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S A J T Ó H Í R 
 

 Közigazgatási perrendtartás II. 

 

 

 
A közigazgatási perrendtartás újdonságai: 

 

A jelenleg ismert közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztése jogintézményén kívül, a 

január 1. napját követően indult közigazgatási perekben halasztó hatály elrendelésére, vagy 

feloldására is sor kerülhet, és a Polgári perrendtartásból ismert ideiglenes intézkedés elrendelésének, 

vagy előzetes bizonyításnak is helye lesz. 

 

Bevezetésre kerül a mintaper intézménye, továbbá januártól a közigazgatási perben is lehetővé válik 

a bírósági közvetítés. Ezen túlmenően a jövőben közigazgatási perben is köthetnek a felek egyezséget 

olyan kérdésekben, ahol a vonatkozó jogi szabályozás azt lehetővé teszi. Szintén újdonságként kerül 

bevezetésre a kódexben a bírói ítélettel szembeni engedetlenség szankcionálása, amelynek alapján, 

ha a közigazgatási szerv a bíróság ítéletéből származó kötelezettségének a teljesítési határidőn belül 

nem tesz eleget, a felperes, vagy az érdekelt kérheti a teljesítés kikényszerítését, amelynek 

eredményeként a jogszabályban írt feltételek teljesülése esetén a bíróság a közigazgatási szervet 

teljesítési bírsággal sújtja. Kötelezettségszegés esetén a bíróság a közigazgatási szerv vezetőjét is 

pénzbírsággal sújthatja. 

 

Újdonság, hogy 2018. január 1. napjától főszabállyá válik a közigazgatási cselekmény 

megváltoztatásának lehetősége, amennyiben az ügy természete azt megengedi, a tényállás 

megfelelően tisztázott és a rendelkezésre álló adatok alapján a jogvita véglegesen eldönthető. Ágazati 

törvények azonban kizárhatják a bíróság megváltoztatási jogkörét, azaz kizárólag hatályon kívül 

helyezést és szükség esetén új eljárásra kötelezést írhatnak elő. Semmisségi ok fennállása esetén 

elsődlegesen megsemmisítésre van mód. Ha pedig a vitatott közigazgatási tevékenység semmilyen 

módon nem orvosolható, megváltoztatásra, megsemmisítésre, vagy hatályon kívül helyezésre nincs 

mód, kérhető a jogsértés bírósági megállapítása. 

 

A jogorvoslati rendszer is megújul a közigazgatási perek tekintetében, mivel csak abban az esetben 

engedi meg a Kp. a közigazgatási és munkaügyi bíróság elsőfokú ítélete elleni fellebbezést, 

amennyiben azt a Kp. vagy más törvény lehetővé teszi. A jogorvoslat tekintetében további változás, 

hogy amennyiben a rendes jogorvoslat biztosított a közigazgatási és munkaügyi bíróságok 

döntéseivel szemben, a fellebbezés elbírálására a  kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező Fővárosi Törvényszék jogosult a Kp. hatálya alá tartozó ügyekben. ( Munkaügyi perekben 

Nógrád megyében továbbra is a Balassagyarmati Törvényszékhez lehet fellebbezni a bíróság döntése 

ellen. ) 

 

Az új közigazgatási perrendtartás szabályait a 2018. január 1. napján, vagy azt követően előterjesztett 

keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni, és az elsőfokú döntéssel szemben 2018. 

január 1. napján, vagy azt követően előterjesztett fellebbezést már a Fővárosi Törvényszék, mint 

másodfokú bíróság fogja elbírálni. 
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A Kp. hatálybalépését követően a folyamatban lévő ügyeket, azaz a 2017. december 31-éig 

előterjesztett keresetlevél alapján indult közigazgatási pereket még egy évig intézhetik a nem 

regionális illetékességű közigazgatási és munkaügyi bíróságok is, mivel azokat legkésőbb 2019. 

február 1. napjáig kell – be nem fejezésük esetén – a regionális illetékességgel eljáró közigazgatási 

és munkaügyi bíróságok részére megküldeni. 

 

Salgótarján, 2018. január 03. 

 

 

                 dr. Dóczi Márta 

          sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


