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Közigazgatási bírói út 

 Közigazgatási jogviták 

 Önkormányzati normakontroll-eljárások 

 Egyéb közjogi jogviszonyon alapuló 

jogviták, ha nincs más 

(alkotmány)bírósági út 



Közigazgatási jogvita 

Közigazgatási jogvita: 
A közigazgatási tevékenység jogszerűségével 
kapcsolatos jogvita 

Közigazgatási tevékenység:  

 közigazgatási szerv  

 közigazgatási jog által szabályozott 

 joghatás kiváltására irányuló vagy azt 
eredményező cselekménye, vagy a cselekmény 
elmulasztása 

Közigazgatási jogviszonnyal kapcsolatos jogvita 

 Közszolgálati jogviszonnyal 

 Közigazgatási szerződéses jogviszonnyal  

 Más közigazgatási jogviszonnyal kapcsolatos 
jogvita 



A bírói út korlátai: 
Csak törvény külön rendelkezése alapján: 

 Járulékos cselekmény, amely más közigazgatási 
cselekmény megvalósítását szolgálja, pl. 

 végzések 

 végrehajtási cselekmények 

 ügyviteli cselekmények 

 Egymással irányítási vagy vezetési viszonyban álló 
felek között 

---------------------------------------------------------------- 

 + nincs helye közig tevékenységgel kapcsolatban 
közigazgatási bírói útnak, ha azt törvény más útra 
utalja 

 



Közigazgatási 

ügyekben eljáró 

bíróságok 
 

Felsőbíróság: 
kiemelt elsőfokú ügyek 

piacszabályozás 

gyülekezés 

köztestületek 

fellebbezések elbírálása 

Kúria: 
a felsőbíróság határozataival 

szembeni fellebbezések elbírálása 

felülvizsgálati kérelmek elbírálása 

első és utolsó fokon  

választási jogviták 

normakontroll 



A Kp. szerkezete 

HARMADIK RÉSZ 

XVI. Fejezet  - A bíróság határozatai 

 XVII. Fejezet - A határozatok jogereje és 
teljesítése  

 

NEGYEDIK RÉSZ 

XVIII. Fejezet – Fellebbezés  

XIX. Fejezet – Rendkívüli perorvoslatok 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

XX. Fejezet – Egyszerűsített per 

XXI. Fejezet – Mulasztási per 

XXII. Fejezet – Marasztalási per 

XXIII. Fejezet – Köztestületi felügyeleti per 

XXIV. Fejezet – Normakontroll eljárások  

XXV. Fejezet – A bírósági határozat 
 teljesítésének kikényszerítésére  
 irányuló eljárás 

XXVI. Fejezet – Kijelölési eljárás 

 

HATODIK RÉSZ 

Záró rendelkezések 

ELSŐ RÉSZ 

I. Fejezet – Alapvető rendelkezések 

II. Fejezet – Bíróságok 

III. Fejezet – Hatáskör  és illetékesség 

IV. Fejezet – A felek és az érdekelt 

V. Fejezet – Képviselet 

VI. Fejezet – Egyéb általános 
rendelkezések 

 

MÁSODIK RÉSZ 

VII. Fejezet – A kereset 

VIII. Fejezet – A keresetlevél 
vizsgálata 

IX. Fejezet – Azonnali jogvédelem 

X. Fejezet – Perelőkészítés 

XI. Fejezet – Egyezség és közvetítés 

XII. Fejezet – A tárgyalás 

XIII. Fejezet – tárgyaláson kívüli 
eljárás 

XIV. Fejezet - Bizonyítás 

XV. Fejezet – Az eljárás 
megszüntetése 



Új fogalmak 

 Az érdekelt 

 Perbeállítás 

 Kereseti kérelmek, keresethalmazat 

 Védirat 

 Visszautasítás 

 Azonnali jogvédelem 

 Észrevétel kérése 

 



Bizonyítás 
Új bizonyíték, tény, amely a megelőző eljárásban 
már fennállt: 

 Hivatkozott rá, de közig szerv nem vette 
figyelembe 

 Önhibáján kívül nem ismerte 

 Önhibáján kívül nem hivatkozott rá 

 

Hivatalból bizonyítás: 
 Hivatalból figyelembe veendő tény, körülmény 

 Kiskorú, fogyatékkal élő személy védelme 
érdekében szükséges 

 Külön törvény előírja 

 
 



Határozatok 
Elutasítás 

Helyt adás 

 Megváltoztatás 

 Megsemmisítés / Hatályon kívül helyezés  

 -”- mellett új eljárásra kötelezés 

 Marasztalás 

 Kivételesen megállapítás 

Szerződések 

Ágazati jog által megállapított jogkövetkezmény 
ha nincs  Kp. szerinti jogkövetkezmények: 

Megsemmisítés, marasztalás 

Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozata 



Különös perek 
 Egyszerűsített per 

 Mulasztási per 

 Marasztalási per 

 A nem közigazgatási szerv ellen indított 
közigazgatási per 

 Köztestületi felügyeleti per 

 Normakontroll eljárások 

 A bírósági határozat teljesítésének 
kikényszerítésére irányuló eljárás 

 Kijelölési eljárás 


