
Tájékoztató hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről 

 

Elsőfokú eljárás  

Közigazgatási hatósági eljárásban, a hatóság és az ügyfél, valamint az 

ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében – ha jogszabály lehetővé teszi 

– a hatóság hatósági közvetítőt vehet igénybe a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok által vezetett hatósági közvetítői nyilvántartásba bejegyzett 

személyek közül. 

 

Hatósági közvetítő lehet: 

Hatósági közvetítő az lehet, aki 

a) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény szerint eljárási képességgel rendelkező személy, 

b) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel 

rendelkezik, és 

c) hatósági közvetítői vizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy – a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint – közigazgatási szakvizsgával 

egyenértékű képesítéssel, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel 

vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. 

 

Nem lehet hatósági közvetítő 

a) az ügyfél, az eljárásban ügyfélként részt vevő szervezet tulajdonosa, 

tisztségviselője, alkalmazottja, illetve az ügyféllel munkavégzésre irányuló 

szerződéses kapcsolatban álló személy, 

b) a hatósággal vagy a hatóság felügyeleti szervével közszolgálati, kormányzati 

szolgálati, állami szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 

személy, 

c) az, aki személyében vagy hozzátartozója révén érintett az ügyben, 

d) akitől más okból nem várható elfogulatlan közreműködés. 

A hatósági közvetítőt az a megyei Kormányhivatal veszi nyilvántartásba, amelynek 

illetékességi területén a hatósági közvetítő bejelentett lakóhelye található, de 

tevékenységét az egész ország területén végezheti. 

 



A nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 

kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését. 

 

A kérelmezőnek a nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelem benyújtásakor 

igazolnia kell a felsőfokú iskolai végzettségét és a hatósági közvetítői vizsga 

meglétét, a közigazgatási szakvizsga vagy – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény szerint – azzal egyenértékű képesítés, valamint a közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok szakirányú 

szakképzettség megszerzését. 

A fővárosi és megyei kormányhivatal hatósági közvetítőkről vezetett nyilvántartása 

tartalmazza a hatósági közvetítő természetes személyazonosító adatait, képesítését, 

az elérhetőségéhez szükséges adatokat, valamint azt a tevékenységi kört, amelyben 

közvetítőként eljárhat. 

 

A hatósági közvetítők nyilvántartásában szereplő adatok nyilvános adatok, melyek 

a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján bárki számára hozzáférhetőek az 

alábbi hivatkozáson: 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hatosagikozvevtitok.html  

 

A kérelem elbírálása 

Amennyiben a hivatal a hatósági közvetítői tevékenység iránti kérelemnek helyt 

ad, a hatósági közvetítőt az általa vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyzi. A 

hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell tekinteni. A hatósági 

közvetítők nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - hatósági közvetítő neve, 

elérhetősége, képesítése, tevékenységi köre - a központi elektronikus szolgáltató 

rendszer útján is elérhetők. 

Amennyiben a kérelmező a bejegyzés feltételeinek nem felel meg, a hivatal a 

nyilvántartásba vétel iránti kérelem teljesítését határozattal elutasítja. 

 

Jogorvoslat 

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől 

számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hatosagikozvevtitok.html


úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu honlapon keresztül elektronikus űrlap 

használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Budapest Környéki 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) bírálja el. 

 

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem 

kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása 

keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése 

szerint kell megfizetni. 

 

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs 

halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály 

elrendelését kérheti. Az erre vonatkozó kérelmet a bíróságnál kell benyújtani, ha azt 

nem a keresetlevéllel együtt nyújtják be. 

 

Alkalmazandó jogszabályok 

- a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/

