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 A szociális igazgatás szerepe a XIX. század végétől értékelődött fel a közigazgatás 

tevékenységében. A nagy állami – biztosítási alapon, valamint adóbevételekből finanszírozott 
– ellátórendszerek kiépülése maga után vonta az igazgatási szervezetrendszer és az 
ellátásokkal kapcsolatos feladatok igazgatási eljárásainak kialakulását és kiépülését. Az 
ellátások jól körülhatárolható jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyeket az azokkal 
kapcsolatos közigazgatási eljárásokban is meg kell jeleníteni. 

 Jelen tanulmány célja az, hogy a hazai tételes jog változásaira – különösen a 2005. 
november 1-jén hatályba lépett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény változásaira – tekintettel felvázolja a 
magyarországi szociális (és gyermekvédelmi) hatósági ügyek egyes jelentősebb eljárási 
problémáit, valamint, hogy azokra lehetséges megoldási változatokat vessen  fel.  

   
 
I. A magyar szociális ellátórendszer főbb vonásai 
 
 
 A magyar szociális ellátórendszer egyik legfontosabb jellemzője annak tagoltsága. A 

szociális ágazat egymástól jól elhatárolható alágazatokra tagozódik. 
 A magyar szociális rendszer társadalombiztosítási alrendszerének igazgatása kettős, 

megoszlik a nyugdíjbiztosítási és az egészségbiztosítási szervezetrendszer és eljárásrend 
között. A fenti feladatokat országos hatáskörű államigazgatási szervek (az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár) által irányított 
dekoncentrált szervek (megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és egészségbiztosítási 
pénztárak) látják el. Eljárásaik tekintetében a korábbi eljárási kódex, az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) csak szubszidiárius hatályú 
volt. Ez a szabályozás 2005. november 1-vel, a Ket. hatályba lépésével jelentősen 
megváltozott. A privilegizált eljárási jelleget – szűk körben1 – csak az egészségbiztosítási 
eljárások őrizték meg, a nyugdíjbiztosítási eljárások az általános közigazgatási hatósági 
eljárási szabályok hatálya alatt állnak.  

 A biztosítási elven működő, a szociális ágazathoz sorolható – ám attól központi 
igazgatásukban is élesen elkülönülő – munkanélküliségi – új nevükön álláskeresési – 
ellátások igazgatása egy központi hivatal és az általa irányított dekoncentrált államigazgatási 
szervek feladat- és hatáskörébe tartozik. Eljárásaik az általános közigazgatási hatósági eljárási 
szabályok hatálya alatt tartoznak.  
                                                 
1 Ld. Ket. 14. § (1) bekezdés c) pont 
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 A szociális ágazat családtámogatási alrendszerének igazgatási feladatait a 
Pénzügyminisztérium központi hivatala, a Magyar Államkincstár, valamint annak területi 
igazgatóságai látják el.  Eljárásaik tekintetében az Áe. csak szubszidiárius hatályú volt, 
azonban 2005. november 1. óta az általános közigazgatási hatósági eljárási szabályok 
érvényesülnek.  

 
 A legtöbb európai államhoz hasonlóan a rászorultsági alapú – pénzbeli, természetbeni 

és személyes jellegű – szociális (és gyermekvédelmi) ellátások és szolgáltatások nyújtásáért 
és azok igazgatásért elsősorban az egyes helyi önkormányzatok felelősek. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 109. §-a szerint az általános 
közigazgatási eljárási törvényt2 az Ötv.-ben foglalt eltérésekkel kellett alkalmazni – 
megteremtve ezzel az Áe.-hez képest szubszidiárius önkormányzati hatósági ügy fogalmát. A 
Ket. kodifikációja során azt is célul tűzték ki, hogy az új közigazgatási eljárási törvény az 
önkormányzati hatósági ügyek szabályait is tartalmazza.3 A Ket. – a szabályozási 
koncepcióban kitűzött célokkal összhangban – a korábban az Áe. tekintetében szubszidiárius 
önkormányzati hatósági ügyeket is a közigazgatási hatósági ügyek egyik altípusaként 
szabályozza, amely ügyekre kiterjed a Ket. hatálya.4 Az önkormányzati hatósági ügy fogalmát 
a Ket. is ismeri: a 20. §-ban a fenti ügyek hatásköri telepítésére vonatkozó szabályokat 
rendezi, míg a kizárás szabályainál jelzi, hogy a kizárásra vonatkozó döntésekre a külön 
jogszabályban meghatározott szabályokat5 kell alkalmazni, a fellebbezésnél pedig rögzíti az 
általánostól eltérő szabályokat. Így az önkormányzati hatósági ügyek korábbi jellegzetességeit 
a Ket. is megőrizte úgy, hogy azokat a vonatkozó eljárási intézményeket szabályozó részek 
között rögzítette.   

 
 Bizonyos rászorultsági ellátások tekintetében – így például a közgyógyellátás ún. 

normatív eseteiben – a hatásköröket a helyi önkormányzatok jegyzőire telepítették az Ötv. 7. 
§-ának szabályai alapján átruházott államigazgatási hatáskörként.  

 A tagolt igazgatás egymástól eltérő logikájú eljárási szabályok kialakításához is 
vezetett.  

 
 
II. A szociális eljárások egyes kérdéses rendelkezései  

 
 
 Bár a Ket. koncepciója – az Áe. megalkotását megelőző munkálatokhoz hasonlóan6 – 
a kodifikáció előfeltételeként határozta meg a különös eljárási normák áttekintését, s 
elképzelhetetlennek tartott egy olyan törvényalkotást, amellyel párhuzamosan nem történik 
meg az egyes különös eljárási normák és az új törvény viszonyának rendezése. A jogalkotó 
                                                 
2 Az Ötv. az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvénnyel módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 1957. évi IV. törvényt jelöli meg. Bár a Ket. 2005. november 1-i hatállyal hatályon kívül 
helyezte a fenti törvényt, ám a fenti jogszabályhelyet nem módosította a Ket., figyelemmel arra, hogy a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/C. §-a szerint a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény elfogadásához a jelenlevő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. Az 1/1999. (II. 
24.) AB határozat alapján azt a törvényt, amely bármely minősített többséggel elfogadandó jogszabályt módosít, 
minősített többséggel kell elfogadni, így az Ötv. fenti módosítása esetén a Ket.-et is kétharmados többséggel 
kellett volna elfogadni.  
3 Ld.: DR. KILÉNYI GÉZA: A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályozási 
koncepciója, in: Magyar Közigazgatás 2002/1., 4. o.  
4 Ld.: Ket. 13. § (2) bek. b) pont 
5 Az Ötv. 14. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályokat.  
6 Ld.: Dr. KILÉNYI GÉZA (szerk.): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005., 
14. o.  
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törekvései ellenére7 azonban  a fenti összhang megteremtésére csak korlátozottan került sor. 
Ez a szabályozás több – tudományos és elméleti szempontból is – jelentős kérdést vet fel. 
Ezért tanulmányom jelen részében néhány, gondolatébresztő és vitára ösztönző gondolatot 
vázolok fel a szociális hatósági eljárások területén.  

 
1. Az alkalmazandó jog, a törvény hatálya  
 

a) Mely eljárásokra terjed ki a Ket. hatálya? 
 
A Ket.-et a lehető legtöbb közigazgatási hatósági eljárásra kiterjedő hatályú törvényként 

képzelték el megalkotói, s ezt tükrözi a jogszabály elfogadott szövege is. A törvény hatályba 
lépését követően az államigazgatási szervek által igazgatott társadalombiztosítási, 
családtámogatási és az álláskeresők ellátásai terén kétség kívül a Ket.-et kell alkalmazni.  

Kérdésként merülhet fel, hogy az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a Ket.-et 
kell-e alkalmazni. Bár első olvasásra költőinek tűnhet ez a kérdés, hiszen a Ket. a 
közigazgatási hatósági – így, azok részeként az önkormányzati hatósági – ügyek általános 
szabályait tartalmazza. Tanulmányomban már jeleztem, hogy az Ötv. kimondta, hogy az 
önkormányzati hatósági ügyek tekintetében a jogalkalmazóknak – az Ötv.-ben foglalt 
eltérésekkel „az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvényt kell 
megfelelően alkalmazni”.8 Az Ötv. – annak minősített jellegére tekintettel – ma is hatályos 
szövege tehát kifejezetten nevesíti az Áe.-t, mint az önkormányzati hatósági ügyek mögöttes 
eljárási szabályát. Azonban az Ötv. egy „üres halmazra” hivatkozik, hiszen a Ket. 189. §-ának 
3. pontja hatályon kívül helyezte az 1981. évi I. törvényt is. A hatályos szabályozás így felveti 
az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság részét képező 
jogbiztonság sérelmének lehetőségét is. Az itt megjelölt kollízió azonban oly módon oldható 
fel, hogy a Ket. által hatályon kívül helyezett 1981. évi I. törvény szabályait az önkormányzati 
hatósági ügyekben nem lehet alkalmazni, hiszen a fenti törvény 2005. november 1-jén9 
hatályát vesztette. A Ket. azonban részletesen, joghézagoktól mentesen és az Ötv. 
rendelkezéseivel összhangban szabályozza az önkormányzati hatósági ügyek eljárási 
szabályait, így a hatályon kívül helyezett törvény helyett az új eljárási törvényt kell 
alkalmazni.10  

A probléma feloldását jelentheti, hogy a 2005. évi LXXXIII. törvény (a „Ket.-
salátatörvény”) 336. §-a mindamellett kimondta, hogy ahol jogszabály az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényre hivatkozik, azon a továbbiakban a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényt kell érteni. Ez a megoldás is alkotmányos aggályokat vet fel, hiszen a „Ket.-salátát” 
„feles törvényként” fogadták el, s így felmerülhet, hogy ez a szabály az 1/1999. (II. 24.) AB 
határozatban megjelölt elvbe – amely szerint minősített többséggel elfogadott törvény csak 
minősített többséggel elfogadott törvénnyel módosítható – ütközik, másrészt az Ötv. nem az 
1957. évi IV. törvényre, hanem kifejezetten az azt módosító 1981. évi I. törvényre hivatkozik 
109. §-ában. Véleményem szerint ezért szerencsésebb megoldás lett volna, ha a „Ket.-saláta” 
336. §-ában nemcsak az 1957. évi IV. törvényt, hanem az 1981. évi I. törvényt is nevesítik.  

                                                 
7 Ennek keretében került sor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. 
törvény (közismert megjelöléseként a „Ket.-saláta”) elfogadására.  
8 Ötv. 109. § 
9 A Ket. 171. §-ának (1) bekezdése alapján a folyamatban levő ügyekben az Áe.-t kell alkalmazni, így a két 
törvény párhuzamosan érvényesül.  
10 Jelzem, hogy a törvényalkotó ezt a nyilvánvaló kollíziót megszüntethette volna , hiszen a 2005. évi CXIV. 
törvény – a kisebbségi önkormányzatok tekintetében – módosította az Ötv.-t is.  
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b) A közintézeti aktus 
 
Az egyik standard egyetemi tankönyv szerint a „közintézeti aktusok olyan közigazgatási 

aktusok, amelyeket a közintézetek bocsátanak ki akkor, amikor a szolgáltatásaikat igénybe 
vevők felvétele, elbocsátása ügyében döntenek, illetve a létrejött közszolgáltatási, 
közigazgatási jogviszony alapján határoznak a szolgáltatást igénybe vevők jogairól és 
kötelezettségeiről.”11 

A fentiek alapján is ki kell emelni a közintézeti aktusok kettős kötődését: a magyar 
közigazgatási jogtudmányban communis opinio doctorum, hogy ez az aktus közigazgatási 
jellegű, de általában valamely közintézet által ellátott szolgáltatáshoz kötődik, azaz a 
magánjog területéhez is kötődik. Megfogalmazhatjuk azt is, hogy a közintézeti aktus – a 
közigazgatási szerződés mellett – az egyik leginkább magánjogias közigazgatási cselekmény.  

A két jogág között elhelyezkedő közintézeti aktusokat az egyes ágazatok eltérően 
szemlélték. Az egyik markáns végpontot az oktatási ágazat jelenti, amely a közintézeti aktusok 
kibocsátását – így pl. a felvétellel, a fegyelmivel, a hallgatók jogaival és kötelességeivel 
kapcsolatos eljárásokat – egyfajta hatósági jellegű eljárásnak tekinti. A közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 83. §-ának (7) bekezdése a közoktatási intézmény döntéseivel 
szembeni jogorvoslatok elbírálása során – függetlenül az azt elbíráló fenntartótól, amely lehet 
egyház, civil szervezet vagy gazdasági társaság is – a közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályait rendeli el alkalmazni. A hatósági jelleget támasztja alá az is, hogy ezen a fenntartói 
döntésekkel szemben a bírósághoz keresetet nyújthatnak be. A fenti kereset alapján indult 
perben a közigazgatási perek elbírálására jogosult bíróság (azaz a fővárosi és megyei 
bíróságok közigazgatási kollégiumai) jár el a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény (Pp.) XX. fejezetének a szabályai alapján jár el.12 A felsőoktatási alágazatban a 
hatályos, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 34. §-ának (9) és (10) bekezdése 
hasonló konstrukciót alkalmazott.13 

 A szociális ágazat kiindulópontja is hasonló volt az 1993-as jogalkotás során. A 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) javaslatának 
miniszteri indokolása (a 93-94. §-hoz fűzött indokolás) is kiemeli, hogy az intézmény 
vezetőjének jogsértő döntésével szemben a jogosult az önkormányzathoz fordulhat. Az Áe. 
hatályos szabályai alapján egyértelmű volt, hogy az önkormányzat a fenti ügyben 
önkormányzati hatósági eljárásban dönt, amely döntés az Ötv. alapján végső soron 
megtámadható a bíróság előtt is.14 Ezzel a szociális területen a személyes jellegű ellátások 
(szolgáltatások) területén a jogalkotó a közintézeti aktusokat egyfajta „prehatósági” ügyként 
képzelte el: azaz a jogosult egyet nem értése esetén került csak sor formális 
határozathozatalra. 

A szociális törvény fenti, tiszta rendszerét az elmúlt évtized több oldalról „kezdte ki”. A 
legjelentősebb változás az intézményi fenntartók tekintetében következett be. A nem állami és 
egyházi fenntartók által intézményfenntartás lehetőségét csak az 1993. évi III. törvény nyitotta 
meg, így értelemszerűen a törvény megalkotásakor az intézmények kizárólag állami és 
                                                 
11 FICZERE LAJOS (szerk.): Magyar közigazgatási jog. Általános rész, Osiris Kiadó, Budapest, 2000., 314. o.  
12 A Pp. kommentárja is kiemeli, hogy a Pp. 324. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a Pp. XX. fejezetének 
alkalmazásában ezek a döntések közigazgatási határozatnak tekintendők. Ld.: NÉMETH JÁNOS (szerk.): A Polgári 
perrendtartás magyarázata, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999., 1374-1375. o.  
13 Ld.: uo. 1375. o.  
14 A fenti szabályozás alapján elvileg arra is lehetőség nyílik, hogy az intézmény vezetőjének jogsértő 
határozatával szemben kétfokú önkormányzati jogorvoslatra kerüljön sor. Amennyiben ugyanis az önkormányzat 
a döntési jogkört a bizottságra vagy a polgármesterre telepíti, abban az esetben ugyanis az Ötv. 11. §-ának (2) 
bekezdése, valamint a Ket. 107. §-ának (1) bekezdése alapján a döntés ellen a képviselő-testülethez lehet 
fellebbezni, amelynek döntése az Ötv. 11. §-ának (1) bekezdése alapján a bíróság előtt megtámadható.  
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önkormányzati szervek fenntartásában álltak. Ezek a szervek a jogosulti panaszok elbírálása 
tekintetében az Áe. alapján egyértelműen közigazgatási határozatot hoztak. Ez a szabályozás 
változatlan maradt a Ket. elfogadását követően is. Az elmúlt évtizedben azonban – örvendetes 
módon – megnőtt a nem állami és egyházi fenntartók által ellátott intézmények száma. Egyes 
ellátási területeken ezen fenntartók aránya kiemelkedőnek tekinthető.15 Ezekben az esetekben 
ugyanis a közintézeti aktust megtámadó panaszt – mivel a döntést hozó szerv nem minősül 
közigazgatási szervnek – nem közigazgatási eljárás keretében bírálják el, s így bírói 
jogorvoslatnak sincs helye. A törvény – ellentétben az oktatási törvényekkel – nem mondja ki, 
hogy a fenti eljárásokban megfelelően alkalmazni kell az eljárási törvényeket. Ezzel 
gyakorlatilag a nem állami és egyházi fenntartók, valamint az ellátottak között létrejött 
jogviszonyt a szociális törvény egyfajta magánjogi jellegű jogviszonyként értelmezi.16  

 
Quo vadis közintézeti aktus?  
 
Az oktatási és a szociális jogszabályok a közintézetek által hozott döntések megítélése 

tekintetében gyakorlatilag két, egymástól markánsan eltérő megoldást vázolnak fel. Az 
oktatás területén a döntések gyakorlatilag közjogiasították, hatósági jellegűvé alakították át. 
A szociális területen azzal, hogy a magánjogi jogi személyek – az egyházi és nem állami 
szervezetek – által fenntartott intézmények tekintetében az intézményi felvétel esetén 
tulajdonképpen kizárták a bírói utat, míg az egyéb jogviták esetében – az ellátásra vonatkozó 
szerződés alapján – magánjogi perek lehetőségét nyitották meg, a közintézeti aktusnak közjogi 
korlátokkal terhelt magánjogi cselekménnyé történő átalakítása felé tettek lépéseket.  

Mindkét megoldás következetes végig vitele koherens rendszert eredményezhet, ám 
álláspontom szerint nem indokolt a fenti szolgáltatások hatósági jellegűvé alakítása. 
Szerencsésebbnek tartanám, ha a felek autonómiáját tiszteletben tartva, az rászoruló egyén és 
az állam finanszírozási érdekeit védve egy erős közjogi garanciákkal körbebástyázott 
szerződéses konstrukciót alakítana ki a jogalkotó.  

 

c) A privilegizált eljárások szűkítése 
 
Az Áe. 3. §-a (6) bekezdés c) pontja alapján a társadalombiztosítási és a családtámogatási 

ügyeket szabályozó törvények tekintetében az Áe.-t csak akkor kellett alkalmazni, ha a fenti 
törvényekben meghatározott ügyekben jogszabály másként nem rendelkezett. A Ket. 
kodifikációja során az egyik legfontosabb célkitűzés az általános eljárási törvény általános 
hatályának erősítése volt. Ennek keretében a fenti területek eljárási „privilégiumai” 
megszűntek. A fenti „előjogok” – különösen a családtámogatási jogszabályok tekintetében 
fennálló – indokolatlanságát az is alátámasztja, hogy az ezt követő jogszabályi harmonizáció 
során viszonylag csekély mértékben kellett a statuáló jogszabályokat módosítani.  

(Mivel az általános eljárási törvény szubszidiárius hatályának megszűnésével kapcsolatos 
egyes, jelentősebb problémák jól körülhatárolható eljárási területekhez kapcsolódnak, ezért 
ezeket a kérdéseket az eljárás meghatározott területeit vizsgáló alpontoknál fejtem ki.)  

  
 
 

                                                 
15 A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer közel 80%-ának fenntartója nem állami illetve egyházi szervezet, 
míg az időskorúak ellátásában az intézmények körülbelül 40%-át nem állami és egyházi szervezetek tartják fenn.  
16 Bár a fenti szabályozást megteremtő 1999. évi LXXIII. törvény indokolásának vonatkozó része – az 
önkormányzati modellre hivatkozva – a fenntartói döntés bírósági megtámadhatóságát emeli ki.  
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2. A hatáskör és annak gyakorlása – önkormányzati és államigazgatási hatósági 
ügyek 

 
 

A közigazgatási hatósági ügyekben történő hatáskör gyakorlása a Ket. elfogadását 
követően elsősorban az önkormányzati hatósági ügyeknél okoz – elméleti jelentőséggel is bíró 
– problémákat. (A fenti kérdések kötődnek a jogorvoslat nehézségeihez is, erre figyelemmel 
az elsősorban a fellebbezéshez és a bírósági felülvizsgálathoz való joggal kapcsolódó 
problematikus helyzeteket a jogorvoslati rendszer kérdéses pontjainál tekintem át.) 

a) Önkormányzati hatósági ügyek  
 
Az önkormányzati hatósági ügyek tekintetében – figyelemmel arra, hogy a minősített 

többséggel elfogadandó Ötv.-nek az e tekintetben történő módosítására nem látszott esély – a 
hatáskörök telepítésének rendszerén – a korábbi tervezetekkel ellentétben17 – nem 
változtattak. Az önkormányzati hatáskör-telepítés egyetlen jelentős pontosításával nem a 
jogszabályi rendelkezéseket, hanem a bírói jogot „írták felül” a kodifikátorok. A Ket. 20. §-
ának (2) bekezdése alapján ugyanis a polgármesterre, főpolgármesterre, a közgyűlés elnökére, 
a részönkormányzat testületére, valamint a bizottságra és a társulásra a elsőfokú hatósági 
hatáskört csak önkormányzati rendeletben lehet átruházni. Ez a szabályozás – a jogállamiság 
elvét szem előtt tartva – gyakorlatilag a BH 1993. 701. számon közzétett iránymutató eseti 
döntésben megfogalmazott bírói gyakorlaton alapuló „szokásjogot” változtatta meg. A fenti 
döntésben ugyanis a Legfelsőbb Bíróság úgy foglalt állást, hogy „az önkormányzat képviselő-
testülete egyes hatásköreit határozattal is átruházhatja a polgármesterre”. Az új rendelkezés 
azzal erősíti a jogbiztonságot, hogy kizárta a nehezen megismerhető önkormányzati 
határozattal történő hatáskör-átruházást a hatósági ügyekben.  

A fenti – előremutató – rendelkezésen túl álláspontom szerint a Ket. egyik legjelentősebb 
hibája az, hogy nem rendezte a testületi hatáskörbe tartozó hatósági ügyek tekintetében az 
eljárási döntések sorsát.  

Önkormányzati hatósági ügyekben elsőfokon főszabály szerint a képviselő-testület 
(közgyűlés) jár el, amely fenti hatásköreit – rendeleti formában – a szintén testületi formában 
működő bizottságra és részönkormányzat testületére is ruházhatja. A hatáskör magában 
foglalja az eljárási döntések (végzések) meghozatalára való jogosultságot is. Így például a 
különféle bizonyítási cselekmények elrendelésére, eljárási bírság kiszabására, ez eljárás 
felfüggesztése, az iratbetekintés megtagadása stb. csak és kizárólag a testületi szervek 
lennének jogosultak.  

A fenti szabályozási modellel szemben a valóságban ezeket a döntéseket nem a 
bizottságok, a testületek, hanem a polgármesteri hivatalok szociális ügyekkel foglalkozó 
ügyintézői hozzák, akik nem rendelkeznek hatáskörökkel, így döntéseik a Ket. 121. §-a (1) 
bekezdés b) pontja alapján semmisek.  

A fenti semmisség elkerülésének érdekében álláspontom szerint a testületi szerveknek 
rendezniük kellene a kiadmányozás rendjét. Az Ötv. jelen szabályai azonban kizárólag a 
polgármester és a jegyző számára teszik lehetővé, hogy a kiadmányozás rendjét 
szabályozzák18, a testületi szerveknél – éppen a demokratikus, szavazással történő 
döntéshozatal védelme érdekében – ezt nem teszi lehetővé a jogszabály. Véleményem szerint 
a fenti probléma megoldásának leghatékonyabb módja az, ha a képviselő-testület az eljárási 
                                                 
17 A Ket. korábbi változatai kötelező jelleggel előírták volna, hogy az önkormányzati hatósági ügyek 
tekintetében az elsőfokú hatáskört a polgármesterre, a közgyűlés elnökére, a főpolgármesterre, a bizottságra, a 
részönkormányzat testületére vagy a társulásra kell ruházni, így biztosítandó az önkormányzati hatósági 
ügyekben is a fellebbezéshez való jogot.  
18 Ld.: Ötv. 35. § (2) bek. d) és a 36. § (2) bek. b) pontját.  
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döntések meghozatalával kapcsolatos hatáskört minden esetben átruházza a polgármesterre, 
aki a kiadmányozás révén kezelheti – az egyébként tömegesen felmerülő – semmisségi 
problémákat.  

b) Államigazgatási hatósági ügyek?  
 
Az Szt. 4/A. §-a (1) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzat 

polgármestere a szociális hatáskört gyakorló szerv, aki az Szt. 48. §-ának (1) bekezdése 
alapján dönt a köztemetés elrendeléséről. 

Az Ötv. 7. §-ának (1) bekezdése szerint törvény vagy törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet kivételesen államigazgatási hatáskörrel ruházhatja fel a 
polgármestert, akinek döntésével szembeni fellebbezést a Ket. 107. §-ának (1) bekezdés a) 
pontja szerint a megyei közigazgatási hivatal vezetője bírálja el. Az Ötv. 1. §-ának (5) 
bekezdése alapján törvény a helyi önkormányzat számára kötelező feladatot megállapíthat, 
míg az Ötv. 2. §-ának (2) bekezdése második mondata szerint „törvény a polgármesternek, 
főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének kivételesen önkormányzati feladat- és 
hatáskört állapíthat meg.” 

A fenti szabályozás alapján látható, hogy az Ötv. és a Ket. alapján a polgármesterre 
törvényben mind önkormányzati, mind államigazgatási hatósági hatáskör telepíthető. A 
fentiek alapján kérdéses, hogy miként kell értelmezni az egyes hatásköröket telepítő 
jogszabályokat, azaz a polgármester mely esetben jár el önkormányzati és mely esetekben 
államigazgatási hatósági ügyben. Ebben az esetben az egyes jogszabályokat egészében, 
rendszerükben kell értelmezni. Az egyik legelső fogódzkodó a jogorvoslati rendszer jelenti. 
Amennyiben maga a jogszabály nevesíti, hogy a polgármester határozata ellen a megyei 
közigazgatási hivatalhoz, más államigazgatási szervhez, vagy esetleg egy másik 
önkormányzat államigazgatási feladatkörrel felruházott polgármesteréhez19 lehet fellebbezést 
benyújtani, abban az esetben a fenti ügyek egyértelműen államigazgatási hatósági ügynek 
tekinthetők. Ha a jogszabály a polgármester döntésével szembeni másodfokú fórumként a 
képviselő-testületet jelöli meg, vagy kifejezetten nevesíti, hogy a polgármester a fenti 
hatáskört önkormányzati hatósági ügyként gyakorolja, önkormányzati hatósági ügyről kell 
beszélnünk.  

Összetettebb a kérdés akkor, ha az adott jogszabályban mind államigazgatási, mind 
önkormányzati hatósági hatásköröket telepít a jogalkotó. Ilyen szabályozási modellt alkalmaz 
az Szt. is, amelyben mind önkormányzati, mind államigazgatási hatósági ügyeket is 
meghatározott a jogalkotó (önkormányzati hatósági ügy például a rendszeres szociális segély 
vagy a lakásfenntartási támogatás megállapítása, míg a – normatív – közgyógyellátással 
kapcsolatos eljárások államigazgatási hatósági ügynek tekinthetők).  

Ilyen esetekben álláspontom szerint egy polgármesterre telepített ügy csak akkor tekinthető 
önkormányzati jellegűnek, ha a törvény kifejezetten megjelöli, hogy a polgármester az adott 
ügyben önkormányzati hatóságként jár el. Véleményem szerint ezt a megközelítést támasztja 
alá az Ötv. is, amely 2. §-ának (2) bekezdése csak kivételesen és csak törvényben teszi 
lehetővé a polgármesterre önkormányzati döntések telepítését. Az Ötv. 7. §-ának (1) 
bekezdése szerint a polgármester törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet alapján államigazgatási hatóságként is eljárhat, azaz a fenti hatáskör-
telepítés nem tekinthető kivételesnek.  

Álláspontom szerint így a Szt. 54. §-ában szabályozott, az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárásokban a polgármester önkormányzati 
hatóságként jár el, hiszen ezt maga a törvény is rögzíti, ezzel szemben az Szt. 48. §-ában 

                                                 
19 Ld.: a honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvénynek a kártalanítás során alkalmazható jogorvoslatokkal 
kapcsolatos 41. §-át, különösen annak (3) bekezdését.  
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szabályozott köztemetéssel kapcsolatos ügyekben – az önkormányzati hatósági hatáskör 
nevesítésének hiányában – államigazgatási jogkörben jár el. 

A fenti – kizárólag a hatályos, önkormányzati és hatáskör-telepítési jogszabályok 
normaszövegére figyelemmel levő – értelmezés mellett azonban figyelembe kell venni azt is, 
hogy milyen forrásból finanszírozzák az adott ellátást. A hatályos költségvetési törvény (a 
Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény), valamint a 
2006. évi költségvetési törvény tervezete (a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről 
szóló T/17700 törvényjavaslat) szerint mind az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultságot, mind a köztemetést az önkormányzat a saját költségvetéséből – s nem kötött 
finanszírozású normatív támogatásokból – biztosítja. Az Ötv. – finanszírozási – logikája 
szerint minden olyan ellátás, amelyet az önkormányzat nem közvetlenül és kizárólagosan a 
fenti célra biztosított költségvetési támogatásból nyújtja, önkormányzati jellegűnek tekinthető, 
így az azok nyújtásával kapcsolatos eljárások is önkormányzati hatósági ügyek.20 Így a fenti, 
fiskális logika szerint az Szt. 48. és 54. §-ában megjelölt ügycsoport önkormányzati hatósági 
ügynek tekinthető.  

c) Ha a testületi szerv nem ülésezik… 
 
A testületi szervre telepített hatáskörök – elsősorban a rászorultsági alapú szociális 

ellátások tekintetében – gyakorlása során problémát okozhat, ha a testület huzamosabb időn át 
nem ülésezik. A közigazgatási hivatal ugyanis az Ötv. és a Ket. alapján csak abban az esetben 
járhat el, ha a testület az évi hat ülését nem tartja meg.  

Különösen a krízishelyzetekben adható önkormányzati támogatások – például az átmeneti 
segély vagy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – esetén lenne indokolt, hogy a 
hatásköröket ne egy testületi szervre, hanem egyszemélyi vezetőre ruházzák, amelyre elvileg 
az Ötv. már fent említett 2. §-ának (2) bekezdés második mondata lehetőséget biztosít.  

Ritkán előforduló, de súlyos problémát jelent – főleg kisebb falvakban – a testület 
működésképtelenné válása. Ebben az esetben ugyanis a működésképtelen állapot átmeneti 
időszakában – amennyiben a segélyezési hatásköröket nem telepítették a polgármesterre vagy 
a bizottságra – gyakorlatilag nincs lehetőség segélyt megállapító határozat hozatalára. A fenti 
probléma megoldását szolgálhatja azonban a Ket. 22. §-ában szabályozott ideiglenes 
intézkedés intézménye, amely szerint az elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel fenyegető 
esetekben hatáskör és illetékesség hiányában is hozható döntés: ideiglenes intézkedés. Ebben 
az esetben ugyanis a polgármester megállapíthatja a segélyt, s ideiglenes intézkedését 
továbbítja – az egyébként működésképtelen – képviselő-testületnek, amely a fenti állapot 
megszűnte után határozatokat hozhat.  

 
3. A határozathozatal mellőzése  
 

A Ket. 71. §-ának (5) bekezdése alapján „jogszabály lehetővé teheti, hogy a hatóság 
mellőzze a határozathozatalt, ha az eljárás pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott 
mértékre történő emelésére irányul. Ez a szabály egyedi hatósági ügyben indult eljárásra nem 
alkalmazható.” Az (5) bekezdés első mondata – az Áe. korábbi szabályát továbbfejlesztve – 

                                                 
20 A fenti logikától a jogalkotó eddig csak a helyi adóügyek esetében tért el. Nem kérdéses, hogy a helyi 
önkormányzatok feladatellátásnak egyik legfontosabb eleme a helyi adóztatás, ám azt a központi jogalkotó több 
lépcsőben kizárólagosan államigazgatási hatósági ügyként határozta meg (a helyi adóügyekben ugyanis minden 
elsőfokú helyi hatáskör címzettje a települési önkormányzat jegyzője, valamint az illetékügyek tekintetében a 
megyei főjegyző, mint illetékhivatal). Ez a hatásköri szabály ahhoz vezetett, hogy bizonyos esetekben az 
önkormányzati saját adóbevételeiről – például az adóbírság összegéről – egy államigazgatási szerv, a megyei 
(fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője dönt (ld.: az adóbírság összegének méltányosság alapján történő 
mérséklése illetve elengedése). 
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rendezte a határozathozatallal kapcsolatban felmerült problémákat az olyan tömegügyekben, 
mint a nyugdíjemelés vagy egyes rászorultsági alapú szociális ellátások emelése. Így a Ket. 
alapján immár nem kötelező – még egyszerűsített határozatot sem – hozni akkor, ha a 
nyugdíjakat – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Tny.) meghatározott az értékmegőrzést biztosító rendelkezések alapján emelik,  
vagy ha az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelése miatt emelkedik az egyes 
rászorultsági alapú ellátásokban részesülők pénzbeli vagy természetbeni támogatásának 
mértéke. A Ket. szabálya alapján így egyértelmű, hogy jogszabályi felhatalmazás esetén a 
fenti ellátások emelése során nem kell külön határozatot hozni.  

Erősen problematikus azonban a fenti bekezdés második mondata. Az első mondatban 
megjelölt ellátásokra való jogosultság ugyanis hatósági határozattal keletkezik. A hatósági 
határozat pedig a közigazgatási aktusok között az egyedi aktusok körébe tartozik, így a 
hatósági ügy és határozat per definitionem egyedi jellegű. Ez azt jelenti, hogy ha pontosan 
értelmezzük a második mondatot, akkor az elvileg az egész bekezdés által kitűzött célt 
annullálja.  

Ez a probléma azért is különösen jelentős, mert a társadalombiztosítási nyugdíj 
reálértékének megőrzését szolgáló törvényi rendelkezésekre tekintettel az elmúlt években 
gyakorlattá vált, hogy évente kétszer emelnek nyugdíjat: január 1-én, illetve annak 
korrekciójaként visszamenőlegesen november folyamán. Ha a második mondatot figyelembe 
venné a közigazgatás,  akkor a körülbelül 2 és fél milliónyi nyugdíjast és nyugdíjszerű 
szociális ellátásban részesülő személyt tekintve évente körülbelül 5 millió (!) határozat 
meghozatalára kerülne sor… 

 
4. A jogorvoslat nehézségei 
 

A jogorvoslati rendszer korábbi nagy kérdéseit, amelyet a szerzők elsősorban az 
önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatban fogalmaztak meg, a Ket.-nek nem sikerült 
rendeznie. A jogbiztonságot, a jogállamiságot és a Ket. kötelező hatályát erősítő 
rendelkezések azonban újabb kérdéseket vetettek fel a jogorvoslati rendszerrel kapcsolatban.  

 

a) A fellebbezés kizárására vonatkozó szabály módosulása 
 
Az Áe. 64. §-a alapján jogszabály kizárhatta a fellebbezés lehetőségét, ha egyúttal 

biztosította azt, hogy a határozatot bíróság előtt meg lehessen támadni. A Ket. 100. §-ának a) 
pontja azonban csak törvénnyel lehet kizárni a fellebbezés lehetőségét, ha a határozat bírósági 
felülvizsgálatára lehetőség nyílik. A fenti szabályozás elsősorban a Kormány olyan eredeti 
jogalkotási jogkörében hozott rendeleteinek – így a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletének – kapcsán 
merülhet fel, amelyek kizárták a fellebbezést.21 A Ket.-tel való összhang biztosítása 
érdekében a jogalkotó azt a megoldást választotta, hogy a fellebbezés kizárását egy a 
rendelettől némileg idegen törvényben mondta ki.22 Ez a megoldás is jelzi, hogy egyrészt 
aggályosnak tekinthető, hogy számos, nem biztosítási elvű – általában természetbeni vagy 

                                                 
21 164/1995. (XII. 27.) Korm. r. 11/A. § (4) bek.  
22 A 164/1995. (XII. 27.) Korm. r. tekintetében a fellebbezés kizárására vonatkozó szabályt a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló T/18096 sz. 
törvényjavaslat inkorporálná az Szt.-be.  
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pénzbeli – ellátást az Szt.-n kívül, s gyakran nem is törvényi, hanem kormányrendeleti szinten 
szabályoztak.23  

A Ket. fenti, előremutató – hiszen az Áe. alapján a fellebbezést bármely (!) jogszabály (így 
miniszteri rendelet24) – is kizárhatta, s ezzel jelentősen átalakíthatta a közigazgatási 
jogorvoslati rendszert, gyakorlatilag kizárhatta a gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb 
(közigazgatási eljárás keretében történő) rendes jogorvoslatot. A Pp. 1999. óta hatályos 
jogorvoslati rendszere alapján a főszabály szerint egyfokú, lassabb, peres bírósági eljárás nem 
biztosít olyan gyors jogvédelmi lehetőséget, mint a fellebbezés.  

Mindezek miatt a Ket. fenti szabálya hosszabb távon arra ösztönözhet, hogy az egyes, 
jelenleg nem törvényben25 szabályozott – de oda illő – eljárásokat törvényi szintre emeljék, 
illetve, hogy csökkentsék azon ügyek számát, amelyekben a fellebbezés lehetőségét kizárják.  

 
b) Ha megszűnik a különös  eljárási jogalkotási privilégium… 
 
Az Áe. 3. §-ának (6) bekezdés c) pontja alapján – ahogyan azt már jeleztem – a 

társadalombiztosítási ellátások tekintetében az általános eljárási törvény szubszidiárius 
hatályú volt. Erre figyelemmel a társadalombiztosítás terén speciális jogorvoslati rendszer 
alakult ki: a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok és a megyei egészségbiztosítási 
pénztárak elsőfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket a megyei igazgatóság/pénztár 
igazgatója bírálta el. 2005. november 1-én azonban megszűnt a nyugdíjbiztosítás privilegizált 
eljárási helyzete, így a Ket. főszabályai érvényesülnek a fellebbezéssel kapcsolatban is. A 
Ket. 106. §-ának (1) bekezdése szerint a fellebbezést elbíráló szervnek az elsőfokú hatóságtól 
szervezetileg is el kell különülnie. Ezt a korábbi szabályok nem biztosították, így a Ket. 
harmonizáció biztosítása érdekében a „Ket.-saláta” törvénnyel kizárták a nyugdíjhatáro-
zatokkal szembeni fellebbezést, azok jogszerűségét a Pp. 341. §-a alapján a jövőben 
közvetlenül a munkaügyi bíróságok bírálják el. Figyelembe véve, hogy 2004-ben az elsőfokú 
nyugdíjhatározatok körülbelül 10%-a ellen nyújtottak be fellebbezést, kérdéses, hogy ennek 
az intézkedésnek milyen hatása lesz a nyugdíjügyek intézésére.  

A fenti megoldás emiatt egyáltalán nem tekinthető „ügyfélbarátnak”, hiszen így az egyik 
legfontosabb kérelemre induló, rendes jogorvoslattól fosztja meg a széles körű érintetti 
réteget. A korábbi jogorvoslati rendszer – amelyben a megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság 
határozata elleni fellebbezést a megyei nyugdíjbiztosító igazgatóság igazgatója bírálta el – 
nem volt jogállaminak tekinthető, hiszen a másodfokú határozatot tulajdonképpen ugyanaz a 
szerv hozta. Véleményem szerint a kérdés jogállami megoldását jelenthette volna, ha 
megnyitották volna a fellebbezés lehetőségét, s ezzel párhuzamosan kiépítették volna az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság fellebbviteli szervezeti egységét.  

A probléma egyszerű, de az ügyfelekre kevéssé figyelemmel levő megoldása – akárcsak az 
a) pontban felvázolt esetben – súlyos, alkotmányossági jellegű problémát vet fel: a jogalkotó 
                                                 
23 Az Szt.-n kívüli, nem biztosítási elvű szociális ellátásokat tartalmazó külön törvény az alanyi jogon járó 
családtámogatási ellátásokat szabályozó, a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, valamint a 
fogyatékos személyek normatív módon szelektív ellátásait (is) rendező, a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. A 2005. évben az Szt.-n kívüli egyéb pénzbeli 
ellátásokat szabályozó kormányrendeletek száma tovább növekedett, ugyanis egyrészt kiadták a „Sikeres 
Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz 
kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletet, másrészt a nyugdíjasok távhő-
szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.) Korn. rendeletet. Jelzem, hogy mindkét rendelet 
tulajdonképpen a lakhatás költségeihez nyújt – az Szt.-ben meghatározott lakásfenntartási támogatás logikájától 
és szabályozási modelljétől eltérő alapon álló – támogatást.  
24 Önkormányzati rendelet nem zárhatta ki a fellebbezést, mivel az Ötv. kógens szabálya szerint a polgármester, 
bizottság, részönkormányzat testülete által hozott határozattal szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.  
25 Azaz az Országgyűlés által alkotott törvényekkel szemben a közigazgatás szervei által alkotott rendeletekben 
szabályozott eljárások.  
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ezzel a döntéstől ugyanis a korábbi kétfokú közigazgatási fórumrendszert egyfokúvá 
alakította át, amellyel szemben kizárólag a közigazgatáson kívüli bírósági jogorvoslat áll 
rendelékezésre, s ez a bírósági eljárás – a Pp. 1999-ben hatályba lépett módosítása nyomán – 
főszabály szerint csak egyfokú.26  

 
5. A költségmentesség 
 
A költségmentesség szabályait tartalmazó Ket. 159. §-a – a Polgári perrendtartással 

ellentétben – csak és kizárólag az ügyfél anyagi és jövedelmi viszonyaira figyelemmel levő 
úgynevezett személyi költségmentesség fogalmát ismeri. A Ket. jelen szabályaival – amelyek 
a költségmentesség tekintetében nem is adnak lehetőséget az általános szabályoktól való 
eltérésre – így ellentétessé válnak azok a szabályok, amelyek bizonyos ügycsoportokat tárgyi 
költségmentes eljárásokká minősítettek. Ez a probléma különösen jelentős a Szt. ellátásai és 
szolgáltatásai esetén, amelynek 16. §-a a szociális eljárásokat költség- és illetékmentessé 
nyilvánította. A Ket. elsődlegességének a Ket. 12-15. §-aiban megfogalmazott elve alapján 
ugyanis ez a szabály elvileg nem alkalmazható, ez azonban ahhoz vezethet, hogy az egyes, 
rászorultsági alapon járó szociális ellátások megadásával kapcsolatos hatósági eljárásokban az 
eljáró közigazgatási szervnek esetenként kellene vizsgálnia a Ket. 159. §-a, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megadásáról szóló 180/2005. 
(IX. 9.) Korm. rendelet alapján, hogy a kérelmező jogosult-e eljárási költségmentességre. 
Amennyiben ezt a logikát alkalmaznák a hatóságok, az jelentősen csökkenthetné az 
ellátásokat igénybevevők számát. 

 
6. A korrekció lehetséges eszköze: a törvényrontó szokásjog 
 
A szociális ágazat területét érintő egyes  problémák áttekintése után felmerülhet a kérdés, 

hogy milyen lehetőségek nyílnak a fenti problémák rendezésére. A Ket. esetleges módosításán 
kívül felmerülhet – a bíróságok által is szentesített – törvényrontó szokásjog (desuetudo) 
kialakulásának lehetősége is, amelynek keretében a Ket. nehezen alkalmazható, illetve 
problematikus rendelkezéseit a közigazgatás nem alkalmazza – lásd a Ket. 71. §-ának (5) 
bekezdése második mondatát – vagy a közigazgatás továbbra is a Ket.-tel ellentétes 
szabályokat alkalmazza – például a szociális igazgatási eljárások tárgyi költségmentessége 
tekintetében.  

 
A fenti problémák felsorolása korántsem tekinthető teljesnek. Tanulmányomban – 

terjedelmi korlátok miatt – nem szóltam az elektronikus ügyintézésnek a szociális területen 
történő bevezetésével, amely önmagában egy külön cikket érdemelne. Nem szóltam a 
végrehajtással kapcsolatban felmerülő problémákról sem, amelyek szintén egy önálló mű 
keretében történő elemzést igényelnének.  

 

                                                 
26 A Pp. 340. §-ának (2) bekezdése alapján fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a közigazgatási pert olyan 
határozat bírósági felülvizsgálata iránt indították, amelyet olyan szerv hozott egyfokú eljárásban, amelynek 
illetékessége az egész országra kiterjed, és e határozatot a bíróság a törvény alapján megváltoztathatja. E 
rendelkezés nem vonatkozik a menekültügyi per tárgyában hozott bírósági döntésre. A közigazgatási hatóságok 
végzéseivel szembeni nemperes eljárások tekintetében még ennél is szigorúbb szabályt vezetett be a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban 
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény, amely teljes mértékben kizárta a fellebbezés 
lehetőségét. Ez a szabályt azt eredményezte, hogy a Pp. 340. §-ának (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
ügyekben az eljárást lezáró érdemi határozatok tekintetében n kétfokú (peres), míg az eljárást alaki jogi, eljárási 
indokból lezáró döntések (végzések) tekintetében egyfokú (nemperes) eljárásban hoz döntést a bíróság.  
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„Puding próbája az evés” – tartja a közmondás. Ezek az egyes, már a „tálaláskor” látható 
hiányosságok előrevetítik, hogy nehezen lehet elkerülni a Ket.-nek, valamint az egyes szociális 
tárgyú jogszabályoknak a közeljövőben történő, korrekciós célú módosítását.  
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