65 Ezen túl is vannak még olyan államigazgatási 

szervi határozatok, amelyek bírósági végrehajtás során jutnak érvényre, például a 

kisajátítási kártalanításra vonatkozó államigazgatási határozatok, a bányakártalanítással 

kapcsolatos határozatok.66 

Bírósági határozat államigazgatási végrehajtására azonban csupán két esetben van 

lehetőség. Az első: „Ha a bíróság a társadalombiztosítási szervet megillető megtérítési 

követelés felől dönt, e követelést államigazgatási végrehajtás útján hajtják be. Ugyanígy 

kell behajtani a bíróság határozatán alapuló illetéket.”67 A második eset pedig a 

következő: „Jogunkban olyan eset is van, amikor a végrehajtást bírósági 

végrehajtásként rendelik el, de az államigazgatási végrehajtás keretében 

foganatosítják… A lakás vagy más helyiség kiürítésére, átadására, használatára 

irányuló, illetőleg a felmondás érvényességét megállapító bírósági határozat, röviden: a 

lakásügyben hozott bírósági határozat végrehajtását a bíróság rendeli el. Az ilyen 

határozat végrehajtásának foganatosítása a jogszabályban meghatározott egyes 

esetekben a lakásügyi, illetőleg az elhelyező hatóság vagy a fegyveres testület 

hatáskörébe tartozik. Ilyenkor a bíróság a végrehajtást végzéssel rendeli el. A 

lakásügyi, illetőleg az elhelyező hatóság, valamint a fegyveres testületi szolgálati 

lakással rendelkező szerv pedig a bíróság által elrendelt végrehajtást az 

államigazgatási végrehajtás során és annak szabályai szerint foganatosítja.”68 

A végrehajtás foganatosítását is általában az a szerv teszi meg, aki elrendelte a 

végrehajtást.  

5.4 A végrehajtás elrendelésének módja 

A végrehajtás elrendelése alatt azt értjük, amikor az illetékes államigazgatási 

szerv intézkedik, tehát lefolytatja a végrehajtási eljárást. Ez a végrehajtási eljárás a 

kötelezettnek a vagyoni jogainak vagy személyi jogainak korlátozását jelenti. Az első 

eset a tipikusabb, személyi jogok korlátozására csak ritkábban kerül sor. A feljogosított 

államigazgatási szerv főszabály szerint már nem hoz új határozatot a végrehajtás 

elrendelésére, hanem a megfelelő intézkedések megtételével megindítja az eljárást. 

Kivételt képez ez alól az az eset, amikor a feljogosított szerv nem csak magáról a 
                                                        
65 Uo. 
66 Kilényi 1986., 371-372. o. 
67 Kilényi 1986., 373. o. 
68 Uo. 
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végrehajtásról, hanem annak a módjáról is dönt. Ilyenkor egy új határozatra van szükség 

a végrehajtás elrendelésére és annak módjának megadására.69 

A végrehajtás elrendelésére vonatkozóan az Áe. 78.§ (2) bekezdése az alábbi 

határidőket szabja meg: „Az államigazgatási szerv a hivatalból lefolytatott eljárás 

esetén a végrehajtást – ha feltételei megvannak – köteles hivatalból haladéktalanul 

elrendelni; egyébként a végrehajtást a jogosult kérelmére tizenöt napon belül rendeli 

el.” 

Ez a gyorsaságra vonatkozó alapelvvel teljes mértében összhangban áll, mivel a 

15.§70 általánosan harminc napot ad az üggyel kapcsolatos érdemi intézkedésekre. 

Ennek a fele áll csak rendelkezésre a végrehajtás elrendelésénél, és az általános 

elintézési határidővel szemben itt az egyszeri hosszabbításra sincsen lehetőség. 

Lehetséges olyan eset, amikor a kötelezett felülvizsgálati kérelmet nyújt be a 

jogerős másodfokú határozat ellen, és ezért az ügy iratait felterjesztik a felettes 

szervhez. Fontos azonban, hogy ez nem jelent akadályt a végrehajtás elrendelésének, 

mivel az első fokon eljárt szerv az iratok felterjesztésekor visszatarthatja a jogerős 

határozat egy példányát, ami alapján ugyanúgy elrendelhető a végrehajtás. Hasonló eset 

még, amikor az ügyész vagy a felügyeleti jogkörrel bíró felettes szerv rendeli be az 

iratokat törvényességi felülvizsgálatra.71 

Főszabály szerint költség előlegezés vagy költség viselés nem terheli a jogosultat 

a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban. Ettől eltérni csak más jogszabályi előírások 

alapján lehet. Továbbá az államigazgatási eljárás megindítására vonatkozó kérelem 

benyújtásától egészen a végrehajtási eljárás befejeződéséig, tehát az egész hatósági 

eljárásra vonatkozóan tekintetbe kell venni a költségmentesség lehetőségeit. Az Áe. 

utolsó, IX. fejezete, amely a záró rendelkezéseket tartalmazza, ennek a kérdésnek két 

külön részt is szentel eljárási költség72 és költségmentesség73 címszó alatt.  

                                                        
69 Kilényi 1986., 374. o. 
70 „(1) Az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történt 

megindításától számított harminc napon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely 
jogszabály, hosszabbat pedig csak törvény, törvényerejű rendelet vagy minisztertanácsi rendelet állapíthat 

meg. 

(2) A testületi szerv hatáskörébe tartozó egyedi államigazgatási ügyben az (1) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, legkésőbb a soron következő testületi ülésen kell határozni. 

(3) Az eljáró államigazgatási szerv vezetője a határidőt indokolt esetben egy ízben legfeljebb harminc 

nappal meghosszabbíthatja. Erről – kérelemre indult eljárás esetén – az ügyfelet értesíteni kell.” 
71 Kilényi 1986., 375. o. 
72 „89.§ (1) Az államigazgatási eljárás költségét - ha jogszabály másként nem rendelkezik- az állam 

viseli; az illetékfizetési kötelezettségekre az illetékekre vonatkozó szabályok irányadók. 

(2) Az eljárási költséget összegszerűen meg kell határozni. Az államigazgatási szerv az ügyfelet az 

eljárási költség előlegezésére is kötelezheti. 
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5.5 Pénzösszeg behajtása 

Az Áe. a pénzösszegek behajtására magánszemélyekkel szemben két utat nevez 

meg. Az első a közvetlen letiltás, amire akkor kerül sor, ha egy határozatban elrendelik, 

hogy meghatározott pénzösszeget kell megfizetni a jogosultnak, de a kötelezett 

magánszemély ezt valamilyen oknál fogva elmulasztja megtenni. Ilyen esetekben az az 

államigazgatási szerv, amely első fokon eljárt, a kötelezett részére járandóságot folytató 

szervet, tipikusan a kötelezett munkáltatóját felhívja arra, hogy a meghatározott 

pénzösszeget juttassa el átutalással vagy kifizetéssel a jogosultnak úgy, hogy a 

kötelezett juttatásaiból azt levonja. A közvetlen letiltás eredményességét az adja, hogy 

„Társadalmunkban a legáltalánosabb és legfontosabb kereseti, jövedelmi forrás: a 

munkabér, illetőleg a munkából eredő szövetkezeti vagy egyéb járandóság, továbbá a 

nyugellátás.”74  

Ez a formája a végrehajtásnak teljes mértékben összhangban áll a gyorsaság és 

egyszerűség alapelvével, mivel ilyenkor a jogosult szervnek nem kell az adóhatóságot 

bevonnia, hanem saját maga elrendelheti a közvetlen letiltást, ami jóval gyorsabb és 

egyszerűbb, mint az adóhatóság esetleges beavatkozása. „Azok a szervek, amelyek az 

Áe. értelmében államigazgatási ügyben eljárhatnak – tehát mind az államigazgatási 

szervek, mind pedig az államigazgatási ügy intézésére feljogosított más szervek –, az 

általuk elintézett államigazgatási ügyben jogosultak a letiltást maguk kibocsátani.”75  

A közvetlen letiltás részletes szabályait az 1979. évi 18. számú törvényerejű 

rendelet a bírósági végrehajtásról tartalmazza, mely az 5.§-ban lefekteti, hogy 

munkabérből való tartozás levonásakor az államigazgatási végrehajtásban is a bírósági 

végrehajtás szabályai az irányadóak. Így a levonható százalék, a követelések sorrendje 

is ezen törvényerejű rendelet alapján állapítható meg. A levonható összeg főszabály 

szerint a munkabér adó és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 33%-a, ami 50%-ig 

                                                                                                                                                                  
(3) Ha az eljárásban több olyan azonos érdekű ügyfél vesz részt, akik a költség viselésére kötelesek, 

közöttük a költséget arányosan meg kell osztani.” 
73 „90.§ (1) Az államigazgatási szerv annak a magánszemélynek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 

viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének 

megkönnyítésére teljes vagy részleges költségmentességet engedélyezhet. A költségmentességhez alapul 

szolgáló feltételek megváltozása esetén a költségmentesség módosítható vagy visszavonható.  

(2) A költségmentesség az illeték és az eljárási költség viselése alóli mentességet jelenti. 

(3) A költségmentesség hatálya a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a 

végrehajtási eljárásra terjed ki.” 
74 Kilényi 1986., 376. o. 
75 Uo. 
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felmehet néhány esetben. Ilyen eset például, ha több letiltás is terheli a munkabért. A 

levonási sorrend az alábbiakban van meghatározva: 

1. gyermektartásdíj és szüléssel kapcsolatos költségek 

2. egyéb tartásdíj és eltartásra irányuló járadékszerű szolgáltatások 

3. munkabér iránti követelés 

4. társadalmi tulajdonban okozott kár vagy leltárhiány megtérítése 

5. bírósági és szabálysértési eljárásban a kötelezettel szemben megállapított, az 

államnak fizetendő összeg, vagyonelkobzásból eredő követelés 

6. adó, illeték és egyéb köztartozások 

7. pénzintézettel szembeni tartozások 

8. jogalap nélkül kifizetett összegek a társadalombiztosító szerv vagy a 

munkáltató által 

9. kötelező természetbeni juttatás térítési díja 

10. lakbér vagy azzal egy tekintet alá eső tartozás az állammal vagy gazdálkodó 

szervezettel szemben 

11. előbbiekkel szemben fennálló egyéb tartozás 

12. bűncselekménnyel magánszemélynek okozott kár megtérítése 

13. magánszeméllyel szembeni lakbértartozás vagy gazdasági tevékenység 

igénybevétele miatti tartozás 

14. bármilyen egyéb tartozás.76 

A követelések tizennégy típusában az előrébb lévőről a következőre csak akkor 

lehet továbbmenni, ha azt teljesen sikerült kielégíteni. Ha azonos szinten álló 

követelések közül is van több, akkor a sorrendre vonatkozóan a követelések 

beérkezésének ideje az irányadó.  

Főszabály szerint a letiltás kibocsájtásáért nem lehet eljárási költséget 

felszámolni, sőt, a behajtandó összeg sem növelhető késedelmi kamattal. 

A munkáltató kötelessége, hogy eleget tegyen munkavállalójával szemben a 

közvetlen letiltásnak. Ha ez mégis valamilyen akadályba ütközik, akkor értesítenie kell 

a szervet, amely kibocsátotta a letiltást. Ezen túlmenően a munkáltató kötelezettsége 

igazolást kiállítani akkor, ha a munkaviszony megszűnik arról, hogy a munkabért 

milyen még fennálló tartozások terhelik. Igazolást kell arról is adni a munkaviszony 

megszűnésekor, hogy a munkavállalónak semmiféle tartozása nincsen, mivel az csak 

úgy vállalhat új munkát, ha az igazolását átadja a leendő munkáltatójának. Ez azért 
                                                        
76 Kilényi 1986., 378-379. o. 
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szükséges, mert az új munkahelyen az esetleges tartozásokat ugyanúgy vonni kell 

tovább anélkül, hogy újabb letiltást adna ki a jogosult szerv. Tehát a letiltás hatálya az 

új munkahelyen kapott juttatásokra is kiterjed. Amennyiben a munkáltató a fentebb 

jelzett kötelességeit elmulasztja, készfizető kezesként felel a még fennálló tartozásért.  

Az a szerv, amely kibocsátotta a letiltást, vagy amelyet maga helyett kijelölt, 

jogosult ellenőrizni azt, hogy szabályosan megy-e a végrehajtás. Erre az ellenőrzésre az 

Áe. VI., hatósági ellenőrzésre vonatkozó fejezetének szabályai az irányadóak.77 

A másik út magánszemélyekkel szemben a pénzösszegek behajtására az 

adóhatóság segítségének igénybevétele. Erre akkor van szükség, amikor az első út nem 

lehetséges vagy valamilyen oknál fogva nem hozott kielégítő eredményt, tehát hiába 

bocsátottak ki közvetlen letiltást, egyáltalán nem vagy csak részben lett megfizetve a 

tartozás. Nem lehetséges például, ha a kötelezettnek nincsen munkabére vagy egyéb 

járandósága. Eredménytelen pedig például, ha idő közben megszünteti a munkavállaló a 

jogviszonyát, vagy több a kielégítési sorrendben hamarabb következő követelés is 

terheli, sőt, akkor is, ha annyira magas összegről van szó, hogy a közvetlen letiltással 

csak aránytalanul hosszú idő alatt sikerülne az egész tartozást rendezni. Az ebbe a 

csoportba tartozó esetekben a kötelezett ingóságait és ingatlanjait, esetleges vagyoni 

értékű jogait is végrehajtás alá kell vonni. Ez úgy lehetséges, hogy a végrehajtást 

ugyanúgy az a szerv rendeli el, aki a korábban tárgyalt szabályoknak megfelelően 

jogosult erre, de a végrehajtás foganatosítása már az adóhatóság hatáskörébe tartozik. A 

letiltás tekintetében arról, hogy aránytalanul hosszú ideig tart vagy sem, a végrehajtást 

elrendelő szerv dönt. Az adóhatóságot a végrehajtást elrendelő szerv keresi meg, ennek 

azonban van egy minimum feltétele, amely ma, a pénzromlást figyelembe véve nyilván 

nem ennyi lenne: a 100 Ft-ot el kell érnie a követelésnek. Kivételt képez ez alól, ha a 

jogosult is magánszemély, mert akkor nincsen ilyen minimum összeg meghatározva.78 

Amikor az adóhatóság foganatosítja a végrehajtást, akkor nem csak az Áe. és a 

bírósági végrehajtásról szóló törvényerejű rendelet szabályait kell figyelembe venni, 

hanem az adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogszabályokat is. A dolgozat szűkös 

keretei miatt az ide vonatkozó részletekbe nem megyek bele. 

Amennyiben nem magánszemélytől kell behajtani a meghatározott pénzösszeget, 

akkor általában a végrehajtás úgy történik, hogy az első fokon eljáró szerv felhívja a 

jogi személy vagy egyéb szerv vagy szervezet pénzét kezelő intézetet, hogy a megfelelő 

                                                        
77 Kilényi 1986., 380. o. 
78 Kilényi 1986., 380-381. o. 
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összeget fizesse ki vagy utalja át a jogosultnak a kötelezett terhére. Ez azért lehetséges, 

mert a szervek, szervezetek pénzösszegeit a legtöbb esetben pénzintézetek kezelik. A 

kezelő pénzintézet köteles ennek a felhívásnak eleget tenni, ha elegendő fedezet áll 

rendelkezésre a kötelezett számláján.79 

„Ha az állami költségvetési szerv elleni végrehajtás során a pénzintézet fedezet 

hiánya miatt nem tud eleget tenni az államigazgatási szerv felhívásának, akkor a 

kötelezett szerv pénzügyi ellátását végző felettes szervhez fordul, amely gondoskodik a 

fedezetről.”80 

A jogi személyek egyik sajátos csoportját adják a gazdálkodó szervezetek. Ezek 

fajtáit a Polgári törvénykönyv sorolja fel.81 Ha az államigazgatási szerv egy szervet, 

szervezetet arra kötelez, hogy egy gazdálkodó szervezetnek pénzt fizessen, akkor ez 

azonnali beszedési megbízással érvényesíthető követelés. Ebben az esetben a jogosult a 

pénzintézethez fordulhat, amely a kötelezett számláját vezeti, hogy a számlát terhelje 

meg, és a jogosult számlájára írja jóvá az összeget.  

Azon esetekben is élhet azonnali beszedési megbízással a jogosult, ha a kötelezett 

nem gazdálkodó szervezet, de más bankszámla tulajdonos, aki be van kapcsolva a 

beszedési megbízási forgalomba. Erre azért adnak lehetőséget a jogszabályok, mert ez 

egy viszonylag egyszerű és gyors behajtási mód.82 

Kivételes esetekben arra is van lehetőség, hogy nem csak magánszemélyekkel 

szemben, hanem jogi személyekkel és más szervezetekkel szemben is adóhatóság útján 

történjen meg a végrehajtás. A különböző jogszabályok (például a bírósági 

végrehajtásról, az adóbehajtásról szóló) határozzák meg azt, hogy tartozásaikért mely 

vagyontárgyaikkal felelnek az egyes jogi személyek.83 

                                                        
79 Kilényi 1986., 392. o. 
80 Uo. 
81 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 685.§ c.): „gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, 

az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, az európai gazdasági 

egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személy vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási 

társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi 

önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz” 
82 Kilényi 1986., 393. o. 
83 Uo. 
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5.6 Meghatározott cselekmény végrehajtása 

A végrehajtás legtipikusabb, de nem egyedi esete a pénzösszeg behajtása. Sor 

kerülhet a végrehajtás során valamilyen meghatározott cselekmény kikényszerítésére is. 

Ezeket a cselekményeket az Áe. konkrétan nem nevesíti, csak két példát hoz rájuk: 

ingatlan birtokba adása és lakás kiürítése.  

Az ilyen cselekmények végrehajtatására az a szerv jogosult, amely a kötelezettel 

leginkább kapcsolatban van. Tehát a legalsóbb fokú szerv, amely területileg illetékes a 

kötelezettel kapcsolatban. Főszabály szerint ez az a szerv, amely az ügyben, aminek a 

vége ez a végrehajtás lett, első fokon eljárt. Kivételes esetekben, például ha a kötelezett 

lakóhelyet változtat, akkor a végrehajtást elrendelő szerv keresi meg az illetékes szervet. 

A végrehajtás módjáról a foganatosító szerv határoz.  

Akkor, ha nem elengedhetetlen, hogy a cselekvést maga a kötelezett, személyesen 

végezze el, akkor helyettesítő módszerek alkalmazására is lehetőség van. A lényege 

ennek az, hogy a cselekmény végrehajtása tulajdonképpen pénzfizetési kötelezettséggé 

alakul át. Ha ez megtörténik, akkor ezt a pénzösszeget már a pénzösszegek behajtására 

vonatkozó szabályok alkalmazásával kell megfizettetni. Vannak azonban olyan esetek, 

amikor a meghatározott cselekmény semmiképpen nem alakítható át vagyoni 

követeléssé. Példa erre, ha a tankötelezettség teljesítéséről vagy egy gyermek 

láthatásáról van szó. Ezekben az esetekben mindig a határozatban megjelölt 

cselekményt kell kikényszeríteni.84 

Az Áe. a cselekmény végrehajtásának négy módját ismeri. Hogy melyiket 

alkalmazza a szerv, az már vagy eleve az elrendelő határozatban meg van jelölve vagy 

később, a foganatosításkor kerül meghatározásra.  

Az első lehetőség, hogy a szerv a meghatározott cselekményt a kötelezett 

költségére és veszélyére elvégeztetheti vagy a jogosultnak ad lehetőséget a cselekmény 

elvégzésére vagy elvégeztetésére a kötelezett anyagi terhére. Ilyenkor lehetőség van a 

költségek megelőlegeztetésére. Ennél a módnál azt, hogy ténylegesen mennyi ez a 

költség, a foganatosító szerv állapítja meg határozatban. Ez ellen van helye 

fellebbezésnek. A kötelezett veszélyére elvégzett cselekmény azt jelenti, hogy 

bármilyen, a cselekmény foganatosítása során keletkező kár ugyanúgy a kötelezettet 

terheli. Abban az esetben is, ha ez a kár konkrétan őt magát érte, de abban az esetben is, 

ha egy másik személyt, szervet. 
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A második mód, hogy a szerv a kötelezettet a jogosult kérésére a szolgáltatás 

pénzegyenértékének megfizetésére kötelezi. Hogy ez mennyi pontosan, azt is a 

foganatosító szerv határozza meg. Ha ezt a módot választja a jogosult, akkor itt is a 

pénzösszeg behajtásának szabályai az irányadóak, azonban, ha így nem lesz eredményes 

a végrehajtás, az nem jelenti azt, hogy a követelés érvényét veszíti, hanem akkor új 

módot kell megjelölni a végrehajtásra.85 

A harmadik lehetőség, hogy a foganatosító szerv bírságot szab ki a kötelezettre. 

Ennek azonban maximálva van az összege. Ebben az esetben vagyoni kényszer 

alkalmazásával próbálják végrehajtatni a cselekményt. A bírság ismételt kiszabására is 

lehetőség van, ha a határozatban megjelölt időre nem teljesítették a kötelezettséget. Az 

újbóli kiszabáskor általában meg is emelik a bírság összegét. Fontos, hogy a bírság 

összege, mivel nem váltja ki a kötelezettséget, nem a jogosultat illeti, hanem az állami 

vagyont gyarapítja. A bírság célja, hogy ösztönözze a kötelezettet a teljesítésre, ezért a 

bírság mértékét is úgy kell meghatározni, hogy az a kötelezett anyagi viszonyait is 

figyelembe véve eléggé ösztönzőleg hasson. Több kötelezett esetén valamennyivel 

szemben kiszabható bírság.86 

A meghatározott cselekmény végrehajtásának negyedik, egyben utolsó lehetséges 

módja az, ha rendőrségi közreműködést vesz igénybe a foganatosító szerv. A rendőrség 

a jogszabályok keretei között kényszerítő intézkedéseket, eszközöket alkalmazhat. Ez 

tipikusan akkor fordul elő, ha az előző három lehetőség egyike sem hozott eredményt 

vagy nincsen idő várni, azonnal van szükség a cselekmény kikényszerítésére. Erre a 

módozatra a legtipikusabb példa az, amikor egy gyermeket állami gondozás alá 

helyeznek, vagy egy szenvedélybeteget kezeltetnek.  

5.7 Meghatározott ingóság kiadása 

A meghatározott ingóság kiadása tulajdonképpen a meghatározott cselekmény 

végrehajtásának egy speciális esete. A cselekmény végrehajtásához hasonlóan az első 

fokon eljáró szerv rendeli el a végrehajtást, de a foganatosító már az ingóság helye 

szerint illetékes legalsóbb szintű szerv lesz. Természetesen itt is érvényes, hogy ha 

különleges eset áll elő, például megváltozik az ingóság helye, az első fokon eljáró szerv 

köteles megkeresni az illetékes szervet. A kiadás úgy történik meg, hogy a foganatosító 
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szerv az ingóságot a jogosultnak átadja, vagy a szállításáról gondoskodik. Az átadás és 

szállítás költségei a korábbiakban írtakból következően itt is a kötelezettet terhelik. Kár 

esetén is a kötelezett viseli a terheket. Amennyiben a kötelezett megtagadja az ingóság 

kiadását, az eljáró szerv a rendőrség közreműködését kéri, ami azonnal foganatosítja a 

végrehajtást, amelynek során jogszabályi keretek között kényszerítő intézkedéseket, 

eszközöket alkalmazhat. 

Abban az esetben, ha az ingóság valamilyen oknál fogva nincsen meg, például 

mert megsemmisült, akkor a jogosult kérheti a pénzegyenértékének megfizetését. Ez az 

érték a foganatosító szerv határozatában kerül megállapításra. Ezen határozat ellen 

fellebbezésnek helye van. A továbbiakban a végrehajtás már ennek a pénzösszegnek a 

behajtására irányul a vonatkozó szabályok szerint. 

5.8 A végrehajtás felfüggesztése 

Ha a végrehajtás felfüggesztésére kerül sor valamilyen oknál fogva, akkor a 

végrehajtást nem lehet tovább folytatni. Alapvetően a felfüggesztéskori állapotában 

marad az eljárás addig, amíg sor nem kerül az eljárás folytatására. Néhány eljárási 

cselekmény azonban még a felfüggesztés alatt is megtehető, ha erről rendelkezik az 

államigazgatási szerv. Például a munkabérből továbbra is vonható a letiltás, de nem 

folyósítható a jogosult részére.87 

A felfüggesztés történhet kérelemre, de elrendelhető hivatalból is. A 

felfüggesztésre jogosult a végrehajtást elrendelő és foganatosító szerv is vagy azok 

felettes szerve is. Kérelmet nyújthat be a felfüggesztés iránt a jogosult, a kötelezett, de 

más érdekelt fél is. A felfüggesztést mindig határozattal kell elrendelni. Amennyiben ezt 

a határozatot nem a foganatosító szerv hozta, úgy azt távközlési eszközzel értesíteni 

kell. Valamint a kötelezett részére kézbesíteni kell a felfüggesztő határozatot. Főszabály 

szerint a felfüggesztő határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, sőt végrehajtási 

kifogásnak és felülvizsgálati kérelemnek sem. Ha megszűnt az indok, amiért fel lett 

függesztve a végrehajtás, az, akinek a jogos érdekét sérti a felfüggesztés (tipikusan a 

jogosult), a felfüggesztő szervtől kérheti a végrehajtás folytatását. A végrehajtás 

felfüggesztésének indokai a következőek lehetnek: várhatóan megváltoztatásra vagy 

megsemmisítésre kerül az a határozat, amely a végrehajtás alapját adta, különös 
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méltánylást igénylő körülmény áll fenn. Utóbbi körülményt az államigazgatási szerv 

vizsgálja. A végrehajtás során akár több alkalommal is sor kerülhet az eljárás 

felfüggesztésére, de ez csak indokolt esetben lehetséges. Ha az ok megszűnik, azonnal 

folytatni kell a végrehajtást. Ezzel kapcsolatban az államigazgatási szervnek kell 

intézkedni.88 

Főszabály szerint a végrehajtást harminc napra lehet felfüggeszteni. Kivételes 

esetben ennél hosszabb időre is van lehetőség. Például akkor, ha a kötelezett nem tudja 

elvégezni a meghatározott cselekményt, mert beteg.  

A végrehajtásnak vannak sajátos esetei is, amikor valamilyen jogszabály lehetővé 

teszi egyes szervek számára, hogy felfüggesszék az államigazgatási szerv 

végrehajtását.89 

5.9 A végrehajtás szünetelése 

A végrehajtás felfüggesztésére nagyon hasonlít a végrehajtás szünetelése. Míg 

azonban az előbbi tipikusan akkor fordul elő, ha valamilyen jogi aggály merül fel, 

utóbbi pedig két esetben. „egyrészt a kötelezett oldalán fennálló objektív körülmények, 

amelyek a végrehajtás eredményét meghiúsítják, másrészt a jogosult olyan magatartása, 

amely közvetve vagy közvetlenül a végrehajtás továbbfolytatásának mellőzésére 

irányul.”90 

Jogkövetkezmények tekintetében a szünetelés azonos a felfüggesztéssel. A 

végrehajtást folytatni akkor lehet, ha a szünetelés oka már nem áll fenn. 

5.10 A végrehajtás elévülése 

„A végrehajtás elévülése azt jelenti, hogy az időmúlás következtében a 

határozatot már nem lehet végrehajtási eljárással kikényszeríteni, az erre irányuló 

lehetőség tehát elenyészett, megszűnt.”91 Az a jog, amit a határozat megállapított, ettől 

ugyan nem szűnik meg, csak elveszik az a lehetőség, hogy a teljesítést hatósági 

kényszerrel segítsék. Tehát, ha például a kötelezett önként teljesíti a meghatározott 
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cselekményt az elévülési idő letelte után, az jogszerű. Fontos azonban, hogy ezt az 

elévülési időt bármilyen eljárási cselekmény megszakítja. Tehát, amíg valamilyen 

végrehajtási cselekmény foganatosítása folyik, addig az elévülési idő nyugszik. 

Ugyanez vonatkozik a végrehajtás felfüggesztésének és szünetelésének időtartamára is. 

Az Áe. kimondja, hogy amennyiben egyéb jogszabály másként nem rendelkezik, az 

elévülési idő három év, amely három év számításának kezdete a határozat jogerőre 

emelkedésének időpontja.  

5.11 Biztosítási intézkedések 

A biztosítási intézkedések arra szolgálnak, hogy olyan helyzetet teremtsenek, 

amely szavatolja, hogy később teljesítésre kerüljön az, amit a határozat előír. Azonban 

annak, hogy biztosítási intézkedést lehessen elrendelni, feltételi vannak. Az egyik az, 

hogy az eljárásnak olyan szakaszban kell lennie, amikor az érdemi döntést tartalmazó 

határozat már ugyan megvan, de a végrehajtás még valamilyen oknál fogva nem 

elrendelhető. A másik pedig, hogy a későbbi teljesítésnek veszélyben kell lennie valami 

miatt. Ennek a veszélynek a létét a jogosult valószínűsíti, az államigazgatási szerv pedig 

megállapítja. Biztosítási intézkedés rendelhető el jogerős határozat alapján a teljesítési 

idő letelte előtt és a megfellebbezett határozat alapján vagy azon határozat alapján is, 

amelyre a fellebbezési idő még nem járt le.  

A biztosítási intézkedések elrendelése is határozatban történik. Ezekre a 

határozatokra is irányadóak a kötelezettség teljesítésére vonatkozó végrehajtási 

szabályok. Külön kiemeli azonban a törvény, hogy munkabér csak akkor tiltható le, ha 

nincsen más végrehajtás alá vonható vagyontárgya a kötelezettnek. 

A biztosítási intézkedéseket a végrehajtás elrendelésére jogosult államigazgatási 

szerv teheti meg. Az adóhatóság részére pedig kötelező a biztosítási intézkedés 

végrehajtására irányuló megkeresés.92 

A biztosítási intézkedéseknek két fajtáját nevesíti a törvény. Az első a 

pénzkövetelés biztosítása, a második pedig a zárlat. A pénzkövetelés biztosítása arra 

szolgál, hogy megteremti a fedezetet a későbbi teljesítésre. Ebben az esetben az 

adóhatóság az adóbehajtási szabályok szerint lefoglalja a kötelezett ingóságait, valamint 

intézkedik az ingatlanvégrehajtásról is. A foglalás vagy munkabér estén a befizetés a 
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végrehajtási cselekmények befejeződését jelenti. A befolyt összeget azonban nem 

fizetik még ki a jogosultnak, hanem az államigazgatási szerv számláján kezelik. A 

kifizetésre csak akkor kerül sor, ha a pénzfizetésre kötelező határozat végrehajthatóvá 

válik vagy a teljesítési idő letelik. Ha közben a kötelezett kielégíti a tartozását, akkor a 

foglalást feloldja az államigazgatási szerv. A zárlat célja ezzel szemben az, hogy 

biztosítson valamilyen jogot. Ez a jog egy egyedileg meghatározott dologra való jog. A 

zárlat végrehajtása során az adóhatóság kézbesíti a határozatot a kötelezettnek, amivel 

egyidejűleg lefoglalja az ingóságot. Erre a foglalásra két mód áll rendelkezésre. Az 

egyik, hogy foglalási jegyzőkönyvben összeírásra kerülnek a kötelezett ingóságai, ami 

után már nincsen a kötelezettnek ezen ingóságok felett rendelkezési joga, de még 

használhatja, birtokolhatja őket. Ennél kellemetlenebb a másik út, amikor nem csak 

összeírásra kerülnek az ingóságok, hanem azokat egy lezárt, lepecsételt helységben 

helyezik el. Ilyenkor a kötelezett már nem is használhatja ezeket a dolgokat. Szükség 

esetén zárgondnok jelölhető ki, aki felügyeli a zár alá vont ingóságokat. Ingatlan 

zárlatának esetében a határozatot az államigazgatási szerv küldi meg a földhivatalnak, 

ahol bejegyzésre kerül a zárlat az ingatlannyilvántartásba. Ettől fogva ezzel az 

ingatlannal kapcsolatban csak az szerezhet bármilyen jogot, akinek a jogszerzése a 

jogosult érdekét nem sérti, valamint a zárlat célját nem akadályozza. Ingatlannál csak 

kivételes esetekben van lehetőség zárgondnok kijelölésére.93 

5.12 Végrehajtási kifogás 

A végrehajtási kifogás a törvényességi garancia megvalósulásának egyik 

lehetősége. Mivel főszabály szerint (a kivételeket korábban jeleztem) a végrehajtás 

során hozott határozatok ellen nincsen helye fellebbezésnek, így a jogorvoslat útja a 

végrehajtási kifogás. 

Végrehajtási kifogással akkor lehet élni, ha nincsen helye fellebbezésnek, és a 

végrehajtás a benyújtó jogát vagy jogos érdekét sérti. A benyújtó olyasvalaki is lehet, 

aki korábban nem volt ügyfél.94 Erre a lehetőségre az értesüléstől (a sérelemről való 

értesülés) számított három nap áll rendelkezésre. A kifogást a végrehajtást végző 

szervhez kell előterjeszteni. A szerv ezzel kapcsolatban azonnal, de legkésőbb nyolc 

napon belül dönt, a döntését pedig határozatba foglalja. Ez ellen a határozat ellen van 
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helye fellebbezésnek. Azt, hogy mint már említettem, a végrehajtás elrendelése ellen 

nem lehet kifogással élni, az indokolja, hogy a végrehajtást elrendelő szerv dönt a 

kifogásokról.  

A végrehajtási kifogásnak nincsen halasztó hatálya.95 
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6 A végrehajtás főbb szabályai a Ket.-ben 

Az Áe. végrehajtásáról szóló alfejezetében már részletesen kifejtettem az akkori 

szabályozást, így a Ket. esetében már csak azokra a pontokra térek ki, amelyek 

módosultak vagy esetleg teljesen új elemként jelentek meg. 

Az Áe.-hez hasonlóan a Ket. is a VIII. fejezetében szabályozza a végrehajtást, ám 

ennek a fejezetnek a felépítése már egy kicsit más, valamint jóval több és részletesebb 

rendelkezést tartalmaz az elődjéhez képest.  

A közigazgatási végrehajtás szabályai már nem csak a hatósági határozatok 

végrehajtására vonatkoznak. A Ket. négy olyan csoportot is megad, amely a 

közigazgatási végrehajtás alá tartozik. Ezek a következőek: hatósági döntések; hatóság 

által jóváhagyott egyezségek; hatósági szerződésben vállalt vagy szerződés megszegése 

esetén a szerződés alapján igénybe vett támogatás, kedvezmény visszatérítése; 

jogsegély keretében külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatában foglalt 

kötelezettség érvényesítése, amennyiben az önkéntes teljesítés elmaradt. 

A Ket. is megfogalmazza, hogy a végrehajtási eljárásban is alkalmazni kell az 

általános szabályokat, a végrehajtási fejezet csak az eltérő előírásokat tartalmazza. Ezen 

túlmenően megnevezi a bírósági végrehajtásról szóló törvényt is, mint olyan törvényt, 

amelyet akkor kell alkalmazni, ha a Ket.-ben nincsenek eltérő rendelkezések. Kiemeli, 

hogy a Vht. mely részei nem vehetőek figyelembe.  

6.1 A végrehajtási eljárás és az alapelvek viszonya 

Manapság a modern európai államok mindegyikében követelmény a 

jogállamiság érvényesülése, hazánknak a rendszerváltással sikerült csatlakoznia az 

imént említett államok elméleti tömbjéhez. A jogállamiság többlet követelményeket 

jelent az állampolgári jogok védelmével kapcsolatban. Így a 2004-ben született eljárási 

törvény is sokrétűbben szabályozza az ügyfeleket és a hatóságot megillető jogokat és 

kötelezettségeket, amelyek az alapelveken keresztül is visszatükröződnek. Ebben az 

értelemben nem arról van szó, hogy mennyiségileg több alapelvnek kell ugyanazon 

jogokat biztosítania. A Ket. már nem csak alapelveket határoz meg, ezt tükrözi első 

fejezetének címe is: Alapelvek és alapvető rendelkezések. Az alapvető rendelkezések: 
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„egyes alapelvek érvényre juttatásának módját határozzák meg.”96 Tehát már maga a 

törvény tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek a jogalkalmazást segítik elő. Ez 

mindenképpen előrelépés az Áe.-vel szemben. 

Mondhatni a Ket. sokkal bőbeszédűbb a jogokkal és kötelezettségekkel 

kapcsolatban. Jelentős részben emelt át alapelveket a Ket. az Áe.-ből, de azokat 

bővebben bontja ki, illetve alapvető rendelkezésekkel pontosítja, kikristályosítja 

jelentésüket és érvényesülésük esetleges körülményeit. Például megjelenik jelenleg 

hatályos eljárási törvényünkben is a törvényesség, demokratizmus, humanizmus 

követelménye, de már a mai, modernizált formában kibontva. Tehát a Ket. már a 

jogszabályok betartásáról és betartatásáról, a hatáskör célhozkötöttségéről, valamint 

mérlegelésről és méltányosságról rendelkezik. 

Véleményem szerint jelentős különbség fedezhető fel a két vizsgált jogszabály 

azon rendelkezései között, amelyek az ügyféljogok és a közérdek közötti kapcsolatra 

vonatkoznak. Az Áe. az összehangolást helyezi középpontba, és nem helyezi élőtérbe az 

ügyfél jogainak védelmét. „Az államigazgatási eljárás elősegíti a társadalmi, a csoport- 

és az egyéni érdekek összhangját.”97 Tehát lehetséges a közérdek fölé helyezése az 

egyén érdekeinek, mivel nem rendelkezik arról, hogy milyen mértékben térhet ki a 

törvény valamelyik oldal felé. A Ket. viszont meghatározza, hogy: „A közigazgatási 

hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél 

jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza.”98  A szükséges 

jelzőn van a hangsúly, tehát nem a hatóság korlátlan belátására van bízva, hogy milyen 

mértékben csorbíthatja a jogokat a közérdek védelmében. 

A Ket. kitér a kiskorúak fokozott jogvédelmére, az ügyintézési határidő 

megtartására, a tájékoztatásra az ügyfél egyéni körülményeinek figyelembevételével. Az 

itt felsoroltak véleményem szerint ügyfélbarátibb körülményeket teremtenek, és erősítik 

a közigazgatás szolgáltató jellegét. Emellett rögzíti, hogy a hatékonyság megtartása 

mellett törekedni kell a felmerülő költségek minimalizálására, ami követelmény mind 

állami, mind pedig ügyféli oldalról. 

A végrehajtási eljárás részletszabályai a Ket. esetében is az alapelvekkel 

összhangban kerültek meghatározásra. Az Áe. vonatkozó fejezetében már írtam, melyek 

is azok a rendelkezések, amelyek különösen megfelelnek az alapelveknek. A Ket. 

                                                        
96 Kilényi 2009., 45. o. 
97 Áe. 2.§ (3) 
98 Ket. 1.§ (3) 
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estében is érvényesek mindezek, azzal a kivétellel, hogy a szocialista törvényesség a 

politikai berendezkedés megváltozásának egyenes következményeként már nem 

aktuális.  

6.2 Végrehajtható döntések 

A 126.§-ban a Ket. a döntés végrehajthatóságának konjunktív feltételeit adja meg. 

Ezek a következőek: valamiféle kötelezettséget kell, hogy tartalmazzon; jogerőre 

kellett, hogy emelkedjen vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható kell legyen; a 

kötelezettséget nem teljesítették a kiszabott határidőn belül. Mindezek az Áe. esetében 

is szükségesek voltak a végrehajthatósághoz, csak a második feltétel kivételével nem 

voltak konkrétan leszögezve, hanem az egyéb rendelkezésekből kellett kiszűrni őket. 

Ebben a tekintetben sokkal konkrétabb, világosabb a Ket.  

6.3 A végrehajtás megindítása 

A végrehajtás megindítására vonatkozóan az Áe. csak a határidőt adja meg, 

valamint azt, hogy ki jogosult elrendelni a végrehajtást. A Ket. szabályozása ennél jóval 

bővebb. Megnevezi azt az esetet, amikor kérelemre induló eljárásról van szó, de nem 

nyújtottak be kérelmet, azonban a hatóság az eljárást hivatalból is lefolytathatta volna. 

Ilyenkor a hatóság vizsgálhatja a kötelezettség teljesítést annak ellenére is, hogy 

kérelmet nem nyújtottak be. 

Kérelemre indult és hivatalból lefolytatott eljárás esetében is, amennyiben nem 

állapítható meg a rendelkezésre álló adatokból, hogy megtörtént-e a teljesítés, a 

teljesítési határidő letelte után vagy az ellenőrzési kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül hatósági ellenőrzést kell tartani. A teljesítés elmulasztásának 

megállapítása után az első fokú határozatot hozó szerv foganatosítja a végrehajtást 

nyolc napon belül. Amennyiben nem az elsőfokú hatóság a foganatosító, akkor annak 

végzést kell hoznia a végrehajtás megindításáról, amit közölnie kell a végrehajtó 

szervvel. A végzésnek tartalmaznia kell a végrehajtás foganatosításához szükséges 

adatokat, ha van, akkor a késedelmi pótlék mértékét. Ezen végzés ellen fellebbezésnek 

helye csak jogszabálysértésre hivatkozva van, azonban ennek a fellebbezésnek nincsen 

halasztó hatálya. 



40 

 

6.4 A végrehajtás foganatosítása 

Az Áe. ilyen részt külön nem tartalmaz. Ezzel szemben a Ket. megadja, hogy 

főszabály szerint a végrehajtás foganatosítására az elsőfokú hatóság jogosult, de a 

végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthet. Ezen túlmenően említi azt 

az esetet is, amikor törvény vagy kormányrendelet elrendeli, hogy ha nem is az elsőfokú 

hatóság a foganatosító, be kell azt vonni a végrehajtásba, akkor, ha a foganatosító szerv 

nem rendelkezik megfelelő szakmai ismeretekkel vagy egyéb szükséges feltételekkel.  

6.5 Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása 

Az Áe.-vel szemben a Ket. a pénzfizetési kötelezettség végrehajtását elsősorban 

nem a munkabérből írja elő, hanem a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegekből. 

Csak abban az esetben a munkabérből, ha az előbbi nem lehetséges vagy az összeg nem 

elegendő a teljesítésre. 

A Ket.-ben a fizetési kedvezmény lehetőségének szabályai is ki vannak dolgozva. 

Az jogosult rá, aki bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása nem róható fel neki vagy a 

határidőre történő teljesítés rajta kívül álló okból lehetetlen vagy aránytalanul nagy 

nehézséget jelentene. További feltétel, hogy a fizetési kedvezményt jogszabály nem 

tilthatja, a végrehajtást megindító szervnek hozzá kell járulnia. Ha mindez fennáll, 

akkor a 74.§-nak99 megfelelően fizetési kedvezmény adható.  

Fizetési kedvezmény adható a késedelmi pótlékkal100 kapcsolatban is.  

A fizetési kedvezményre okot adó körülmény fennállása halasztó hatállyal bír a 

további végrehajtásra.  

                                                        
99 „(1)Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat. 

(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az 

elsőfokú hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő 

teljesítés (a továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok 

lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelenten. A fizetési 

kedvezményre vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni meghatározott cselekmény 
teljesítésére és meghatározott ingóság kiadására irányuló kötelezettség esetén is. 

(3) A határidő lejárta után az ügyfél – feltéve, hogy a végrehajtást még nem indították meg – a (2) 

bekezdésben meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. 

Ha a hatóság elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt a 

végrehajtás megindításáról is. 

(4) A hatóság meghallgathatja az ellenérdekű ügyfelet, illetve a jogosultat a fizetési kedvezmény 

engedélyezésével kapcsolatos álláspontjukról. 

(5) Jogszabály a fizetési kedvezmény nyújtására a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb 

feltételeket állapíthat meg, továbbá a feltételek meghatározásával rendelkezhet a kötelezettség 

mérséklésének és elengedésének lehetőségéről.” 
100 A késedelmi pótlékról a 6.6 alfejezetben írok bővebben. 
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A Ket. újítása, hogy a pénzfizetési kötelezettség megváltására lehetőséget ad 

bizonyos esetekben közérdekű munkával. Ehhez azonban a kötelezettnek előzetesen 

írásban hozzá kell járulnia. A Ket. nevesít olyan eseteket, amikor ez a lehetőség kizárt. 

Ilyen például, ha közigazgatási bírság megváltásáról lenne szó, de a megváltásról való 

végzés meghozatalakor a kötelezett még nem töltötte be a tizennyolcadik életévét. 

6.6 Késedelmi pótlék 

A késedelmi pótlók definícióját Petrik Ferenc a következőképpen adja meg: „A 

határidőre történő önkéntes teljesítésben való érdekeltséget teremti meg a törvény a 

késedelemhez fűződő pénzügyi szankció, a késedelmi pótlék intézményének 

bevezetésével.”101 Ez az ösztönző erő az Áe.-ben még nem szerepelt. A jogintézmény 

leginkább az eljárás gyors lefolytatását szolgálja azzal, hogy a kötelezett a 

meghatározott időn belüli teljesítésre ösztönzi. A késedelmi pótlék fizetésére kötelezés 

esetei: pénzfizetési kötelezettség megszabott határidőre történő megfizetésének 

elmaradása, a hatósági szerződésben megállapított támogatás, kedvezmény 

visszatérítése esetén, illetve ha azt törvény elrendeli. Mértéke az adott napon érvényes 

jegybanki alapkamat kétszeresének a háromszázhatvanötöd része Felszámítása fizetési 

kötelezettség esetén a fizetési határidő leteltét követő első napon kezdődik. A hatósági 

szerződéssel kapcsolatos támogatás, illetve kedvezmény vonatkozásában az 

igénybevétel napjától kezdődően a visszafizetés, illetve megtérítés napjáig. A 

végrehajtási eljárás során késedelmi pótlék felszámítása történik késedelmes teljesítés 

esetén az eljárási bírsággal, a pénzegyenértékkel költségviseléssel, valamint az állam 

általi megelőlegezéssel –a megelőlegezés időtartamára- kapcsolatban. A késedelmi 

pótlék meg nem fizetését nem lehet újabb késedelmi pótlék kiszabásával terhelni.  A 

pótlék teljes egészben azt illeti meg, aki felé a pótlék kiszabásának alapját képező 

teljesítés nem történt meg. Ha a késedelmi pótlék kötelezettje bizonyítani tudja, hogy 

neki fel nem róható okból maradt el a teljesítés, kérheti a hatóságtól a pótlék 

mérséklését, illetve elengedését. Ehhez a jogalkotó a hatóság számára mérlegelési 

jogkört biztosít.102 

                                                        
101 Petrik Ferenc (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás szabályai (kommentár a gyakorlat számára 

második átdolgozott kiadás), HVGORAC Lap-Könyvkiadó Kft., Budapest, 2005., 570. o. 
102 dr. Barabás Gergely-dr. Baranyi Bertold-dr. Kovács András György: Nagykommentár a közigazgatási 

hatósági eljárási törvényhez, Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2013., 

946.o (A továbbiakban: Barabás 2013.) 
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6.7 Meghatározott cselekmény végrehajtása 

A meghatározott cselekmény végrehajtására vonatkozó szabályok a 

leghasonlóbbak az Áe.-ben és a Ket.-ben. Különbség van az eljárási bírság mértékében. 

Az Áe.-ben ez maximum tízezer forint lehetett, a Ket. viszont már maximumként nem 

fix összeget határoz meg, hanem a teljesítési költség egy százalékát. 

6.8 Külföldi határozat végrehajtása 

Az Áe. nem tartalmaz hasonló rendelkezéseket, mivel 1981-ben még csak az 

eljárások elenyésző részében jelent meg nemzetközi elem, így ennek szabályozása nem 

volt elsődleges fontosságú. Azonban a globalizáció terjedésével ezen ügyek száma 

megsokszorozódott az azóta eltelt évtizedekben. A jelentős változás beállásában 

központi szerepet játszik az a tény, hogy Magyarország 2004. május 1-től az Európai 

Unió teljes jogú tagja, ami az említett esetek megtöbbszöröződését jelenti. Mivel hazánk 

a viharos XX. század során jelentős területi veszteségeket szenvedett, nagyszámú 

magyar népesség került határainkon túlra. Így a környező országokban élő magyar 

kisebbségek ügyei, amelyek az anyaországhoz kötődnek, úgy jelennek meg a hatósági 

eljárásban, mint nemzetközi elemet tartalmazó eljárás. Tehát az ismertetett tények 

alapján a végrehajtással kapcsolatban is felmerül a külföldön született döntések 

Magyarországon történő foganatosítása. 

A Ket. a következők szerint teszi lehetővé a külföldi hatóság által hozott határozat 

végrehajtását: törvény vagy kormányrendelet rendelkezése, az Európai Unió általános 

hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa vagy viszonosság alapján.103 

Tehát ezen szabályok eltérő rendelkezéseinek hiányában irányadóak az eljárási törvény 

rendelkezései. Meg kell említeni, hogy az Eu. oldaláról nincs jelentős törekvés arra, 

hogy a hatósági eljárások tekintetében jogharmonizációs tevékenységet fejtsen ki, 

ezáltal elősegítve a határon átnyúló végrehajtást.104 A külföldi határozat 

végrehajtásának megindítása a külföldi a határozatot kibocsájtó vagy a végrehajtási 

hatáskörrel rendelkező szerv megkeresése alapján lehetséges. A megkeresést a 

kormányrendeletben kijelölt hatósághoz kell megküldeni, azonban ezidáig nem került 

ilyen szerv kijelölésre. Emiatt valójában eredményes együttműködésre akkor nyílik 

                                                        
103 Ket. 137. § (1) 
104 Barabás 2013., 951.o. 
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lehetőség ha, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez fut be a megkeresés.  

105 Amennyiben a megfelelő hatósághoz érkezett be a megkeresés, akkor ez a hatóság 

fogja vizsgálni, hogy a külföldi határozat végrehajtható-e a magyar jogi szabályozás 

szerint. Tehát a Ket. fent már idézett 137. szakaszát kell figyelembe venni, ezek 

hiányában a 126. szakaszának irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni, emellett nem 

hajtható végre a határozat, ha az abban foglaltak bármely magyar jogszabállyal 

ellentétesek. Amennyiben az imént említett okokból nem lehetséges a végrehajtás 

foganatosítása, akkor a megkeresés visszaküldésre kerül a meghiúsulás megjelölésével a 

külföldi hatósághoz. Amennyiben a megkeresett hatóság nem állapítja meg hatáskörét, 

de bíróság hatásköre megállapítható, akkor köteles a megkeresését az illetékes bíróság 

számára megküldeni. Lehetséges, hogy nem állapítható meg hatáskörrel rendelkező 

magyar szerv a megkeresés alapján, ekkor a közigazgatás szervezésért felelős 

miniszterhez kell fordulni állásfoglalásért. A miniszter köteles a megfelelő szakmai 

egyeztetést követően megszületett állásfoglalását megküldeni tizenöt napon belül a 

megkeresett hatósághoz. A külpolitikáért felelős miniszter pedig köteles tizenöt napon 

belül nyilatkozni a viszonosságról. Ezt követően az ügy áttételre kerül az 

állásfoglalásban szereplő hatósághoz. Amennyiben a hatályos szabályok szerint a 

külföldi határozatot végrehajthatónak ítéli a megkeresett hatóság, az ügy a végrehajtás 

foganatosítására hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez kerül.106 

6.9 Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása 

A már vázolt okok miatt szükségessé válhat magyar hatóság által hozott 

határozatban foglaltak külföldön történő végrehajtása. Ez a következők szerint 

lehetséges: „az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi 

aktusa, törvény vagy kormányrendelet rendelkezése vagy viszonosság alapján.”107 Ha 

az itt felsoroltak másként nem rendelkeznek, az elsőfokú hatóság közvetlenül megkeresi 

a külföldi, hatáskörrel rendelkező szervet. Előfordulhat, hogy a felettes szerv 

bevonásával sem sikerül megállapítani, hogy mely külföldi szerv számára szükséges a 

megkeresését címezni. Ebben az esetben a hatóság a külpolitikáért felelős miniszterhez 

fordul, és számára küldi meg a megkeresését. A miniszter köteles azt tizenöt napon 

                                                        
105 Barabás 2013., 952. o. 
106 Gerencsér 2009., 493. o.  
107 Ket. 139. § 
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belül az adott állam külügyeiért felelős miniszterének eljuttatni és erről a hatóságot 

tájékoztatni. 

6.10 A végrehajtás felfüggesztése 

A végrehajtás felfüggesztésének elve megegyezik az Áe.-ben és a Ket.-ben. A 

részletszabályok tekintetében azonban számos különbséget figyelhetünk meg. Ezek 

közül a legfontosabbakat emelem ki.  

A felfüggesztésre jogosultak körét a Ket. kibővíti a fellebbezés elbírálására 

jogosult hatósággal és a bírósággal. A felfüggesztés okai között is több szerepel, mint az 

Áe.-ben. Plusz ok lehet például: a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem 

benyújtása akkor, ha a tények és körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik; a 

végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna.  

6.11 A végrehajtás megszüntetése 

Az Áe. ilyen részt nem tartalmazott, tehát nem állapított meg önálló, a végrehajtás 

megszüntetésének alapját képző rendelkezéseket. A Ket. azonban már nevesíti, hogy a 

teljesítéssel történő megszűnésen kívül milyen esetekben kerül sor a végrehajtás 

megszüntetésére. Megszüntetésről akkor beszélünk, ha a végrehajtást a kötelezettség 

maradéktalan teljesítése nélkül kell lezárni, vagy a kötelezettség nem az ügyfél 

érdekkörében teljesül.108 A Ket. a megszüntetés tizenegy esetét sorolja fel a 

kötelezettség teljesítésén kívül. Ezeket a megszüntető okokat a törvény 141.§-a 

tartalmazza. Felsorolás szintjén említve őket: a végrehajtható döntés visszavonása, 

hatályon kívül helyezése, megsemmisítése; jogutód hiánya; a végrehajthatóság 

elévülése; a jogosult kéri a megszüntetést; a végrehajtás érdemi eredményre nem vezet; 

pénzfizetési követelés felelősségi szabály értelmében a munkáltatóval, illetve a 

pénzforgalmi szolgáltatóval szemben érvényesítették; jogutódlás miatt a teljesítési 

határidő meghosszabbításra került; a kötelezettel szemben felszámolási eljárás 

kezdeményeztek, illetve indítottak; a végrehajtást kérő a költségek megelőlegezését 

elmulasztotta, valamint törvény vagy kormányrendelet egyéb okot is meghatározhat. 

Amennyiben valamelyik kritérium fennáll, a végrehajtást foganatosító szerv köteles a 

                                                        
108 Kilényi 2009., 462. 



45 

 

végrehajtást elrendelő hatóságot haladéktalanuk tájékoztatni, amely a végrehajtást 

végzésben szünteti meg, és erről értesíti mind a foganatosító szervet, mind a 

kötelezetett. 

6.12 A végrehajtáshoz való jog elévülése 

A végrehajtási jog elévülésének szabályainál az Áe. szabályozása megmaradt a 

Ket.-ben is, annyi eltéréssel, hogy az elévülési idő a korábbi három évről öt évre 

emelkedett. Ettől az elévülési időtől jogszabály rövidebb időt is meghatározhat. 

Különbség még, hogy az Áe. csak szubjektív határidőről beszél az elévülés 

kapcsán, ezzel szemben a Ket. már objektívat is előír, mégpedig tíz évet. 

6.13 Biztosítási intézkedések 

A biztosítási intézkedések elrendelése tekintetében a két törvény szabályozása 

között nincsen alapvető különbség. A Ket. kimondja, hogy a biztosítási intézkedésekre 

az okot adó körülmény felmerülésétől számított öt napon belül van lehetőség. Az Áe. 

ilyen határidőről nem rendelkezik, ezért a biztosítási intézkedések elrendelése 

tekintetében ott az általános eljárási szabályok az irányadóak. 

6.14 Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban 

A végrehajtási eljárás jogorvoslatai között az Áe. kiemelten kezeli a végrehajtási 

kifogást. Külön rendelkezéseket csak erre vonatkozóan tartalmaz. A fellebbezést a 

végrehajtás fejezetben csak néhol említi, felületesen érinti. Ezzel szemben a Ket. 

jogorvoslat címen beszél együttesen a fellebbezésről és a végrehajtási kifogásról. „A 

Ket. novella a végrehajtás jogorvoslati rendszerét – a fellebbezés és a végrehajtási 

kifogás intézményének párhuzamos fenntartása mellett – új elvi alapokra helyezi.”109 

A végrehajtás során fellebbezni csak a végrehajtást elrendelő hatóság döntéseivel 

szemben egyetlen körben van lehetőség. Ez az önállóan megfellebbezhető végzések 

köre. A végrehajtást foganatosító szerv döntései ellen végrehajtási kifogásnak van 

                                                        
109 Kilényi 2009., 468. o. 
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helye. Ezen túlmenően a foganatosító szerv intézkedési ellen vagy esetleg intézkedések 

elmulasztása ellen is van helye végrehajtási kifogásnak.  

Főszabály szerint egyik jogorvoslati út sem halasztó hatályú a végrehajtás 

foganatosítására nézve.  

A fellebbezésre az általános jogorvoslati szabályok az irányadóak, a kifogásra 

azonban egy objektív és egy szubjektív határidő is vonatkozik. Az utóbbi három hónap, 

míg az előbbi nyolc nap a tudomásszerzéstől számítva. A kifogás benyújtását követően 

annak elbírálására tizenöt nap áll a hatóság rendelkezésére.  



47 

 

7 A végrehajtás főbb szabályai az Ákr.-ben 

A fentebb részletezett két korábbi jogszabályhoz képest az új kódex jelentős 

változást hozott. „A szabályozás szintje hármas: a végrehajtási eljárás során az Ákr. 

rendelkezéseit a végrehajtásra vonatkozó fejezet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni 

azzal, hogy az általános szabályokat a Vht. tartalmazza, melynek szabályaihoz képest az 

Ákr. végrehajtásra vonatkozó XI. fejezete speciális rendelkezéseket tartalmaz.”110 

A dolgozatom további részében az Ákr. speciális szabályait veszem sorra.  

7.1 A végrehajtás általános szabályai 

Az Ákr. háttérjogszabálya a Vht., tehát az eljárásjogi kódex a bírósági 

végrehajtásról szóló törvényhez a lex specialis jogelven keresztül kapcsolódik. 

Amennyiben az állami adóhatóság111 a foganatosító szerv, az Ákr. végrehajtással 

kapcsolatos rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 

A következő táblázat szemlélteti, hogy a Vht. alkalmazása esetén az Ákr. eltérő 

előírásának hiányában mely fogalmak mit jelölnek a két jogszabály viszonyában. 

 

Vht. Ákr. 

bíróság végrehajtást elrendelő hatóság 

végrehajtó végrehajtást foganatosító szerv 

végrehajtható okirat végrehajtható döntés 

adós kötelezett 

végrehajtói letéti számla végrehajtást foganatosító szerv számlája112 

 

                                                        
110 Bándi http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/; 1.o., 2019. február 13. 
111 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról) 
112 Bándi http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/; 2. o., 2019. február 13. 

http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/
http://www.keje.hu/letoltheto-cikkek/vegrehajtas-szabalyai/
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A költségek előlegezésére, viselésére és a bírság kiszabására minden esetben az Ákr. 

vonatkozó részei az irányadóak, ezekben a kérdésekben nem érvényesülnek a Vht. 

szabályai. 

A végrehajtási kifogás elbírálása a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozik, 

amennyiben nincsen felügyeleti szerv, a közigazgatási bíróság jogosult a jogorvoslat 

ügyében dönteni. 

A Vht. tartalmaz rendelkezéseket az ingó és ingatlan elektronikus árverésével 

kapcsolatban, de ezeket a szakaszokat csak abban az esetben kell alkalmazni, ha önálló 

bírósági végrehajtó a végrehajtás foganatosítója.  

7.2 Végrehajtható döntések 

A korábbi két kódexhez képest terminológiai újítás, hogy a hatósági eljárásban 

hozott döntéseknek a jogerőre emelkedése helyett véglegessé válásról113 rendelkezik. A 

döntések formája a Ket.-hez hasonlóan végzés vagy határozat lehet. 

Minden olyan kötelezettség végrehajtható, amit hatóság végleges döntésébe 

foglalt és azt időre nem teljesítette a kötelezett. 

„A törvény az elmúlt években felmerült tapasztalatok alapján a Ket.-hez képest 

jelentős egyszerűsítést végez el a végrehajtható döntések meghatározásakor. Szakít a 

részletező, minden esetet nevesítő szabályozási gyakorlattal, amely azt eredményezte, 

hogy bár a Ket. hatályba lépése óta időről-időre bővült a végrehajtható döntések köre, 

a jogalkalmazás mégis rendszeresen elbizonytalanodott a konkrét döntése 

                                                        
113 Ákr. 82. § [A döntés véglegessége]   

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

változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be. 

(2) Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha 

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 

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

(3) A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés 

a) az elsőfokú döntés közlésekor, ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt 
lemondott a fellebbezésről, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

(4) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a hatóság fellebbezéssel támadható elsőfokú döntése a 

fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés véglegessé válásának napján válik véglegessé.  

(5) Az elsőfokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak 

szerint véglegessé válnak, ha 

a) csak az eljárás egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen, vagy 

b) 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. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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végrehajthatóságát vizsgálva. Erre figyelemmel a törvény egy generálklauzulát határoz 

meg, amely szerint a végrehajtás feltétele, hogy az ügyfél a hatóság végleges döntésének 

nem tesz eleget. E megfogalmazás nem csak lefedi a Ket.-ben meghatározott valamennyi 

esetet, hanem a jövőben felmerülő esetekre is megnyugtató választ ad. E rendelkezés a 

maga egyszerű, és könnyen érthető formájából okszerűen következik, hogy a 

végrehajthatóság feltétele a kötelezett (önkéntes) teljesítésének elmaradása. A kötelezett 

teljesítésének elmaradása pedig mindazt a mulasztást, vagy cselekvést jelenti, amely a 

döntés rendelkező részében meghatározott kötelezettséget megszegi. Indokolatlan ennek 

valamennyi lehetséges esetét (határidő, vagy határnap elmulasztása, tartózkodásra 

kötelezés megsértése stb.) tételezni.”114 

7.3 A végrehajtás elrendelése 

Eltérő rendelkezés hiányában az elsőfokú hatóság rendeli el a végrehajtást 

hivatalból vagy a kérelemre induló eljárásoknál az ügyfél előterjesztésére. „A 

végrehajtás elrendelését a hatóság tárgyra irányuló ellenőrzése előzi meg, amelynek 

során feltárásra kerül, hogy a kötelezett önként teljesítette-e a határozatban foglaltakat. 

Így például befizette-e az ügyfél a közigazgatási bírságot, lebontotta-e a túlépített 

épületrészt.”115  A végrehajtást a hatóság a végrehajthatóság vagy a kérelem 

beérkezésétől számított 5 napon belül elrendeli és tájékoztatja erről a foganatosító 

szervet.  

A végrehajtás elrendelése tekintetépen az Ákr. a Ket.-hez képest nem hozott 

jelentő változást.  

7.4 A végrehajtás foganatosítása 

A Ket. esetében még az elsőfokú hatóság volt a végrehajtás foganatosítója, ezzel 

szemben az Ákr. az állami adóhatóságot116 jelöli főszabály szerint erre a feladatra. 

Lehetőséget ad a törvény önálló bírósági végrehajtóval a végrehajtásra szerződést kötni, 

de a szerződés ellenére is csak a végrehajtást elrendelő szerv hozhat végzést. 

                                                        
114 T/12233.számú törvényjavaslat az általános közigazgatási rendtartásról 282. o. 

http://www.parlament.hu/irom40/12233/12233.pdf; (2019. február 17.) (A továbbiakban Ákr. Indoklás) 
115 Boros-Darák 2018. 284. o.  
116 Az állami adóhatóság a 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási 

eljárásokról szóló törvény (A továbbiakban Ave.) alapján jár el.  

https://uj.jogtar.hu/
http://www.parlament.hu/irom40/12233/12233.pdf
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A foganatosító szervre tekintet nélkül „a személy elleni, különösen a fizikai 

ellenállás leküzdésére szolgáló kényszerítő intézkedések és kényszerítő eszközök 

alkalmazására – a végrehajtást foganatosító hatóság megkeresésére – kizárólag a 

rendőrség jogosult.”117 

Láthatjuk, hogy a végrehajtás foganatosítása tekintetében jelentős módosítást 

vezetett be az Ákr. a Ket. korábbi szabályaihoz képest azzal, hogy az állami 

adóhatóságot nevezi meg általános végrehajtó szervként. Ez a koncepció hasonló a Ket. 

megalkotása során tervezett végrehajtói szolgálathoz.118 

7.5 Késedelmi pótlék 

A késedelmi pótlék a törvényes kamat119 mértékének felel meg, melyet akkor kell 

megfizetni, ha a kötelezett elmulasztja a pénzfizetési kötelezettségének határidőben 

történő teljesítését. 

7.6 A végrehajtás felfüggesztése 

A végrehajtás felfüggesztésére az elrendelő hatóság vagy a másodfokú 

hatóságjogosult. 

A felfüggesztés kötelező esetei az Ákr. speciális rendelkezései szerint: 

- „a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van 

folyamatban, vagy a vagyontárgyat a bírósági végrehajtó más követelés 

                                                        
117 Dr. Fazekas János (szerk.): A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai az Ákr. szerint, 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest 2018, 142-143.o. (A továbbiakban: Fazekas 2018) 
118 T/10527. számú törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

136. o. http://www.parlament.hu/irom37/10527/10527.pdf; (2019. február 17.) 
119 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 6:48. § [Késedelmi kamat] 

(1) Pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott 
pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek 

hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a 

pénztartozás egyébként kamatmentes volt. 

(2) Ha a jogosultnak a késedelembe esés időpontjáig kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés 

időpontjától e kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 

alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó 

jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - egyharmadával megegyező 

késedelmi kamatot, de összesen legalább az (1) bekezdésben meghatározott kamatot köteles fizetni. 

(3) A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 

irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

(4) A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

http://www.parlament.hu/irom37/10527/10527.pdf
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végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, hogy más 

lefoglalható vagyontárgy nincs,”120 

- a kézbesítés tényével kapcsolatban jogorvoslatot terjesztettek elő és 

valószínűsíthető, hogy a hatóság helyt ad a kérelemnek, 

- meghalt vagy megszűnt a kötelezett és a jogutód még nem kapcsolódott be 

az eljárásba, 

- ügyészi felhívásra, 

- a folytatás életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral fenyeget, illetve 

közegészségügyi vagy közbiztonsági kockázatot jelent, 

- jogszabály rendelkezése alapján. 

A felfüggesztési okokról és a felfüggesztés megszüntetésének lehetőségéről a 

foganatosító szerv az elrendelő szervet értesíti. 

Kivételes esetben a kötelezett kérelmére is felfüggeszthető a végrehajtás, 

amennyiben az arra okot adó és méltányolható körülményt igazol. További feltétel, 

hogy a kötelezettet korábban nem sújtották eljárási bírsággal. Amennyiben ez az ok 

megszűnik, a hatóság dönthet a folytatásról. 

7.7 A végrehajtás megszüntetése 

A felfüggesztési esetekhez hasonlóan a megszüntetés is történhet hivatalból vagy 

kérelemre. Az Ákr. három esetet nevesít, amely fennállása esetén kötelező megszüntetni 

a végrehajtást: 

- a jogosult kéri, és ezzel nem sérti mások jogait, 

- elévült követelés esetén a kötelezett kérelmére, 

- nem várható eredmény a további végrehajtási cselekményektől. 

Az elrendelő hatóságot értesítenie kell a foganatosító szervnek a megszüntetési 

okokról és a végrehajtás befejezéséről. 

A jogalkalmazó szervek tevékenysége során nehézségként merült fel annak 

eldöntése, hogy a végrehajtás megszüntetésére mely esetekben kerülhet sor. Ennek az 

lett a következménye, hogy egyre szélesebb körű lett az az okcsoport, ami alapján a 

megszüntetés elrendelhetővé vált. Az Ákr. erre a folyamatra adott válaszként 

                                                        
120 Ákr. 136. § (2) a) 
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egyértelműsíti a kérdéskört, és a Vht. általános megszüntetési okait csak néhány 

speciális szabállyal bővíti ki.121 

7.8 A végrehajtási jog elévülése 

A végrehajtás esetében az elévülési idő 3 év, ami a teljesítési határidő utolsó 

napjától indul. Ettől rövidebb határidő törvényben vagy kormányrendeletben állapítható 

meg. „Az általános elévülési időnél (öt év) rövidebb határidők megállapítását az 

indokolja, hogy a végrehajtásban résztvevő szerveket ösztönözze az aktívabb 

fellépésére.”122 

 „(2) Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtási eljárásban 

engedélyezett fizetési kedvezmény, és a pénzfizetési kötelezettség folyamatos 

végrehajtásának időtartama alatt.”123 Az elévülést a végrehajtási cselekmények 

megszakítják.  

Objektív határidőt is megállapít az Ákr., mely szerint a teljesítési határidő utolsó 

napjától számított 6 év elteltével a határozat nemhajtható végre. 

                                                        
121 Ákr. Indokolás a 137. §-hoz 
122 Fazekas 2018, 149. o. 
123 Ákr. 138. § (2) 
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8 Összegzés 

Dolgozatom témája a hatósági eljárás fejlődése, konkrétabban a végrehajtási 

eljárás fejlődése az Áe., a Ket. és az Ákr. tekintetében. A témában megjelent 

szakirodalom elérhető darabjait megismertem. Sajnos az Áe. esetében nem túl bő a 

választék. Ezzel szemben a Ket.-ről és az Ákr.-ről számtalan tanulmány jelent meg, 

amelyek jó része könnyen hozzáférhető. 

A téma feldolgozását a történeti alapok és a legfontosabb fogalmak lefektetése 

után a három jogszabály értelmezésével kezdtem. A gondolatmenetem a törvények 

szövegének gondolatmenetét követi. Az Áe. esetében nagyban támaszkodtam a 

szakirodalomra, mivel korábban erre vonatkozó ismereteim nem voltak. A Ket.-nél és 

az Ákr.-nél azonban már nagy segítséget jelentett a közigazgatási jogi tanulmányaim 

során elsajátított tudás, így több résznél is magam vállalkoztam a törvények szövegének 

értelmezésére szakirodalmi segítség igénybevétele nélkül. 

Az elemzést úgy építettem fel, hogy az Áe.-nél kitértem minden részletre, 

vázoltam a végrehajtás teljes szabályozását, ezzel szemben a Ket. esetében már csak az 

eltérésekre, többletszabályokra hívtam fel a figyelmet. Az Ákr. új szabályozási 

koncepciójából adódóan a mögöttes jogszabály elemzésére nem tértem ki, csak az 

eljárási törvényben szereplő speciális szabályokat vizsgáltam. 

A dolgozat írásának kezdetén az volt a feltevésem, hogy a Ket. szabályozása 

meghaladja az elődje rendszerét, az Ákr. pedig kiküszöböli a Ket. nehézségeit. Úgy 

gondolom, hogy ezt sikerült is bebizonyítanom, mivel jól látható, hogy ugyan már az 

Áe. szabályozása is kiterjed szinte minden nagyobb kérdéskörre a témában, ám a Ket. 

sokkal részletesebb, jobban összefoglalja egy helyen a vonatkozó rendelkezéseket. Több 

esetben is kitér speciális lehetőségekre. Azonban ez gyakran túlszabályozottságba 

csapott át, amit az Ákr. megalkotásával a jogalkotó kiküszöbölt. 

A téma feldolgozását természetesen a dolgozat keretei miatt nem merítettem ki 

teljesen. Számtalan vizsgálati lehetőség maradt nyitott. Például alaposan meg lehetne 

nézni a három törvényhez kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó részeit, különös 

tekintettel a Vht.-ra és az Ave.-ra, de ennek vizsgálatával már kilépnénk a közigazgatási 

jog szűkebb köréből. Valamint rendkívül érdekes lehetne egy gyakorlati vizsgálat a 

témában, amely például feltárja, hogy a határozatokat milyen mértékig sikerül 
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végrehajtani, melyek azok az esetek, amikor ez nehezebb feladat, melyek azok, amikor 

a végrehajtás nem okoz különösebb problémát. 

Az Ákr. vizsgálata során megfogalmazódott bennem néhány gondolat a gyakorlati 

megvalósítással kapcsolatban. A munkám során és a mindennapi életben is azt 

tapasztalom, hogy a harmadik eljárási kódex kiküszöbölte az Áe. hiányait és megoldotta 

a Ket. hiányzó törvényi egységének problematikáját, így adva egy rövidebb, 

általánosabb, átláthatóbb szabályozást. Azonban ez az új eljárási törvény olyan szakmai 

felkészültséget feltételez a végrehajtást elrendelő és foganatosító szerveknél 

jogviszonyban álló tisztviselőknél, ami sajnos sok esetben nincs meg. Gyakorlatilag 

valamennyi köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek és állami tisztviselőnek jogi 

végzettségre lenne szüksége a feladata szakszerű ellátásához. 

A végrehajtás eredményes lefolytatásához nem elegendő a jogalkotói 

tevékenység, a közigazgatási szervezet humán- és technikai oldalon is megerősítésre 

szorul. 
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