
Pótlap az 
ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS 

KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS
2022. január 19-es kiadásához.

A pótlap a 2022-ben kihirdetett, 2023. január 1. napjáig hatályba lépő módosítá-
sokat tartalmazza, lezárva: 2023. 01. 20.

2016. évi CL. törvény az általános 
közigazgatási rendtartásról 

A könyvben szereplő  módosítások
–  a  2023.  február  1-es  módosítások
kivételével – változatlan szöveggel ha-
tályba  lépnek.  A 2023.  február  1-es
módosítások 2024.  február 1-én lép-
nek hatályba.

2022. június 18.

Módosította a 2022. évi VII. törvény
84. § b) pontja. Hatályos 2022.06.18.

140. § d) az államháztartásért felelős
miniszterrel, valamint a szociálpolitiká-
ért felelős miniszterrel egyetértésben a
jelnyelvi tolmácsok díjazására

2022. november 1.

Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 78. § (1)-(2) bekezdése. Hatályos
2022.11.01.

26.  § [A kapcsolattartás  általános
szabályai]

(1) A hatóság
a) írásban,  az  elektronikus  ügyinté-

zés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben (a továb-
biakban:  Eüsztv.)  meghatározott  elekt-
ronikus  úton  (a  továbbiakban  együtt:
írásban), vagy

b) személyesen - ideértve az össze-
köttetés  közvetlenségét,  kölcsönössé-

gét, folyamatos kép- és hangkapcsola-
tot  biztosító  telekommunikációs  esz-
köz alkalmazását, ha az az adott eljárá-
si  cselekmény  lefolytatására  alkalmas
-,  illetve  írásbelinek  nem  minősülő
elektronikus  úton  (a  továbbiakban
együtt: szóban)

tart kapcsolatot az ügyféllel és az el-
járásban résztvevőkkel.

(2) Ha törvény másként nem rendel-
kezik, a kapcsolattartás formáját a ható-
ság tájékoztatása alapján az ügyfél vá-
lasztja meg. Az ügyfél a választott kap-
csolattartási módról más - a hatóságnál
rendelkezésre álló - módra áttérhet.

(3) Különleges  jogrend  vagy  össze-
hangolt védelmi tevékenység (a további-
akban együtt: védelmi helyzet) elrende-
lésének alapjául szolgáló ok, illetve élet-
veszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető
helyzet esetén a hatóság választja meg a
kapcsolattartás módját.

Módosította a 2022. évi VII. törvény
84. § a) pontja. Hatályos 2022.11.01.

60. § (3) Ha a hatóságnak tudomása
van  arról,  hogy  az  elővezetni  kívánt
személy honvéd, a rendvédelmi szervek
hivatásos  állományú  tagja,  illetve  a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügy-
őri munkakört betöltő foglalkoztatottja,
az elővezetés céljából az állományilleté-
kes  parancsnokot,  illetve  a  Nemzeti
Adó-  és  Vámhivatal  foglalkoztatottjá-
nak munkáltatóját keresi meg.
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Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 79. §-a. Hatályos 2022.11.01.

84. § a) életveszéllyel,  súlyos kárral
vagy a személyiségi jogok jelentős sérel-
mével fenyegető, illetve védelmi helyzet
elrendelésének alapjául szolgáló ok kö-
vetkeztében kialakuló helyzet megelőzé-
se,  elhárítása  vagy  káros  következmé-
nyeinek enyhítése miatt szükséges,

b) nemzetbiztonsági,  honvédelmi,
védelmi és biztonsági  vagy közbizton-
sági érdekből, illetve a közérdek védel-
me miatt szükséges,

Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 80. §-a. Hatályos 2022.11.01.

85. § (6) A hatóság védelmi helyzet
elrendelésének  alapjául  szolgáló  ok,
életveszéllyel vagy súlyos kárral fenye-
gető helyzet esetén a döntést az ügyfél-
lel  szóban  vagy  a  döntés  tartalmának
megismerésére  alkalmas  egyéb módon
közli,  amiről  a hatóság feljegyzést  ké-
szít. A hatóság a döntést utólag írásban
közli. A döntés közlésének napja ilyen-
kor - kizárólag a jogorvoslati határidők
számításának szempontjából - az írásbe-
li közlés napja.

Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 81. §-a. Hatályos 2022.11.01.

89. § (3) b) amelyet személyek széles
vagy pontosan meg nem határozható köre
számára életveszéllyel vagy súlyos kárral
fenyegető, illetve védelmi helyzet elren-
delésének alapjául szolgáló ok következ-
tében kialakuló helyzet megelőzése, elhá-
rítása  vagy  káros  következményeinek
enyhítése érdekében hozott, vagy

Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 82. §-a. Hatályos 2022.11.01.

104. § (3) b) azt honvédelmi, védel-
mi  és  biztonsági  érdekből,  nemzetbiz-
tonsági, közbiztonsági okból törvény ki-
zárja, vagy

Megállapította a 2022. évi  VII.  tör-
vény 83. §-a. Hatályos 2022.11.01.

139. § b) a közérdeken alapuló kény-
szerítő  indok esetén  az  ügyben közre-
működő szakhatóság kijelölésére,

c) összehangolt védelmi tevékenység
esetén, e törvény rendelkezéseitől elté-
rően, a hatásköri és illetékességi vitára,
az illetékességi területen kívüli eljárás-
ra,  a  megkeresésre,  az  eljárás  felfüg-
gesztésére és szünetelésére, az ügyinté-
zési határidőre és a határidő számításá-
ra, a határozatra és a végzésre, a döntés
közlésére és a végrehajtásra

vonatkozó szabályokat.

2023. január 1.

Módosította  a  2022.  évi  XXII.  tör-
vény 204. §-a. Hatályos 2023.01.01.

a) illetékességi összeütközés esetén a
legközelebbi közös felügyeleti szerv, en-
nek hiányában a vita eldöntését kérő ha-
tóság működési területe szerint illetékes
fővárosi és vármegyei kormányhivatal öt
napon belül,
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2017. évi I. törvény a közigazgatási
perrendtartásról

A könyvben  szereplő  módosítások
változatlan szöveggel hatályba lépnek.

2022. október 11.

Beiktatta a 2022. évi XXVII. törvény
93. §-a. Hatályos 2022.10.11.

17. § g) a feladat- és hatáskörében el-
járó Integritás Hatóság.

Beiktatta a 2022. évi XXVII. törvény
94. §-a. Hatályos 2022.10.11.

128. § (1) c) a feladat- és hatásköré-
ben eljáró Integritás Hatóság.

2022. november 1.

Módosította a 2022. évi VII. törvény
86. §-a. Hatályos 2022.11.01.

50. § (6) b) a polgári védelmi szolgá-
lat ellátásával vagy sarkalatos törvény-
ben meghatározott gazdasági és anyagi
szolgáltatással kapcsolatos kötelezettsé-
get állapít meg, vagy

2023. január 1.

Módosította  a  2022.  évi  XXII.  tör-
vény  207.  §  1.  pontja.  Hatályos
2023.01.01.

13. § (1) c) az a) és b) pontban meg-
határozottak  kivételével,  a  több  mint
egy  vármegyére  kiterjedő  illetékesség-
gel eljáró közigazgatási szerv közigaz-
gatási tevékenysége esetében a felperes
lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye
található,

Módosította  a  2022.  évi  XXII.  tör-
vény  207.  §  2.  pontja.  Hatályos
2023.01.01.

13. (2) A közigazgatási tevékenység
megvalósulása  helyének  a  fővárosi
székhelyű, de Pest vármegye területére
vagy  annak  egy  részére  illetékes  köz-
igazgatási  szerv  székhelyén  megvaló-
sult  tevékenység esetében Pest  várme-
gyét kell tekinteni.

Módosította  a  2022.  évi  XXII.  tör-
vény  207.  §  3.  pontja.  Hatályos
2023.01.01.

40. § (1) A keresetlevelet a benyúj-
tástól  számított  harminc  napon  belül
kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel
és  illetékességgel  rendelkező  bíróság-
hoz továbbítani. Többfokú közigazgatá-
si  eljárásban  hozott  cselekmény eseté-
ben  az  elsőfokon  eljárt  közigazgatási
szerv  a  keresetlevelet  a  benyújtástól
számított tizenöt napon belül az ügy ira-
taival  együtt  felterjeszti  a  másodfokon
eljárt  közigazgatási  szervhez,  amely
azokat a benyújtástól számított harminc
napon belül továbbítja a bírósághoz. A
járási (fővárosi kerületi)  hivatal eljárá-
sában hozott cselekmény esetében a já-
rási (fővárosi kerületi) hivatal a kereset-
levelet  a  benyújtástól  számított  tizenöt
napon belül az ügy irataival együtt fel-
terjeszti  a  fővárosi  és  vármegyei  kor-
mányhivatalhoz,  amely  azokat  a  be-
nyújtástól számított harminc napon be-
lül továbbítja a bírósághoz.
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2017. évi CXXV. törvény a közigazga-
tási szabályszegések szankcióiról

Beiktatta a 2022. évi VII. törvény 90.
§-a. Hatályos 2022.11.01.

3/A. § A Kormány összehangolt vé-
delmi  tevékenység  elrendelése  esetén
rendeletében előírhatja, hogy a Nyilván-
tartás működését akadályozó körülmény
fennállta esetén, annak időtartama alatt,
a 3. §-ban foglalt rendelkezéseket nem
kell alkalmazni.

Beiktatta a 2022. évi VII. törvény 91.
§-a. Hatályos 2022.11.01.

15. § (3) Felhatalmazást kap a Kor-
mány, hogy rendeletben a 3/A. § szerin-
ti  intézkedéseket összehangolt  védelmi
tevékenység  elrendelése  esetén  beve-
zesse.

2017. évi CXXVIII. törvény a költség-
mentesség és a költségfeljegyzési jog

polgári és közigazgatási bírósági eljá-
rásban történő alkalmazásáról

Módosította  a  2022.  évi  L.  törvény
209. §-a. Hatályos 2023.01.01.

5.  §  (1)  a) rendelkezésre  álló  havi
nettó jövedelme (munkabére, nyugdíja,
egyéb  rendszeres  pénzbeli  juttatása)
nem  haladja  meg  a  szociális  vetítési
alap összegét és vagyona nincs,
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