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A főosztályomra érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adom. 
 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28. § (1) bekezdése szerint a 
közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.  
 
Az Itv. 29. § (1) bekezdése értelmében az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e 
törvény melléklete másként nem rendelkezik - 2200 forint illetéket kell fizetni. Ugyanezen § 
(2) bekezdése rögzíti, hogy az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha 
e törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke 
pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 
000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a 
fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 
forint.  
 
Az Itv. 31.§ (3) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban az egy 
beadványban előterjesztett több kérelem esetében az illetéket - a (4) bekezdésben foglalt 
kivétellel - csak egyszer, mégpedig annak a kérelemnek megfelelő mértékben kell megfizetni, 
mely után a legmagasabb illeték jár. E szakasz (4) bekezdése alapján ha egy beadványban 
terjesztenek elő olyan kérelmeket, amelyek elbírálása más-más szerv hatáskörébe tartozik, 
vagy a kérelmek ugyanazon szerv különböző hatásköreit érintik, az eljárási illetéket úgy kell 
megfizetni, mintha külön-külön kérelmet terjesztettek volna elő. 
 
Reagálva a levelében leírtakra – miszerint nem érvényesül az Itv. 31. § (3) bekezdésének 
szabálya az első fokú szakhatósági eljárás vonatkozásában – megjegyzem, hogy mind az Itv., 
mind a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) egyértelmű rendelkezéseket fogalmaz meg a szakhatósági eljárással 
kapcsolatban.  
 
A Ket. 44. § (1) bekezdése rögzíti, hogy törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi 
döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben más 
hatóság (szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. Ugyanezen szakasz (4) 



bekezdése szerint, ha az ügyfél az alapeljárás illetékével vagy díjával egyidejűleg nem vagy 
csak részben fizeti meg a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat, a hatóság 
haladéktalanul - valamennyi szakhatóság tekintetében - hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság 
akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást teljesítette. 
 
Az Itv. 31.§ (8) bekezdése szerint a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket - az alapeljárás 
illetékével (igazgatási szolgáltatási díjával) egyidejűleg - annak kell megfizetnie, akinek 
érdekében az eljárás indul. Az előzetes szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy 
igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni. 
 
Amikor a szakhatóság eljárása valamely szakkérdés vonatkozásában törvény vagy 
kormányrendelet alapján kötelező, az Itv. 31. § (3) bekezdésében rögzített szabályt nem lehet 
alkalmazni. Ezen szabály alkalmazhatóságának kizárólag abban az esetben van helye, ha az 
első fokú közigazgatási hatósági eljárásban egy beadványban több kérelmet terjeszt elő az 
eljárás kezdeményezője. Ilyenkor az illetéket csak egyszer, mégpedig annak a kérelemnek 
megfelelő mértékben kell megfizetni, mely után a legmagasabb illeték jár, feltéve, hogy a 
kérelemben foglaltak a hatóság ugyanazon hatáskörét érintik. Így ha a kérelmek elbírálása 
más-más szerv hatáskörébe tartozik, vagy a kérelmek ugyanazon szerv különböző hatásköreit 
érintik, akkor a főszabály érvényesül: az eljárási illetéket úgy kell megfizetni, mintha a 
kérelmet külön-külön terjesztették volna elő.  
 
A kedvező szabályt tehát csak akkor lehet igénybe venni, ha valamennyi, a beadványban 
előterjesztett kérelem elbírálása ugyanazon hatóság ugyanazon hatáskörébe tartozik, ellenkező 
esetben minden egyes kérelemért meg kell fizetni az eljárási illeték összegét. Tehát az Itv. 
31.§ (8) bekezdésének hiányában is megállapítható lenne, hogy a szakhatósági eljárás illetékét 
az alapeljárás illetékén felül kell megfizetni, hiszen bár a két eljárás kezdeményezése 
rendszerint egy beadványban történik, annak elbírálása különböző hatóságok hatáskörébe 
tartozik.  
 
Illetéket tehát mindig meghatározott közigazgatási hatósági eljárásért kell fizetni, így ha 
meghatározott szakkérdésben szakhatóság eljárása szükséges/kötelező a szakhatóság 
eljárásáért illetéket vagy díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az alapeljárás illeték- vagy 
díjköteles.  
  
A Ket. 44.§ (3) bekezdése szerint, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a 
hatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Ugyanezen § (9) 
bekezdése értelmében a szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és 
végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
A Ket. 102. § (5) bekezdés szerint az első fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést 
a szakhatóságnak. A szakhatóság az iratok (4) bekezdés szerinti felterjesztéséig szakhatósági 
állásfoglalását kijavíthatja, kiegészítheti vagy módosíthatja. A szakhatóság a fellebbezésről 
kialakított álláspontjáról is nyilatkozhat. Ha a szakhatóság határidőben nem nyilatkozik, azt 
úgy kell tekinteni, hogy állásfoglalását fenntartotta. A Ket. 104.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy 
a másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú szakhatósági állásfoglalást. Ha 
törvény vagy kormányrendelet másodfokú szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a 
fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is. 



 
A Ket. 44.§-ának (3) és (9) bekezdése, 102. §-ának (5) bekezdése, 104. §-ának (2) bekezdése, 
valamint az e §-okhoz készült kommentár, illetve az első, és másodfokú szakhatóságként 
eljáró hatóságokat kijelölő egyes kormányrendeletek alapján az állapítható meg, hogy a 
másodfokú szakhatóság eljárása az elsőfokú szakhatósági határozatnak a fellebbezésre 
tekintettel történő felülvizsgálatának minősül.  
 
Ezeknek megfelelően – mivel az Itv. speciális tételű illetéket kifejezetten (első vagy 
másodfokú) szakhatósági eljárásra nem állapít meg – a másodfokú szakhatósági eljárásért az 
Itv. 29. §-ának (2) bekezdése szerinti fellebbezési illetéket kell fizetni. Mivel a fellebbezés 
tárgyának értéke ez esetben vélhetően pénzben nem állapítható meg az illeték mértéke 5000 
forint lesz. 
 
Budapest, 2010. április 19. 
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