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Tanácsi ügyek meggyorsítása érdekében 

 tett intézkedések és eredmények 



Megsemmisítési eljárás  

 - feltételei (Szt. 42. ) 

 - eljárási szabályok (Szt. 80. , 80./A , 81.  és 81./A ) 

 

Nemleges megállapítási eljárás  

 - feltételei (Szt. 37. ) 

 - eljárási szabályok (Szt. 82.  és 83. ) 

 

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a Ket. 

által szabályozott módon kell eljárni. 

Jogszabályi háttér 



A kontradiktórius ügyekkel 

kapcsolatosban felmerülő problémák 

- ellenérdekűség 

- ügyek komplexitása 

- egyenetlen szakterületi eloszlás 

- szakmailag és szakterületileg jártas elbíráló kollégák  

- folyamatban lévő bitorlási per (gyorsítás kérdése) 

- határidők szabályozottsága  

- egységes eljárásjogi háttér 

 



Megoldások az eljárás gyorsítása 

érdekében 1.  

-Az adott műszaki területet legjobban ismerő elbírálók közül 

szűkebb kör kiválasztása 

- Folyamatban lévő ügyek racionális átszignálása 

- Új ügyek szignálása 

-Az ügyeket és a tanácsok munkáját koordináló tapasztalt 

munkatárs kiválasztása 

 - jogegységesítés 

 - eljárási hibák minimalizálása 

 - szakmai támogatás 



Megoldások az eljárás gyorsítása 

érdekében 2. 

- a határidő kitűzések ésszerűsítése  

• lehetőség szerint a legrövidebb határidők kitűzése (kivétel, ha a 

beadványok komplexitása hosszabb határidőt feltételez) 

• a második halasztási kérelem engedélyezésekor jelezni az 

ügyfélnek, hogy  a továbbiakban nincsen mód határidő-

hosszabbításra (Szt. 48. )  

• gyorsított eljárás: a határidőkre vonatkozó szabályok 

alkalmazása - akár 15 napos határidő kitűzése, halasztás csak 

különösen indokolt esetben 

• a határidő-hosszabbítási kérelem indokai és ezek mérlegelése 

 

- nyilatkozattételre rendelkezésre álló lehetőségek számának ésszerű 

korlátozása (max. 2-2 nyilatkozat minden fél részéről) 



Megoldások az eljárás gyorsítása 

érdekében 3.  

A megsemmisítési kérelemben 

- meg kell jelölni a megsemmisítés alapjául szolgáló okokat és 

- mellékelni kell az okirati bizonyítékokat - Szt. 80.  (3) 

 

Ha a kérelem nem felel meg az Szt.-ben előírtaknak, a kérelmezőt 

hiánypótlásra kell felhívni - Szt. 80.  (5) 

 

Következmény: akár 4(+n) hónappal kitolható a szabályos 

megsemmisítési kérelem benyújtása. 

 

Megoldás: a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő ésszerű 

korlátozása (igazodva a hiánypótlás terjedelméhez/bonyolultságához) 



Megoldások az eljárás gyorsítása 

érdekében 5. 

Az ügyintézés belső szabályozása során célul tűztük ki 

- a 30 napos (gyorsított eljárásnál 15 napos) belső intézkedési 

határidő 

• a felek által benyújtott kérelmek/nyilatkozatok és a hivatali 

intézkedés között eltelt idő minimalizálása 

- a tárgyalás időpontjáról szóló értesítés kiküldése az utolsó 

nyilatkozattételi felhívással együtt 

- gyorsított eljárás során a szóbeli tárgyalás kitűzése csak az erre 

vonatkozó kérelem kellő időben történt előterjesztése esetén 



„Kellő időben” előterjesztettnek tekinthető a nyilatkozat vagy 

bizonyíték, ha azt  

 

- a Hivatal által kitűzött határidőn belül nyújtják be,  

- határidő-hosszabbítási kérelem alapján adott újabb határidőn belül 

nyújtják be,  

- tárgyalás tartása esetén - általában véve - a tárgyalás napját 

megelőzően nyújtják be,  

- az ellenérdekű ügyfél nyilatkozatára vagy bizonyítékára válaszul, a 

nyilatkozat vagy bizonyíték természetére figyelemmel szükségesnek 

tekinthető időn belül nyújtják be.  

Megoldások az eljárás gyorsítása 

érdekében 4. 



Statisztika 

SZF-en lévő tanácsi ügyek (2014. november 30.) 

43 önálló eljárás 34 ügy  

31 önálló eljárás 

van a Hivatal előtt 

folyamatban,  

33 megsemmisítés   28 megsemmisítés 

4 érvénytelenség 2 érvénytelenség 

6 nemleges 4 nemleges 

A folyamatban lévők 

- 22 %-a 6 hónapon belül letárgyalható 

- 20 %-ában főosztályi és/vagy jogi álláspont kialakítása 

- 58 %-ában a felek beadványaira vár a Hivatal. 



Köszönöm a figyelmet! 


