
Felterjesztés módja a szakhatósági állásfoglalás egyidejű módosítása mellett  
- Önkormányzati Minisztériumi vélemény 

 
From: Gergyeni Zoltán Dr. [mailto:zoltan.gergyeni@otm.gov.hu]  
Sent: Friday, February 26, 2010 9:02 AM 
To: Barna László, Dr.; DDRÁH Hatósági Főosztály; Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal; NYD Reg.Államig.Hiv. Hatósági Főosztály; Pomázi Miklós, dr.; Szabó Katalin, Dr.; Ződi Zoltán, 
dr. 
Cc: Harsányi Zsolt Dr.; Nemesné Dr. Killár Gyöngyi; Magyar Nóra; Némethné Balla Erzsébet; 
Szakmáry Viktória 
Subject: FW: Ket. 103. § (5) bekezdés probléma 
 
 
Tisztelt Főosztályvezető Asszony! 
Tisztelt Főosztályvezető Úr! 
 
Mellékelten – dr. Harsányi Zsolt főosztályvezető-helyettes úr kérésére – tájékoztatásul 
megküldöm az egyik, a hatósági főosztályvezetői értekezleten felvetett jogértelmezési 
probléma kapcsán kialakított álláspontunkat. 
 
 
dr. Gergyeni Zoltán 
vezető tanácsos 
ÖM Közigazgatási Hivatali, Jegyzői és Hatósági Főosztály 
Tel.: 441-1239 Fax: 441-1755 
 
 
 
 
A probléma lényege: 
 
A Ket. 103. §-a tárgyalja a fellebbezés alapján történő módosítás és visszavonás jogintézményét. (Ez 
a jogintézmény nem egyezik meg a hivatalbóli jogorvoslatoknál tárgyalt módosítással és 
visszavonással – 114. §). 
A 103. § (3) bekezdés alapján ha a fellebbezés alapján a szakhatóság megállapítja, hogy a 
szakhatósági állásfoglalás jogszabályt sért, állásfoglalását módosíthatja. 
Az (5) bekezdés értelmében ilyen esetben a módosítást az érdemi döntésen az alapeljárást lefolytató 
hatóság ilyenkor a határozatban a módosított szakhatósági állásfoglalást átvezeti (módosítja az 
első fokú határozatot). 
 
Probléma akkor van, ha a fellebbezés nem, vagy nem csak ezt a módosított szakhatósági 
állásfoglalást támadta, hanem egyéb vonatkozásban (is) sérelmezte az első fokú döntést.  
 
A Ket. 104. § (1) bekezdése ugyanis előírja, hogy ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági 
döntést a 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az 
annak elbírálására jogosult hatóság dönt (tehát a fellebbezést elbírálásra fel kell terjeszteni). 
 
Ekkor azonban már nem egy, hanem két határozat van: egy alaphatározat, és egy ezt módosító 
határozat (amely átvezette a megváltozott szakhatósági állásfoglalást). Kérdés, hogy a fellebbezéssel 
ilyenkor mit kell tenni.  
A hivatalok részéről javaslatként felmerült, hogy  

- ha nincs újabb (a módosító elleni) fellebbezés, akkor nem; vagy 
- le kell nyilatkoztatni az ügyfelet, hogy fellebbezését fenntartja-e. 

 
    
Szakmai álláspont: 
 
Tekintettel arra, hogy a 104. § (1) bekezdésére figyelemmel ha a fellebbezésben foglaltaknak nem 
tökéletesen megfelelő a határozat módosítása, úgy alapvetésként leszögezhető, hogy a 
felterjesztés és a másodfokú eljárás nem megkerülhető. 



 
Problémát jelent ugyanakkor az a tény, hogy a tartalmi egységet alkotó alap-, és a 
módosító/visszavonó határozat formailag külön jelenik meg és ennek megfelelően az 
ellenük megnyíló fellebbezésre vonatkozó határidők is különböznek. 
 
A Ket. 103. § (7) bekezdése a visszavonó, illetve a módosító döntés ellen ugyanolyan 
jogorvoslatot állapít meg, mint az alaphatározat ellen. Erre – és a fellebbezést a jogorvoslati 
határidő lejártától számított öt napon belüli felterjesztését előíró 102. §  (4) bekezdésére – 
figyelemmel előfordulhat, hogy az alaphatározat elleni fellebbezési eljárás a másodfokú 
hatóságnál már lényegében véget ér, mire a kizárólag a módosító/visszavonó döntés 
ellen benyújtott újabb fellebbezés egyáltalán felterjeszthető lesz. Ennek eredményeként 
nehezen átlátható helyzet alakul ki a másodfokú hatóságnál. 
 
Ez a helyzet kétféleképpen kezelhető: 
 

1.) jogértelmezéssel: a két határozat ugyanis NEM – illetve csupán formailag – minősül 
külön döntésnek, az alapdöntés és az azt módosító határozat külön-külön nem, csupán 
együttesen értelmezhető, az érdemi döntés az együttes tartalmukból olvasható ki. Ennek 
megfelelően az eredményez átlátható eljárást, ha az elsőfokú hatóság az alaphatározat 
elleni fellebbezés felterjesztésével a módosító/visszavonó döntés elleni fellebbezési 
határidő lejártáig kivár és egyben terjeszti fel az ügy összes iratát. A másodfokú 
hatóság arról egy eljárásban dönt. 

2.) jogszabály-módosítással: az ennek az értelmezésnek megfelelő kodifikáció elvégzése. 
 
 
 


