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Bevezetés 
 
A gazdasági közigazgatás valójában a nemzetgazdaság igazgatását jelenti, amelynek fogalma több 
oldalról is megragadható: tárgyalható közgazdasági, jogtudományi, illetve szervezéstudományi 
nézőpontból, valamint ezek komplex együtteseként. Előfeltétele azonban a gazdaság és az állam 
kapcsolatának a feltárása, amely mintegy dogmatikailag alapozza meg a téma tárgyalását. Az állam, 
mint szabályozó hatóság feladata a jogi és szervezeti keretek meghatározása, amely utóbbi 
kapcsán foglalkozni szükséges az állami, illetve központi irányítás szereplőinek a feladataival, mint 
az Országgyűlés, a Kormány és a helyi önkormányzatok, valamint a kormányzati és végrehajtó 
szervek (különösen tekintettel a minisztériumokra, a Magyar Államkincstárra, a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelőre, valamint más „félállami” szervekre). A közigazgatás eszközrendszere kapcsán az 
irányítás és a jogi szabályozás eszközrendszere, valamint a nem jogi eszközök kiemelendőek.  
 
A tananyag foglalkozik a gazdasági közigazgatás egyes meghatározó ágazatival, mint a gazdasági 
verseny igazgatása, fogyasztóvédelmi igazgatás, az iparigazgatás, kereskedelmi igazgatás, turisztikai 
igazgatás, közlekedési igazgatás, területfejlesztés és építési igazgatás. Mindenekelőtt azonban 
bemutatja a közigazgatás intézményrendszerét és a működésének alapvető elveit és kereteit, 
hiszen a szakigazgatási szervek rendszere kizárólag ezen keretrendszerben, a közigazgatás más 
szerveihez való viszonyában helyezhető el. Az alapozó fejezetek között szükséges elhelyezni 
továbbá az állami vagyonra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeken belül külön alfejezetet képez a 
helyi önkormányzatok vagyonára és gazdálkodására vonatkozó szabályok bemutatása, hiszen a 
magyar közigazgatás egyik jelenő tényezője a jelenleg létező közel 3200 helyi önkormányzat, 
amelyek mindegyike önálló költségvetéssel és gazdasági jogosítványokkal rendelkezik és amelyek 
együttesen a közigazgatás egyik alrendszerét képezik az államigazgatás mellett. Éppen ezért 
lényeges tényező az ezen szerve közötti átrendeződések folyamat és lehetséges irányai, amelyek 
egyben a magángazdaság kereteit is erősen befolyásolják. Ez utóbbi kapcsán a tananyag 
részletesen foglalkozik a területszervezési eljárásokkal, amelyek eredményeképpen új helyi 
önkormányzatok is kialakulhatnak.  
 
A tananyag további részei a közigazgatás egyes szakigazgatási ágazatait veszik górcső alá 
tematikus sorrendben. Így a gazdasági verseny igazgatásához szorosan kapcsolódó egység a 
fogyasztóvédelmi igazgatás, hiszen ez a két terület szorosan összefonódik, amelyet az is igazol, 
hogy egyes országokban a két ágazatot közös jogszabályban szabályozzák. Az iparigazgatásnak 
szintén szorosan kapcsolódik a fogyasztókhoz, azonban ez a fejezet átfogóan foglalkozik a 
villamosenergia, a gázszolgáltatás és az atomenergia termelésével, szállításával és kereskedelmével 
kapcsolatos szabályokkal. A kereskedelmi és turisztikai igazgatás kapcsolata a gazdasággal 
közvetlen és a két ágazat egymással is szoros összefüggésben áll, mint ahogyan az 
infrastruktúrafejlesztés és a közlekedési igazgatás is több ponton érintkezik egymással. Ez 
utóbbiak egyben átvezetnek a tananyag utolsó fejezetéhez, amely az építési igazgatást veszi górcső 
alá, amely ágazat jelentős súlyt képez a gazdaságon belül, így mind az adott ágazat, mind az egyén 
szempontjából lényeges mind a településfejlesztési, mind az építési szabályok ismerete. 
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1.fejezet 
A közigazgatás intézményrendszere és működésének elvei 
 
1.1. A közigazgatás intézményrendszere 
 
A közigazgatás intézményrendszerének vázolása előtt szükséges meghatározni a közigazgatás 
fogalmát. E körben a közigazgatás képviselői szinte egyöntetűen Magyary Zoltán meghatározását 
tekintik irányadónak, amely szerint „a közigazgatás az állam adminisztrációja.” amely feladata 
ugyanakkor „az állam szervezete, a közfeladatoknak ezek természete által megszabott módszerrel 
a jogrend keretében való eredményes megoldása.”1 Ezen fogalom-meghatározás meghatározó 
sajátosságai és egyben értékei közé tartozik, hogy komplex fogalmat nyújt, amely különféle 
irányzatokat egyesít, ugyanakkor dinamikus jellegű, így képes a változó tartalmi elemek kezelésére.  
 
Az alapfogalmak közé sorolható továbbá a közigazgatási intézmény meghatározása, amelybe 
beletartozik egy közigazgatási szerv, vagy közigazgatási feladatot ellátó nem közigazgatási szerv a 
rá vonatkozó közigazgatási jogi (anyagi, alaki, szervezeti) szabályozás és a közigazgatási személyi 
állománya.2 A közigazgatási intézmény fogalma az intézményrendszer kiindulási pontját képezi. 
 
A közigazgatás intézményrendszerét szűk és tágabb értelemben is meghatározhatjuk. Így szűk 
értelemben azok az intézményeket tartoznak ide, amelyeket valamely állami szerv, erre 
feljogosítottam, az előírt jogrendben, közigazgatási szervként hozott létre. Ekként ide tartozik a 
közigazgatási szervezetrendszer annak két nagy alrendszerével együtt és ide sorolható a 
közigazgatás két nagy ága, tehát a civil, valamint a rendészeti igazgatás is. A civil közigazgatás két 
nagy alrendszerből áll: 

o államigazgatásból, mely a hierarchia és a centralizáció alapján épül fel (élén a 
Kormány áll), míg területi szinten ide tartoznak a dekoncentrált államigazgatási 
szervek. 

o a helyi önkormányzati alrendszerból, amely a mellérendeltség elvén alapul és a 
decentralizáció jellemzi. A helyi önkormányzatok ellátnak egyes hatósági 
feladatokat, de a közszolgáltatások szervezését is végzik. 

 a rendészeti szervek közé sorolható a rendőrséget, a katasztrófavédelem, vagy a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok 

Több szakirodalmi forrás szerint külön elemet képeznek az ún. autonóm államigazgatási 
szervek körére, valamint az önálló szabályozó szervek, amelyek a XX. század második felében 
jelentek meg főként politikai, szakmai, garanciális okokból. Ez utóbbiak a magyar 
közigazgatásnak is elemeivé váltak és az önálló szabályozó szervek körét az Alaptörvény is 
deklarálja. 
 
Tág értelemben a közigazgatás intézményrendszerébe tartoznak azok a szervek, amelyek bár 
közigazgatási feladatot látnak el, ám nem minősülnek közigazgatási szervnek. Ide tartoznak a 
humán közszolgáltatásokat ellátó közintézetek (mint a kórházak, iskolák, köznevelési 
intézmények, a közgyűjtemények, mint a könyvtárak, levéltárak vagy múzeumok), a köztestületek, 
mint a szakmai és gazdasági kamarák (pl. orvosi, mérnöki, ügyvédi kamara), valamint a Magyar 
                                                           
1 Magyary Zoltán, Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942, 39. 
2 Lásd Balázs István (szerk.): A közigazgatási alaptanok. 2019. 
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Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia, továbbá más szervek és személyek. Ez 
utóbbira példa a magánállatorvos. 
 
1.2. A közigazgatás működésének alapelvei 

 
1.2.1. Az alapelvek funkciói 

 
A közigazgatás működésének alapelvei tekintetében megoszlanak a tudományos 
álláspontok azok fogalma, célja, tartalma és érvényesülési körét illetően. Az álláspontok ezen 
felül a szerint is különböznek, hogy a modern polgári közigazgatás-fejlődés melyik korszakában 
születtek. 
 
A XX. század jogállami közigazgatásában például az alapelvek leginkább az általános szervezeti 
célokat jelentették,3 míg napjainkban összetettebb fogalmat értenek alatta, olyan „politikai 
tartalmú tudományos konstrukciók, melyek összegezik a közigazgatásra vonatkozó társadalmi 
elvárások lényegét.”4 
 
Mindkét megközelítésnek van létjogosultsága, hiszen lényegében ugyanannak a dolognak a két 
oldaláról van szó, szervezeti cél nélkül önérdek lenne a közigazgatás, de a szervezeti célt a 
társadalom igényei, elvárásai határozzák meg. Az alapelvek egy része ezen felül normatív jellegű 
is, mivel beépül a közigazgatás felépítését, működését, eljárását szabályozó jogszabályokba, míg 
más részük változó közpolitikai elvárás marad. Jogállami körülmények közt az a kívánatos, hogy 
az alapelvek normatív tartalmat kapjanak, mivel érvényesíthetőségük így biztosítható. Mindig 
maradnak azonban olyan alapelvek, melyek tudományos és szakmai orientációul szolgálnak, de 
normatív tartalom nélkül. 
 
Ilyen például a szubszidiaritás elve a közigazgatási feladat-és hatáskör telepítés vonatkozásában, 
ami gyakorlati alkalmazásának gyakran épp egy másik fontos alapelv, a hatékonyság szab határt. 
Ezért nem is lenne célszerű jogilag rögzíteni azt, hogy az ügyeket mindig az érintett ügyfelekhez 
legközelebbi közigazgatási szinten kell intézni. 
 
Az alapelvek éppen ezért komplexen és egymás mellett érvényesülve hatnak, de egyik 
sem lehet kizárólagos. A különböző alapelvek érvényesülése, prioritása azonban 
megszabja az adott közigazgatás jellegét. 
 
Az alapelvek a közigazgatás nagy területei szerint is differenciálhatók, hiszen beszélhetünk 
szervezeti, működési-eljárási, vagy éppen a humánerőforrást érintő közszolgálati elvekről. 
Megkülönböztethetünk emellett olyan átfogó elveket, melyek a közigazgatás egészét áthatják, 
ilyen elsősorban a demokratizmus és a hatékonyság, amely fő alapelvi csoportoknak több önálló 
részeleme is megkülönböztethető, amelyek önálló kifejtést érdemelnek. 
 

1.2.2. Demokratizmus 
 

                                                           
3 Magyary: Magyar közigazgatás. 136-137. 
4 Lásd Lőrincz: A közigazgatás alapintézményei. 57. 
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Elsőként ilyen elv a demokrácia vagy demokratizmus. Ez utóbbi mint görög eredetű 
államtudományi kifejezés elsősorban arra utal, hogy a legfőbb hatalmat az adott államban a nép 
közvetlenül vagy közvetve gyakorolja. Mindez a megfogalmazás az Alaptörvény államformát 
meghatározó öndefiniáló B) cikkében is visszaköszön, valamint az Országgyűlést meghatározó 1. 
cikkben is több más pont mellett. A közigazgatás esetében az elv azonban értelemszerűen 
némiképpen módosult tartalommal érvényesülhet csak, hiszen a közigazgatás a 
működőképességének fenntartása mellett nem valósíthatja meg mindenki akaratát. Különösen 
azért sem, mivel a weberi bürokráciamodellnek és a hatékonysági szempontoknak köszönhetően 
a közigazgatás szervezeti rendszerében a hivatali típusú szervek vannak túlsúlyban, amelyek 
egyszemélyi felelős vezetés alatt állnak. A közigazgatás demokratizmusa így ebben az értelemben 
elsősorban azt jelenti, hogy a közigazgatás nem határolódhat el a lakosságtól vagy a népképviseleti 
szervek működésétől, hanem törvényes keretek között és ellenőrzött és korlátozott módon 
szükséges működnie és lehetővé tennie az állampolgárok részvételét mind közvetlen módon a 
működésben, akár oly módon is, hogy az állampolgárok betölthessenek közigazgatási tisztségeket, 
illetve tevékenykedjenek a közszolgálatban, mind az ellenőrzés során közvetett módon. 
Mindebből eredően a demokratizmus érvényesülését több más alapelvnek kell szolgálnia, amelyek 
egyben a demokratizmus részelemeiként is értelmezhetők.  
 
Az első részelem a részvétel elve, amely alapján az állampolgároknak lehetőségük nyílik arra, 
hogy tevékenyen - akár hivatásszerűen - közreműködjenek a közigazgatás működésében. Mindez 
azonban nem jelenthet korlátlan hozzáférést, hiszen a szakszerűség és a közigazgatás 
professzionális személyzete miatt csupán a nyitottságot és a lehetőséget fogalmazza meg, de 
értelemszerűen arra nem ad lehetőséget, hogy bárki korlátlanul a szükséges szakképzettség nélkül 
a közigazgatásban dolgozzon. Azt azonban biztosítja, hogy az állampolgárok a feltételek 
teljesülése mellett részt vegyenek a közigazgatási döntések meghozatalában, vagy személyesen 
közreműködjenek közigazgatási feladatok ellátásában és arra is lehetőséget nyújt továbbá, hogy a 
közigazgatási tevékenység ellenőrzése minél teljesebb módon megvalósuljon. Ilyen például a helyi 
önkormányzati alrendszert tekintve a bizottsági ellenőrzés vagy a közmeghallgatás intézménye. Az 
ellenőrzés és a demokratizmus elve kapcsán kiemelendő a civil szervezetek, illetve a 
szakszervezetek szerepe, amely civil szervezetek főként az alapszabályban megfogalmazott cél 
mint társadalmi részérdek megvalósulásáért tevékenykednek, amelyek a legtöbb esetben 
hatékonyan integrálhatók a társadalom egészének az érdekeihez. E körben említendő még az 
állampolgárok, valamint a sajtó szerepe, amely utóbbi public watchdog-ként őrködik a 
közigazgatás szabályszerű működése felett. 
 
A demokratizmus fontos részeleme a fent említettekből következően is, az alkalmazás 
demokratizmusa, amely nem merül ki az alkalmazási feltételek nyitottságában, hanem mintegy 
előfeltételként megköveteli az oktatás nyitottságát. Ennek alapvető garanciáit az Alaptörvény 
határozza meg a IX. cikkben, ahol rögzíti az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és 
mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára 
hozzáférhető felsőfokú oktatás követelményét, továbbá az oktatásban részesülők törvényben 
meghatározottak szerinti anyagi támogatását. Ennek alapján tehát valamennyi állampolgár 
számára biztosított a képességei szerinti legmagasabb tudás megszerzése. A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. alapján kormányzati szolgálati viszony legalább 
érettségivel rendelkező személlyel létesíthető, amely mellett általános követelményként a 
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nagykorúság és a magyar állampolgárság, valamint a büntetlen előélet minősül feltételnek, amelyek 
egyben az alkalmazás nyitottságát igazolják. Ezen feltételek azonban értelemszerűen nem lehetnek 
elégségesek valamennyi munkakör betöltéséhez, a közszolgálatban betöltött tisztségek jelentős 
részéhez speciális szakmai vagy egyéb előfeltétel fűződik, amely lehet akár magasabb iskolai 
végzettség vagy speciális szaktudás, amelynek a megszerzése már a közigazgatásban dolgozók 
számára érhető el. Ilyennek minősülnek a speciális szakirányú továbbképzések mint a 
kormányzati tanulmányok továbbképzési szak vagy a közigazgatási tanulmányok továbbképzési 
szak, de ilyen volt korábban a közigazgatási szakvizsga is. Az állam e körben biztosítja a 
közigazgatásban dolgozók állandó továbbképzését is, amelyet szintén jogszabályok határoznak 
meg. Mindezek ellentételezéseként pedig a közszolgálati szabályok alapján a tisztviselő 
előmenetele és ahhoz kapcsolódóan az illetménye is változik a képzési kötelezettség teljesítésével 
összefüggésben. 
 
A demokratikus elvek közé sorolható a közigazgatás közérdekűsége. A demokrácia mint olyan 
eleve a többség érdekeinek a képviseletét jelenti, amely azonban nem járhat együtt a kisebbségben 
maradók érdekének a figyelmen kívül hagyásával. A közérdek ezért általánosságban nem 
azonosítható önmagában a többség érdekével, hanem a magánérdekek egy sajátos szintézise, 
amely a különböző, akár egymásnak ellentmondó, számban és térben eltérő érdekeket 
összehangolja. A közérdek fogalma ugyanakkor egy igen összetett jogfilozófiai, politikaelméleti, 
közgazdasági kategória, amelynek kiterjedt irodalma van. Ennek alapján azonosítható akár 
egyfajta igazságos társadalommal vagy társadalmi esélyegyenlőséggel, de a folyton változó 
tartalom miatt akár a politikummal is, hiszen a közérdek megfogalmazása alapvetően politikai 
jellegű döntés. Az Alkotmánybíróság szintén többször vizsgált olyan jogszabályokat, amelyek a 
közérdekre hivatkoztak (pl. 7/2014 (III. 7.) AB határozat), ám e körben is leszögezhető, hogy 
annak pontos megfogalmazását a testület is mellőzte. Ugyanakkor az előbbiekből is kitűnik, hogy 
a közérdek megfogalmazása szükségképpen politikai döntés, amelynek megfogalmazására a 
közigazgatásban elsősorban a Kormány jogosult, míg a közérdek érvényesítése már valamennyi 
közigazgatási szerv feladata. 
 
A közigazgatás törvény alá rendelése mint alapelv a mai keretek között már átalakult 
tartalommal érvényesül, hiszen a közigazgatás tevékenységét nem kizárólag törvények, hanem 
más jogszabályok is meghatározzák. Igaz, a törvények melletti más jogszabályokat, mint a 
rendeletek, jellemzően a közigazgatási szervek alkotják meg. Fontos kritérium azonban az, hogy a 
jogszabályok nyilvánosak legyenek, amely valójában egyben érvényességi kritérium is, hiszen a 
jogszabályokat ki kell hirdetni. A jogszabályok betartása valamennyi állami szerv - közte a 
közigazgatási szervek - kötelezettsége is, ugyanakkor a közigazgatási eljárás alapelvei között külön 
is találunk ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyek meghatározzák a közigazgatás és az 
állampolgár közötti szabályokat. A törvény alá rendelés emellett a közigazgatási szervek egymás 
közötti viszonyában is érvényesül, amelynek során a törvények kijelölik a közigazgatási szervek 
mozgásterét. 
 
A demokratizmus összetevője a közigazgatás transzparenciája, amelynek a nemzetközi 
szervezetek, mint az OECD vagy az Európai Unió által is megfogalmazott kívánalom a modern, 
nyitott és demokratikus közigazgatással szemben. Az átláthatóság biztosítható egyrészt azzal is, ha 
a közigazgatási szervek működésében az állampolgárok részt vehetnek, másrészt azzal, ha a 
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működéssel kapcsolatos dokumentumokat megismerhetik. Ennek záloga a közérdekű adatok 
szabályozása, amelyre hazánkban először 1992-ben került sor a közérdekű adatok nyilvánossága 
törvényi szabályainak a megfogalmazásával. Nemzetközi szinten ugyanakkor már több 
évszázaddal korábban is felmerült az információ iránti igény. Elsőként Svédországban került sor a 
szabályozás megalkotására 1766-ban a sajtóval összefüggésben kitérve a közigazgatási iratok 
megismerésére is. A többi állam ehhez képest jelentősen később szabályozta ezt a garanciát, így 
egy másik északi ország, Finnország 1951-ben, majd az Egyesült Államok ezután, csak 1966-ban. 
A közérdekű adatok az Alaptörvényben is fontos szerepet kaptak, majd 2011-ben új törvényi 
szabályozást az információszabadságról szóló törvény megalkotásával, de ide tartozik a minősített 
adatok jogi szabályozása is, hiszen az állam ezzel korlátozhatja az adatok megismerését és a 
közvélemény tájékoztatását. Ugyanakkor már ez is rámutat arra, hogy az információszabadság 
sem lehet korlátlan tartalmú jog, hiszen más alapvető joggal összeütközésbe kerülhet és ilyen 
módon akár korlátozható is, de akár az előbb említett közérdekből is, mint az alkotmányos rend, 
az integritás védelme vagy akár az állami szerve illetéktelen külső befolyástól mentes, zavartalan 
működésének biztosítása is beletartozhat. 
 

1.2.3. Hatékonyság 
 
A másik nagy alapelvi csoport a hatékonyság (vagy Magyary Zoltán szavaival megfogalmazva az 
eredményesség5), amely mint viszonyszám azt jelenti, hogy az adott célkitűzés elérésére fordított 
erő vagy befektetés hogyan viszonyul az elérni kívánt célhoz. Szervezetek kapcsán mindez akként 
értelmezhető, hogy összehasonlítható helyzetben lévő szervezetek között az minősül 
hatékonyabbnak, aki a legkisebb teljesítménnyel, befektetéssel éri el az adott célt. Nagy probléma 
azonban, hogy a hatékonyság előbb említett definíciója azt feltételezi, hogy összehasonlítható 
helyzetben lévő szervezeteket versenyeztethetünk egymással. Ezzel szemben egy adott országban 
a közigazgatásnak nincs és nem is lehet alternatívája, hiszen a közigazgatás mint legnagyobb 
szakigazgatási rendszer nem duplikálható, így valójában soha nem tudható, hogy egy adott 
időpillanatban a hatékonyság vajon mihez képest érvényesül. Figyelemmel arra, hogy az elvnek 
történő megfelelés kapcsán mégis szükséges kiindulópontot találni, így el kell különíteni 
egymástól a külső és a belső hatékonyságot. Az előbbi alapján az vizsgálható, hogy a társadalom 
miként viszonyul a közigazgatáshoz, míg az utóbbi a közigazgatáson belül zajló 
reformfolyamatokra fókuszál. A külső hatékonyság mérését azonban éppúgy nehezíti a 
közigazgatás monopolhelyzete, mint a társadalomnak való alárendeltsége, hiszen a közigazgatás 
intézményrendszere, finanszírozása, a személyi állományra vonatkozó előírások, mind-mind a 
politikának alárendeltek. A társadalom közigazgatáshoz való viszonyát azonban leginkább az 
elégedettsége tükrözi, amely nyomon követhető az állampolgári ügyintézésétől kezdve a jogi 
személyek közigazgatással kapcsolatos kapcsolatain át, amelynek okán Magyary Zoltán már 1945-
ben a közigazgatás jövőképét vizsgálva megállapította, hogy „a magyar közigazgatásnak az 
eredményesség követelményét kell előtérbe helyeznie és működését annak szolgálatába állítania”.6 
 
A belső hatékonyság már az intézményrendszeren belül érvényesülve sokkal inkább mérhető 
eredményeket takar, hiszen a hatósági ügyintézés azonos fokán lévő szervezetek mérőszámai 
többé-kevésbé jól összehasonlíthatók, így alapját képezhetik a szervező munkát érintő 

                                                           
5 Magyary: 639. 
6 Magyary: 639. 
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racionalizálási és reformfolyamatoknak. Ez utóbbiaknak azokat a programokat tekintjük, amelyek 
a közigazgatás teljes vertikumát érintik és szükségszerűen valamely politikai szerv 
kezdeményezésére indulnak el. A reformok tehát alapvetően felülről lefelé indulnak, hiszen 
Magyary is felismerte, hogy a közigazgatásnak az adott kor fejlődési szintjéhez kell igazodnia 
gazdaságilag és a technológiai követelményeket is tekintve, amely miatt a reformok nem spontán 
módon zajlanak le, hanem tervezetten indulnak.7 Ugyanakkor más szakírók szerint nem 
sorolhatóak a reformok közé a közigazgatási rendszer teljes cseréjét érintő folyamatok, mint 
például a dualizmus időszakában lezajlott közigazgatási és államszervezeti változások más 
szakírók szerint pedig a reformok és a korszerűsítési folyamatok között több lépcsőfok is létezik, 
amely miatt az egyik átmenet a másikba. Ilyen reformok hazánkban a rendszerváltás utáni 
időszakban is zajlottak, ilyennek tekinthető például hazánkban a Magyary Zoltán közigazgatás-
fejlesztési program. Értelemszerűen ilyen átfogó reformok viszonylag ritkán történnek, míg a 
kisebb jelentőségű, csupán valamely szegmenset – mint például az ügyintézési folyamatot vagy a 
nyilvántartások rendjét - érintő korszerűsítési programokkal már sokkal gyakrabban találkozunk.8 
 
Ezek az átfogó elvek is változásban vannak, úgy ahogy a társadalmi elvárások változnak a 
közigazgatással szemben. Míg például a XX. század első felének hazai közigazgatásában Magyary 
Zoltán az eredményességet és a jogszerűséget, a szakszerűséget és a gazdaságosságot, az aktivitást 
és erélyt, az emberközpontúságot és a közösség szolgálatát emelte ki, addig napjaink globalizálódó 
közigazgatásában – legalább is az Új közmenedzsment (továbbiakban NPM) érvényesüléséig – az 
átláthatóság, a korrupciómentesség, a társadalmi részvétel a nyitottság stb. a meghatározó 
hangsúlyos alapelvek. 
 
Az alapelvek mindig társadalmi értékrendet is közvetítenek a közigazgatás felé. Erre jó példa volt 
a napjainkig évtizedeken keresztül érvényesülő neoliberális állam és közigazgatás, mely a 
versenyszféra üzleti módszerei mellett annak értékrendjét is megpróbálta a közigazgatásra, sőt az 
ügyfelekre is ráerőltetni, szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztót kreálva belőlük. 
 
A magyar közigazgatás jelenleg folyó átalakítása és az alapjául szolgáló Alaptörvény9 szintén 
megfogalmaz alapelveket. Átfogó célként határozza meg a Magyary-program10 a hatékony 
nemzeti közigazgatás megteremtését. A hatékonyság fogalma alatt eredményességet, 
gazdaságosságot, hatásosságot, biztonságot, felügyelhetőséget és alkalmazkodást értenek. A 
programok kapcsán is vált ismertté vált a „jó kormányzás” fogalma, melyet eredetileg a 
Világbank dolgozott ki egy adott ország kormányzati rendszerének minőségét összekötve a 
társadalom és a gazdaság tartós fejlesztésének kapacitásával. A „jó kormányzás” mint fogalom11 
ebben az értelemben magába foglalja mind a politikai rendszert, mind azt az eljárást, melyen 
keresztül a közhatalom az adott ország társadalmi és gazdasági erőforrásait kezeli a fejlődés 
érdekében, továbbá azt a kapacitást, mellyel azt meg is tudja valósítani. Ez a meghatározás tehát 
főként a gazdasági szempontokat vette alapul, azonban nem terjesztette ki azt az állam 
                                                           
7 Magyary: 638-639. 
8 Lőrincz: 46-58. 
9 Magyarország Alaptörvénye, XXIV. és XXVI. Cikk. 
10 Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program (MP 11.0), Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
Budapest, 2011. június 10. 
11 Az Európa Tanács Velencei Bizottsága átfogóan feldolgozta ezt a témakört, mely összefoglalója a CDL-AD 
(2011)009. számú dokumentumban jelent meg. (www.venice.coe.int). 
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demokratikus működésére. A fogalom azóta széleskörű változásokon ment keresztül, ám 
továbbra sem vált azonosíthatóvá sem a Kormány, sem a közigazgatás fogalmával. Az egyes 
Kormányok konkrét működése ugyanis a nemzeti szuverenitás körébe tartozik, míg a 
közigazgatás működése olyan jogi kategória, amely a jogállami keretek között a jogszabályokon 
keresztül valósul meg. Az egyes nemzetközi szervezetek állásfoglalásában a „jó kormányzás” 
fogalma így kiegészült az állam demokratikus működésével és az alapvető jogok érvényesítésével. 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
Magyary Zoltán, Magyar Közigazgatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942, 39. 
Balázs István (szerk.): A közigazgatási alaptanok. 2019. 
Lőrincz Lajos: A közigazgatás alapintézményei. HVG, Budapest, 2007. 
Caiden, Gerald E.: Administrative reform. Aldine Transaction Publisher, Chicago, USA, 1969, 2007. 
Gellén Márton: Állam és közigazgatás új szerepben – közigazgatási reformok és az államszerep 
változása. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó 2013. 
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2.fejezet 
A magyar nemzeti vagyongazdálkodás 
 
2.1. Az állami vagyon fogalma 
 
Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét, valamint a vagyonnal való 
gazdálkodást külön törvény, a magyar nemzeti vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. szabályozza. 
Ettől elkülönült szabályozás vonatkozik azonban a koncesszióra, azaz állami monopóliumok 
hasznosítására, a Magyar Nemzeti Bankra, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és a Magyar 
Távirati Iroda Zrt. működésére, valamint a Nemzeti Földalapra. 
 
Az állami vagyon fogalmát szintén az említett törvény határozza meg. Ide tartozik az állam 
tulajdonában lévő dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő, mindazon 
vagyon, amely vonatkozásában törvény az állam kizárólagos tulajdonjogát nevesíti, valamint az 
állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az államot megillető 
egyéb társasági részesedés, az államot megillető olyan immateriális, vagyoni értékkel rendelkező 
jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként nevesít, és az állam tulajdonában lévő 
pénzügyi eszközök. 
 
A törvény meghatározza a tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodás feladatát és elveit 
is. Így ide tartozik az állami vagyon rendeltetésének megfelelő hatékony, költségtakarékos, 
értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása (mint közvetlen felhasználás), illetve 
közvetett hasznosítása, valamint az állami vagyon gyarapítása. Az állami vagyon feletti tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos tevékenységet az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi, de a 
tekintetben a nyilvánosság is fontos kontrollt jelent. Ezt biztosítandó közérdekből nyilvános 
minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, 
közérdekű adatnak nem minősülő adat és az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező 
szerv vagy személy a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó 
szervnek vagy személynek minősül. 
 
A központi költségvetési szervek azonban önálló tulajdonjoggal nem rendelkeznek, bármely 
dolog tulajdonjogát, gazdálkodó szervezet részesedését, vagy valamely vagyoni értékű jogot az 
állam javára szerezik meg. A rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok 
és kötelezettségek összességét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV) 
gyakorolja. Ezen főszabály alól több kivétel is van, így például a Magyar Posta Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság felett az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, míg azon állami 
tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti Földalapba tartozik, a miniszter az 
agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos szerződéseknek emellett speciális anyagi és eljárási szabályoknak kell megfelelniük, 
amelyek megsértésével kötött szerződés semmis. 
 
2.2. Az MNV Zrt. feladatai, jogállása, szervezete 
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Az MNV Zrt. az állam által alapított egyszemélyes részvénytársaság, amelynek részvénye 
forgalomképtelen. Alapító okiratának elfogadása és módosítása az állami vagyonért felelős 
miniszter hatáskörébe tartozik. Az MNV Zrt. nem alakulhat át, nem válhat szét, más társasággal 
nem egyesülhet és megszűnéséről is kizárólag az Országgyűlés rendelkezhet törvényben. 
Egyebekben az MNV Zrt. alapítására és működésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályait kell alkalmazni, azonban az MNV Zrt. alapító 
okiratát és annak módosításait a Magyar Közlönyben kell közzétenni. 
Az MNV Zrt.-ben az állam részvényesi jogait a miniszter gyakorolja. Az MNV Zrt. működése 
során a közgyűlés jogai a részvényesi jogok gyakorlóját illetik meg. Az MNV Zrt. működését a 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi. 
  
2.2.1. Az Igazgatóság 
Az MNV Zrt. ügyvezetését legfeljebb hét tagból álló Igazgatóság látja el, amelynek az elnökét és a 
tagjait a miniszter nevezi ki és hívja vissza. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megbízatása öt 
évre szól, ám tisztségükből bármikor visszahívhatók. Az Igazgatóság elnökévé, tagjává az a 
felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki költségvetési, pénzügyi, 
vagyongazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati 
szakmai ismeretekkel rendelkezik.  
 
Az Igazgatóság hatásköre részben a Ptk-ban foglalt feladatok szerinti, de ezen kívül az 
Igazgatóság hatáskörébe tartozik például az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, 
elidegenítésével kapcsolatos irányelvekre vonatkozó javaslat kialakítása a miniszter részére vagy az 
állami vagyon elidegenítésével kapcsolatos döntés nettó 500 millió forint ügyérték felett, illetve 
olyan gazdasági társaság alapítása, ahol az apport értéke meghaladja a 200 millió forintot, valamint 
az ingyenes vagyonátadásra vonatkozó javaslat kialakítása. A törvényben felsoroltakon túl az 
Igazgatóság bármely más, a hatáskörébe nem tartozó ügyet is magához vonhat.  
 
Az Igazgatóság tagja függetlenek, csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az MNV 
Zrt. felett részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatainak van alávetve. A részvényesi 
jogokat gyakorló miniszter azonban az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az 
végrehajtani köteles, de az ilyen esetekben a tagok mentesülnek a felelősség alól. Az Igazgatóság 
tagjai a feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal és az 
állam érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatóság tagjai - a Ptk. közös 
károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az állammal és az 
MNV Zrt.-vel szemben a jogszabályok, az alapító okirat, illetve a részvényesi jogokat gyakorló 
miniszter által hozott határozatok, illetve kötelezettségeik felróható megszegésével okozott 
károkért. Ha azonban a kárt testületi határozat okozta, mentesül a felelősség alól az a tag, aki a 
döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott. Az Igazgatóság a jogait és 
kötelezettségeit tehát testületként gyakorolja ügyrend alapján, amelyet az Igazgatóság az alakuló 
ülésén fogad el. 
 
Az Igazgatóság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze. Az 
Igazgatóság akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van. Az Igazgatóság a 
határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság tagjai kötelesek személyesen eljárni, 
képviseletnek vagy helyettesítésnek az Igazgatóság működése során nincs helye. Az Igazgatóság 
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üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a jelenlevők nevét, a 
tárgyalt napirendi pontokat, a hozott határozatokat, a tagok szavazatát, valamint a határozatokhoz 
fűzött esetleges nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv vezetésére és tartalmára vonatkozó szabályokat 
akkor is alkalmazni kell, ha a tagok az ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek 
részt, illetve szavaznak. Az Igazgatóság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a tagokon kívül a 
miniszter, illetve képviselője és a Felügyelő Bizottság tagja. 
 
2.2.2. A Felügyelő Bizottság 
 
A Felügyelő Bizottság végzi az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való 
gazdálkodásának ellenőrzését. A bizottság öt tagból áll, elnökét és tagjait ugyancsak a miniszter 
nevezi ki és hívja vissza. Megbízatásuk öt évre szól, tisztségükből bármikor visszahívhatók. 
Megszűnik ezen túl a Felügyelő Bizottság tagjának megbízatása a megbízás időtartamának 
lejártával, a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, lemondással vagy elhalálozással 
is. 
 
A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit ugyancsak testületként gyakorolja a saját 
ügyrendje szerint, amelyet az alakuló ülésén fogadnak el. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag hívja össze. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha 
legalább három tagja jelen van. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák és a tagok 
személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek vagy helyettesítésnek a Felügyelő Bizottság működése 
során nincs helye. A Felügyelő Bizottság üléseiről is jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben 
rögzíteni kell a jelenlevők nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a hozott határozatokat, a tagok 
szavazatát, valamint a határozatokhoz fűzött esetleges nyilatkozatokat. A jegyzőkönyv vezetésére 
és tartalmára vonatkozó szabályokat akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a Felügyelő Bizottság 
ülésén elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, illetve szavaznak. A Felügyelő 
Bizottság ülésén állandó meghívottként - tanácskozási joggal - részt vesz az Igazgatóság elnöke, 
vagy az általa kijelölt tag. A Felügyelő Bizottság ülésére továbbá meg kell hívni a miniszter 
képviselőjét és a vezérigazgatót. 
 
A Felügyelő Bizottságnak és a tagoknak is joguk van az elnök útján az Igazgatóságtól, illetve az 
MNV Zrt. vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, amelyet az MNV Zrt. alapító 
okiratában meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. Ha a Felügyelő Bizottság 
megítélése szerint az Igazgatóság, a vezérigazgató, illetve az MNV Zrt. vezetésének tevékenysége 
jogszabályba, az alapító okiratba, a részvényesi joggyakorló miniszter határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti az állam vagy az MNV Zrt. érdekeit, ezt köteles jelezni a részvényesi jogokat 
gyakorló miniszternek. 
 
2.2.3. Az MNV Zrt. munkaszervezete  
 
Az MNV Zrt. munkaszervezetét a hatályos jogszabályok, az MNV Zrt. alapító okirata, a 
részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatai, valamint az igazgatóság döntéseinek keretei 
között a vezérigazgató vezeti, aki egyben képviseli az MNV Zrt.-t törvényes képviselőként is. A 
vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszűntetése, 
javadalmazás megállapítása) a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az egyéb munkáltatói 
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jogokat az Igazgatóság gyakorolja, az MNV Zrt. munkavállalói felett pedig a vezérigazgató 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
2.2.4. Az MNV Zrt. feladatai  
 

Az MNV feladatai az alábbiak: 

a) előkészíti, illetve végrehajtja az Országgyűlés, a Kormány és a miniszter állami vagyonnal 
kapcsolatos döntéseit, 

b) nyilvántartást vezet a tulajdonosi joggyakorlása - ideértve a törvény vagy miniszteri rendelet 
alapján átadott tulajdonosi joggyakorlást is - alá tartozó állami vagyonról, annak alapján 
adatszolgáltatást nyújt, 

c) a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyont közvetlenül vagy polgári jogi 
szerződések útján hasznosítja, 

d) rendszeresen ellenőrzi a vele szerződéses jogviszonyban lévő személyek, szervezetek vagy 
más használók állami vagyonnal való gazdálkodását, megállapításairól az MNV Zrt. Felügyelő 
Bizottságát, az ellenőrzött szervet, szükség esetén a minisztert és az Állami Számvevőszéket 
tájékoztatja, 

e) az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban - jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - képviseli az államot, 

f) ellenőrzi az értékesítési szerződésekben foglalt kötelezettségek teljesítését, 
g) elektronikus árverési rendszert működtet, vezeti az árverezők elektronikus nyilvántartását és 

elektronikus árverési hirdetmény közzététele útján elektronikus árverési eljárást bonyolít le, 
h) az állami feladatok ellátása során a költségvetési szervek, illetve az egyéb, az állami vagyont 

használó természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek részére a működésükhöz szükséges állami tulajdon használatához szükséges 
szolgáltatásokat (üzemeltetés, beszerzés) nyújt. 

 
2.3. Az állami vagyonnal való gazdálkodás 
 
Az állami vagyonnal a tulajdonosi joggyakorló maga gazdálkodik, vagy szerződés - így különösen 
bérlet, haszonbérlet, megbízás - alapján hasznosításra átengedi, illetőleg vagyonkezelésbe, 
haszonélvezetbe adja. Az állami vagyon hasznosítására kötött szerződések elsődleges célja az 
állami vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása, 
az állami és közfeladatok ellátásának elősegítése. Főszabály, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a 
vagyonkezelő a vagyon hasznosítására csak olyan szerződést köthet, amely az állam számára a 
várható bevétel, megtakarítás, vagy más előny alapján a lehető legkedvezőbb. 
 
Állami vagyon hasznosítását biztosító szerződés megkötésére kiírt pályázati eljárás eredményeként 
a szerződés a pályázati kiírástól, valamint a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem köthető 
meg. Állami vagyon használatát biztosító - így különösen bérleti, haszonbérleti, megbízási - 
szerződés főszabály szerint nyilvános, kivételesen, indokolt esetben zártkörű versenyeztetés útján 
köthető. Mellőzhető azonban a versenyeztetés például ha nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettség azt kizárja vagy ha a határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot 
nem haladja meg, 
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Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki 

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt 
áll; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozással rendelkezik; 
d) a törvényben felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű, 
e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben 
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján 
a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; 

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - 
eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. 
Az állami vagyon hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni. 
 
A vagyonkezelés szabályai 
 
Az állami vagyonra vonatkozóan a tulajdonosi joggyakorló kizárólag meghatározott személyekkel 
köthet vagyonkezelési szerződést. A vagyonkezelő köteles a vagyontárgy állagának megóvásáról, 
jó karbantartásáról, működtetéséről gondoskodni, jogszabályban és szerződésben előírt más 
kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy szerződésben 
meghatározott célnak megfelelően használni. A vagyonkezelő köteles díjat fizetni, jogszabályban 
és szerződésben előírt más kötelezettségét teljesíteni, valamint a vagyontárgyat jogszabályban vagy 
szerződésben meghatározott célnak megfelelően használni. Amennyiben a vagyonkezelő ezen 
kötelezettségeinek nem tesz eleget, a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. A díjfizetési kötelezettség nem vonatkozik a központi költségvetési 
szervekre, míg az ilyennek nem minősülő, közfeladatot is ellátó vagyonkezelőt a vagyonkezelési 
szerződés a vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség alól mentesíthető. A vagyonkezelés részletes 
szabályait, valamint a vagyonkezelt állami vagyon és az ahhoz kapcsolódó bevételek és kiadások 
nyilvántartásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 
 
Az állami vagyon értékesítése 
 
Az állami vagyon tulajdonjogának átruházására főszabály szerint kizárólag a tulajdonosi 
joggyakorló jogosult, aki azonban harmadik személynek is megbízást adhat. Az értékesítést a 
vagyontárgy jellegétől függően közvetlenül vagy közvetetten lehet végezni. 
 
A vagyon közvetlenül az alábbi módon értékesíthető: 

a) nyilvános vagy zártkörű pályázat útján, 
b) nyilvános árverésen, ideértve az elektronikus árverést is  
c) kivételesen versenyeztetés nélkül. 

 
A vagyon közvetetten az alábbi módon értékesíthető: 

a) nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatallal, 



 23

b) nyilvános vagy zártkörű értékesítésre történő felajánlással, vagy 
c) szabályozott piacon történő értékesítésre adott megbízással. 

Az értékesítést végzőnek a vagyon tulajdonjogának átruházását főszabály szerint versenyeztetéssel 
kell megkísérelnie. Mellőzni lehet azonban a versenyeztetést az állam tulajdonában lévő társasági 
részesedés vagy ingatlan cseréje esetén, állami vagyon gazdasági társaság részére, nem pénzbeli 
vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor vagy például nyilvános vételi ajánlat 
keretében történő eladási jog gyakorlása esetén, illetve helyi önkormányzatnak történő értékesítés 
esetén is. 
 
A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet. Nyilvános a pályázat, ha az ajánlattevők köre előre 
meg nem határozható, illetve a meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma nem ismert. Ha 
azonban a kiíró az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre, a pályázat zártkörű 
pályázatnak minősül. Zártkörű pályázat kiírására csak kivételesen kerülhet sor. Az állami vagyon 
értékesítésének részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. 
 
Állami vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvény rendelkezése alapján lehet. Így 
például az állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható nemzetközi szerződésben vállalt 
kötelezettség teljesítése érdekében belföldi vagy külföldi katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek 
megelőzése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében vagy helyi önkormányzat 
javára a feladatai elősegítése érdekében. Ugyancsak lehetséges ingyenes szerződést kötni 
közhasznú szervezet javára közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia javára, az MNV Zrt. által peres 
eljárásban kötött, bíróság által jóváhagyott egyezség keretében, és az egyház, egyházi jogi személy 
hitéleti feladatai elősegítése vagy az általa végzett állami feladatok ellátására. 
 
Az állami tulajdonban lévő védett természeti területek és értékek, műemlékingatlanok, műkincsek, 
valamint történeti (régészeti) emlékek és földterületek tulajdonjogának bármely jogcímen történő 
átruházására csak e védett vagyonra vonatkozó külön törvényben meghatározott esetekben és 
módon kerülhet sor. 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
Torma András: A nemzetgazdaság igazgatása. In Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog: 
fejezetek szakigazgatásaink köréből, Budapest, Complex, 2013. 
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3.fejezet  
A helyi önkormányzatok és gazdálkodásuk 
 
3.1. A helyi önkormányzáshoz való jog 
 
Az Alaptörvény alapján a helyi önkormányzatok két alapvető rendeltetése a helyi közügyek 
intézése és a helyi közhatalom gyakorlása. A helyi önkormányzáshoz való jogot immáron nem az 
Alaptörvény, hanem az Mötv. tartalmazza. Ennek alapján a helyi önkormányzás a település, 
valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az 
állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen 
belül. Ez az a jog, amely a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot 
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A helyi önkormányzás joga a települések 
(azaz a települési önkormányzatok) és a megyék (azaz a területi önkormányzatok) 
választópolgárainak közösségét illeti meg. 
 
Ezt a jogot az Alaptörvény 31. cikke alapján a választópolgárok továbbra is két módon 
gyakorolják: az általuk választott képviselő-testület útján, illetve helyi népszavazással. 
Mindebből következően a hatalom gyakorlásának két megnyilvánulási formájával találkozhatunk, 
ami a közvetett (képviseleti) és a közvetlen demokráciát jelenti. Ezek közül általánosságban 
elsődlegesnek az előbbi tekinthető azzal, hogy a népszavazás egy kivételes intézmény, amely mint 
ilyen, kivételességében megelőzi a képviseleti demokráciát. 
 
Az Alaptörvény bár deklarálja a helyi önkormányzatok által ellátott feladat- és hatásköröket, ezek 
védelmét csupán az Mötv. határozza meg annak kimondásával, hogy a feladat- és hatáskörök 
jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül. 
 
A helyi önkormányzatok jogai továbbra is egyenlőek, azonban a kötelezettségeik eltérőek 
lehetnek. Az egyenlőség elvének érvényesítése nem akadályozza a jogalkotót a szabadságában, 
például a szervezeti keretek vagy a feladat- és hatáskörök kialakításában. Az Alkotmánybíróság a 
kérdéskört több eset kapcsán is vizsgálta, így értelmezte a megyei, valamint a megyei jogú városi 
és a fővárosi önkormányzatok eltérő vonásait, továbbá a feladatokkal arányos finanszírozási 
rendszert. A feladat- és hatáskörök részletes ismertetését jelen munka vonatkozó fejezete végzi el. 
 
Az önkormányzati jogok védelmét a jogi szabályozás korábban is az Alkotmánybíróság 
hatáskörébe utalta, amelyről azonban a testület már korábban is megállapította, hogy ez nem 
hatásköri szabály, hanem csupán jogi lehetőség. Konkrét eljárási mód ugyanis akkor 
keletkezik, ha az Alkotmánybíróságnak a jogalkotó konkrét hatáskört is megállapít, ezért a helyi 
önkormányzatok ezen szabályra alapítottan nem fordulhatnak közvetlenül az alkotmányos 
testülethez.  
 
A helyi önkormányzáshoz való jog keretei és jogellenes korlátozásának egyes esetei az 
Alkotmánybíróság esetjogából következtethetők. Az Alkotmány alapján a népszavazás 
megtartása a helyi önkormányzás jogának megnyilvánulási formája, így a választópolgárok ezen 
jogának bárminemű korlátozása a helyi önkormányzáshoz való jog sérelmét jelenti. Ilyen 
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korlátozást jelent például, ha a helyi önkormányzat a helyi népszavazásról szóló rendeletében az 
érvényességnek, illetve az eredményességnek a törvényben foglaltaknál szigorúbb szabályait 
állapítja meg.12 A helyi önkormányzáshoz való jog súlyos sérelme jelentkezhet a képviselő-testület 
működési körében is. Így ilyennek tekinthető volt az is, amikor az egyik önkormányzat mintegy 
felújította SZMSZ-ében a széksértés intézményét, vagy például az is, ha a képviselő-testület nem 
működik, illetve ha azt tartósan mellőzik vagy a működőképességének a helyreállítására nincsen 
esély. Ebben az esetben ugyanis nem tud érvényesülni a választópolgároknak az a joga, hogy a 
helyi önkormányzáshoz való jogot a választott testületeiken keresztül gyakorolják. Ez a jogsértés 
egyébként alapot adhat a képviselő-testület feloszlatására is.13 
 
3.2. A helyi önkormányzatok fogalma 
 
A magyar jogalkotó nem alkotta meg a helyi önkormányzatok fogalmát, amelyre ezért a 
tudományos irodalom a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának14 3. cikkében foglalt 
meghatározást szokta idézni. E szerint a helyi önkormányzás a helyi önkormányzatok joga 
és kötelessége arra, hogy jogszabályi keretek között, a közügyek lényegi részét saját 
hatáskörükben szabályozzák és igazgassák a helyi lakosság érdekében. E jogot olyan 
tanácsok vagy testületek gyakorolják, amelynek tagjait egyenlő, közvetlen és általános 
választójogon alapuló, szabad és titkos szavazással választják, és amelyek nekik felelős végrehajtó 
szervezetekkel is rendelkeznek. 
 
Az Mötv. alapján a helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai 
közösségének joga, melyből az következik, hogy az Mötv. továbbra is kettős módon értelmezi a 
helyi önkormányzás jogát, így egyfelől gyakorolhatják a jogot egyfajta kollektív alanyként a 
választópolgárok, másfelől a képviselőkből álló testület, amelynek a tagjait az előbbiek, tehát a 
választópolgárok választották. A magyar rendszerben az önkormányzati törvény alapján a helyi 
önkormányzásnak három meghatározó elemét különböztethetjük meg, amelyek együttesen 
egyben fogalmi elemeknek is tekinthetők, némiképpen pótolván a jogszabályi definíció hiányát. 
 
Az első fogalmi elem a helyi demokrácia, ami átfogja mind a képviseleti, mind a közvetlen 
demokrácia egyes megnyilvánulási formáit, amelyek voltaképpen a helyi önkormányzáshoz való 
jog gyakorlásának alaptípusai. A közvetlen demokrácia megnyilvánul egyrészt a választások során, 
hiszen a képviselő-testület tagjait a választópolgárok választják. Másrészt magába foglalja az olyan 
tipikus módokat, mint a helyi népszavazás és népi kezdeményezés, valamint a közmeghallgatás, 
illetve a falugyűlés. A képviseleti demokrácia a képviselő-testület működésében nyilvánul meg, 
amely működésére nézve a törvényi szabályokon túl szervezeti és működési szabályzatot alkot, a 
helyi viszonyok szabályozására pedig szabályozási, tehát rendeletalkotási joggal bír. Ezekkel 
részletesen a munka későbbi fejezeteiben foglalkozunk. 
 
A második elem az átfogó felelősség, ami arra utal, hogy a helyi önkormányzat megvalósíthatja a 
helyi közügy körébe tartozó tevékenységeket. A helyi közügy fogalmát az Mötv. adja meg. Ez 

                                                           
12 61/1991. (XI. 19.) AB határozat, 41/1992. (VII. 16.) AB határozat. 
13 43/1992. (VII. 16.) AB határozat. 
14 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény 
(röviden Charta). Kihirdette az 1997. évi XV. törvény. 
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alapján a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a 
helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi 
feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. A fogalom bővebb kifejtésével és értelmezésével a 
munka vonatkozó fejezete foglalkozik, ezért e helyütt csak arra utalunk, hogy a helyi közügy 
körébe valamely a helyi lakosságot is érintő közérdekű ügy tartozhat. A helyi közügy fogalma 
szorosan összefonódik a kötelező és fakultatív feladatok ellátásáért való felelősséggel. E körben 
kiemelendő, hogy az Mötv. a kötelező feladatok ellátásának elsőbbségén áll, hiszen a helyi 
önkormányzatnak elsősorban ezeket kell megvalósítania és csak ezen felül vállalhat fakultatív 
feladatot. 
 
A harmadik összetevő a helyi önállóság, amely valójában a helyi önkormányzat autonómiájának 
lényegi eleme. Magába foglalja azt a feladat- és hatáskört, amely szerint a helyi önkormányzat 
normatív szabályozást igénylő ügyekben szabadon szabályoz és egyedi ügyekben szabadon hoz 
döntést, azaz igazgat. A helyi önkormányzat döntése csak törvényességi okból vizsgálható felül és 
rendelet esetében erre kizárólag bírói szerv, illetve kivételesen az Alkotmánybíróság jogosult, míg 
határozat esetében is csak bírói szerv. Szintén a helyi önállóság körébe vonható, hogy helyi 
közügynek minősülő feladat ellátását – a törvényi garanciák betartásával – önként vállalhatja, 
továbbá megtehet mindent, ami nem ütközik jogszabályba. A helyi önállóságot biztosító 
garanciális előírás  az anyagi önállóságot biztosítandó  az is, hogy a törvényben meghatározott 
kötelező feladatok ellátása működési kiadásainak fedezetéről az Országgyűlésnek kell 
gondoskodnia, amely elsősorban a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú 
támogatással történik. Ennek keretében a kötelezően ellátandó feladatokhoz a jogszabályokban 
meghatározott közszolgáltatási szintnek megfelelő támogatás van biztosítva. 
 
3.3. Az Alaptörvényben foglalt feladat- és hatáskörök 
 
A helyi önkormányzatok alapvető feladat- és hatásköreit az Alaptörvény sorolja fel a 32. cikk (1) 
bekezdésében oly módon, hogy ismerteti a képviselő-testület cselekvésének jogi kereteit. Érdemes 
megemlíteni, hogy a korábbi Alkotmány közel ugyanezeket a feladat- és hatásköröket 
nevesítette a helyi önkormányzatok alapjogaiként, azonban az Alaptörvény az „alapjog” 
kifejezést már nem tartalmazza, hanem ehelyett a helyi közügyek összetevőiről beszél. Az 
Mötv. pedig azt rögzíti, hogy a feladat- és hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és 
bírósági védelemben részesül. Ezen feladat- és hatáskörök a következők. 
 
3.3.1. Rendeletet alkot: 
Az Alaptörvény az önkormányzati feladat- és hatáskörök között elsőként a rendeletalkotási jogot 
említi, amelyet a korábbi Alkotmány szabályozási jogként nevesített, amely normatív jellegéből 
fakadóan szintén a rendeletek alkotását jelentette. A rendeletalkotási jog alapvető területeit 
immáron maga az Alaptörvény határozza meg. E szerint a helyi önkormányzat alkothat 
végrehajtási rendeletet törvény felhatalmazása alapján, valamint magasabb szintű 
jogszabály által nem szabályozott társadalmi viszony szabályozására, amely már az ún. 
eredeti jogalkotó hatáskör megnyilvánulása. A jogosultságnak negatív és pozitív határát 
egyaránt megkülönböztethetjük. Az előbbi azt jelenti, hogy a helyi önkormányzatnak a 
felhatalmazás alapján kötelezettsége a rendelet megalkotása, az utóbbi pedig azt jelenti, hogy a 
Kormány vagy a miniszterek nem sérthetik a helyi önkormányzatok szabályozási autonómiáját. 
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A negatív határ az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdéséből is következik, ami alapján a 
törvényességi felügyelet körében lehetséges a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási 
kötelezettsége elmulasztása esetén a rendelet pótlása. Ez a lehetőség azonban mintegy ultima 
ratio jellegű, az autonómia védelmében kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a bíróság megállapítja, 
hogy a helyi önkormányzat elmulasztotta a törvény végrehajtási rendeletének megalkotását és a 
kötelezettség teljesítésére a bíróság által tűzött határidő is eredménytelenül telt el. 
Abban az esetben, amikor létezik magasabb szintű jogszabály, akkor a helyi önkormányzat 
rendeletében szabályozhatja ugyan a tárgykört, de a szabályozásnak illeszkednie kell az országos 
normához, nem lehet azzal ellentétes, de kiegészítheti azt, 
Az Alaptörvény már nem tartalmazza azt a korábbi Alkotmányban még szereplő kitételt, hogy a 
rendelet csak törvényességi okból vizsgálható felül. A felülvizsgálat szabályait az Mötv. 
tartalmazza. Itt két esetkör különböztethető meg. Ha a rendelet az Alaptörvénybe ütközik, 
akkor az Alkotmánybíróság jogosult felülvizsgálni, míg ha más jogszabályba, akkor a 
rendes bíróságok közül a Kúria. 
 
3.3.2. Határozatot hoz: 
A jogrendszer kétféle határozatot ismer: a normatív, tehát szabályozó jellegűt és az 
individuális, tehát egyedi jellegűt. A helyi önkormányzat képviselő-testülete mindkét fajta 
határozatot hozhat. A normatív határozatok a Jat. alapján közjogi szervezetszabályozó eszközök, 
amelyek a jogszabályok mellett a jogforrások másik csoportját képezik. Ezeket olyan testületi 
szervek alkothatják, mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete, amely saját, illetve az általa 
irányított szervek tevékenységét, működését, szervezetét, valamint cselekvési programját 
szabályozza, 
E szabályok tekintetében kiemelendő a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, 
amely a jogalkotási törvény alapján akár normatív határozati formában is születhetne, ám az 
Mötv. – a korábbi Ötv-hez hasonlóan - kifejezetten kimondja, hogy azt rendeletként kell 
megalkotni. 
 
3.3.3. Önállóan igazgat: 
Az igazgatási jogkör a közigazgatási feladatok ellátását jelenti, amely azt tükrözi az 
Alaptörvényben, hogy a helyi önkormányzatok a végrehajtó hatalomrészei, a másik nagy 
alrendszer, az államigazgatás mellett. Az igazgatás az egyedi ügyekben való önálló döntés, 
amely egyedi, individuális határozatokban manifesztálódik. Ezek felülvizsgálatára szintén 
bíróság jogosult kizárólag törvényességi okból, 
A helyi önkormányzat egyedi határozatokat alkothat önkormányzati hatósági ügyekben a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai 
mentén.  
 
3.3.4. Meghatározza szervezeti és működési rendjét: 
A helyi önkormányzat törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezeti felépítését és a 
működésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az említett központi kereteket az Mötv. 
fekteti le a helyi önkormányzat egyes szervtípusainak meghatározásával, rögzíti a kötelező 
létrehozandó szerveket és ezek működésének alapvető szabályait. Ehhez képest a helyi 
önkormányzat a szervezeti és működési szabályzatában további részletszabályokat állapíthat meg.  
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3.3.5. Gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat: 
Az Alaptörvény a helyi önkormányzatok tulajdonosi autonómiáját védi, amely jelenti egyrészt a 
már megszerzett tulajdon védelmét, másrészt a tulajdonszerzésre vonatkozó lehetőséget 
[37/1994. (VI. 24.) AB határozat és az ez által hivatkozott 4/1993 (II. 12.) AB határozat]. A helyi 
önkormányzatok tulajdonosi autonómiája a tulajdonosi jogok teljességének gyakorlására irányul, 
amely tehát a birtoklás, a használat és a rendelkezés jogát foglalja magában, 
Ugyanakkor az Alaptörvény nem biztosít kiemelt védelmet az önkormányzati tulajdonnak, bár 
a 32. cikk (6) bekezdése megerősíti ezt a védelmet azáltal, hogy deklarálja a helyi önkormányzati 
tulajdon köztulajdon jellegét. 
 
3.3.6. Meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik: 
Az Alaptörvény a korábbi Alkotmányhoz képest külön elemként határozza meg a költségvetés 
alapján történő önálló gazdálkodás elvét. Ez a feladat- és hatáskör már a korábbi Alkotmányban 
is szerepelt, azonban más tulajdonosi jogokhoz kapcsolva, a költségvetésre való utalás nélkül. A 
költségvetés elfogadása a helyi önkormányzatnak joga, egyben törvényi kötelessége is. Az 
önálló gazdálkodás elve alapján a helyi önkormányzat a döntési jogosítványok összességét 
gyakorolja a gazdasági hatáskörök gyakorlása tekintetében. Az ennek jogi keretet adó 
költségvetési rendelet elfogadása a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.  
 
3.3.7. Vállalkozási tevékenység 
E célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése 
nélkül vállalkozást folytathat: 
A helyi önkormányzatok gazdálkodásával szorosan összefüggő kérdés a bevételekkel és vagyonnal 
történő vállalkozási tevékenység, amely azonban az Alaptörvény alapján a kötelező feladat 
veszélyeztetése nélkül kell, hogy folyjon. A vállalkozási tevékenység korlátait a jogszabályok 
tartalmazzák. Az egyik ilyen korlát – amely korábban is szerepelt az Ötv-ben , hogy a 
vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Ez a szabály 
azonban immáron alkotmányos rangra emelkedett, 
A másik törvényi korlát, hogy a helyi önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetet 
hozhat létre, amelyben a helyi önkormányzat felelőssége nem haladja meg a bevitt 
vagyoni hozzájárulás mértékét. Ilyen például a korlátolt felelősségű társaság vagy a 
részvénytársaság. Az önkormányzat által alapított gazdálkodó szervezetekre, valamint a helyi 
önkormányzat többségi befolyása alatt álló vállalkozásokra az adott gazdálkodó szervezet szerinti 
jog és az államháztartásról szóló törvény rendelkezései is alkalmazandóak. Önkormányzati 
rendelet előírhatja azt is, hogy valamely vagyontárgy vagy vagyonrész vállalkozásba történő 
beviteléről csak helyi népszavazáshoz dönthet. 
 
3.3.8. Dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről: 
A helyi adóztatás joga klasszikus önkormányzati alapjog, amelyet azonban a helyi önkormányzat 
teljesen szabadon nem gyakorolhat, hiszen arra az Országgyűléssel együtt, illetve az így 
meghatározott keretek között jogosult. Ez a szabály a korábbi Alkotmányban szerepelt, az 
Alaptörvény viszont nem tartalmazza. Továbbra is az Országgyűlés jogosult azonban arra, hogy a 
helyi adóztatás központi feltételeit törvényben meghatározza, azaz megállapítsa a kiszabható 
adófajtákat, azok lehetséges mértékét, az egyes kedvezményeket és mentességeket, valamint 
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bizonyos eljárási szabályokat. A helyi önkormányzat rendeletében azt döntheti el, hogy él-e az 
adókivetés jogával, mely adófajtákat kíván alkalmazni, milyen mértékben, és jogában áll 
az is, hogy a törvényben meghatározottakon túl további kedvezményeket és 
mentességeket állapítson meg. 
 
A vagyoni jellegű részelemek között szerepelt a korábbi Alkotmányban a megfelelő bevételhez 
és állami támogatáshoz való jog is. Ezt azonban az Alaptörvény már nem a helyi közügy 
elemei kapcsán szabályozza, hanem önálló garanciaként nevesíti. A megfelelő bevételhez és állami 
támogatáshoz való jog a helyi önkormányzatok feladat-ellátási autonómiáját hivatott biztosítani. 
Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az Országgyűlés kötelező feladatot ír elő, akkor 
gondoskodnia kell a szükséges anyagi eszközökről. Ez ugyanakkor nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy a többletkiadás fedezetét csak költségvetési hozzájárulással lehetne biztosítani, hiszen ez 
már nem vezethető le az alapjogból. 
A jog sajátos természetét korábban az Alkotmánybíróság is értelmezte és akként foglalt állást, 
hogy az érvényesítéséhez a törvényhozó cselekvésére is szükség van, hiszen az egyik oldalon a 
helyi önkormányzat jogosultsága áll, míg a másikon a törvényhozó kötelezettsége. 
Alkotmányellenesség kizárólag akkor állapítható meg, ha az Országgyűlés nem biztosít támogatást 
vagy olyan módon vagy mértékben teszi ezt meg, hogy a feladat ellátása, illetve az önkormányzat 
működőképessége ellehetetlenül. 
 
3.3.9. Társulási jog 
Szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat- 
és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi 
önkormányzati szervezetnek: 
A társulási jogot szintén megfogalmazta már a korábbi Alkotmány és a Charta is. Az elv egyaránt 
vonatkozik mind a hazai, mind a külföldi önkormányzatokkal való társulásra, illetve arra, 
hogy hazai, illetve nemzetközi érdekszövetségeket hozzanak létre az önkormányzatok. 
Az Mötv. ezt az elemet tovább konkretizálja. A részleteket lásd a vonatkozó fejezetnél. Az 
önkormányzati érdekszövetségek a társuláshoz képest lazább, de jelentős formáknak tekinthetők, 
hiszen azok jogalkotási kérdésekben szervezetten is véleményt nyilváníthatnak, 
 
Az Alaptörvény deklarálja az állami szervek és a helyi önkormányzatok az együttműködését 
a közösségi célok, azaz a közérdek érdekében. A szabály egyszerre jelenti a decentralizáció és 
a centralizáció elvének elismerését, azok egyensúlyának érvényesítése mellett. Az együttműködés 
elsősorban a feladat- és hatáskörök megvalósítása érdekében kell, hogy történjen. Itt erősíti meg 
az Alaptörvény azt az eddig is elismert tételt, hogy a helyi önkormányzat részére kizárólag törvény 
állapíthat meg kötelező feladat- és hatáskört. Az eddigi szabályozással egyezően ez tehát azt 
jelenti, hogy a helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatot nem csupán a helyi 
önkormányzatokról szóló sarkalatos törvény írhat elő, hanem más törvény is. Kötelezően 
ellátandó feladat- és hatáskör esetében a helyi önkormányzat jogosult az ellátással arányban álló 
költségvetési és más vagyoni támogatásra. Ez az elv szintén szerepelt ez ideig is az Alkotmányban, 
ám az önkormányzati alapjogok között volt nevesítve. Mivel azonban az Alaptörvény a helyi 
önkormányzatok kapcsán nem alapjogokat említ, hanem a helyi közügy részelemeit határozza 
meg, a feladatarányos állami támogatás elve értelemszerűen nem az utóbbiak közé tartozik, 
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hanem a feladatok ellátásával kapcsolatban megfogalmazott szabályok közé került garanciális 
követelményként. 
 
A társulási joggal függ össze az az új szabály az Alaptörvényben, hogy kötelezően ellátandó 
feladat kapcsán lehetőség van arra, hogy törvény kötelezővé tegye társulás létrehozását. 
Mindez azért fontos, mivel a magyar önkormányzati rendszer egyik legnagyobb problémája a 
helyi önkormányzatok szétaprózott jellege. A jelenleg létező több mint 3000 önkormányzatnak 
jelentős hányada 1000 fő lakosságszám alatti település, ami hatékony feladatellátást nehezen tesz 
lehetővé. A probléma egyik megoldása a kényszertársulás előírása, vagy a feladatellátáson 
keresztül a bevétel által ösztönzött társulási rendszer. Ez utóbbira volt példa a többcélú kistérségi 
társulás, míg az Alaptörvény az előbbi rendszert próbálja megvalósítani. Garanciális elem 
azonban, hogy a helyi önkormányzatok számára társulási kötelezettséget csak törvényben lehet 
előírni és kizárólag kötelező feladat ellátása érdekében. 
 
3.3.10. További jogosítványok: 
A további jogosítványok közé tartozik, hogy önkormányzati jelképeket alkothat, helyi 
kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, amely egyike a legrégebbi helyi önkormányzati 
jogosultságoknak. Ezek által az önkormányzatiság a választópolgárok számára külsőleg is 
megnyilvánul. Az önkormányzat jogosult arra, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező 
szervtől tájékoztatást kérjen, döntést kezdeményezzen, illetve véleményt nyilvánítson. 
Ezen túl pedig törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorolhat. 
 
3.4. A helyi önkormányzatok típusai 
 
A helyi önkormányzatok kifejezés gyűjtőfogalom, amely a települési és a területi 
önkormányzatokat egyaránt magába foglalja. Az új Mötv. a 3. §-ban konkretizálja az ezzel 
kapcsolatos szabályokat. Így területi önkormányzatnak minősülnek a megyei 
önkormányzatok, míg a települési önkormányzatok körébe sorolhatók a községek, a 
városok, a járásszékhely városok, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek. Az új 
szabályok alapján a fővárosi önkormányzat továbbra is sajátos jogállású, hiszen a fővárost az 
Mötv. egyszerre minősíti települési és területi önkormányzatnak, míg a kerületek 
egyértelműen települési önkormányzatok. Mindez azt jelenti, hogy a főváros esetében továbbra is 
fennmarad a sajátos kétszintűség, hiszen a főváros egésze ugyanúgy települési önkormányzatnak 
is minősíthető, mint ahogyan a kerületek.  
 
Magyarország területi beosztását az Alaptörvény F) cikke tartalmazza, amely szerint Magyarország 
területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. Ebből következően az állam területi 
beosztását ezek a kategóriák jelentik, míg az Mötv.-ben szereplő más formák, mint például a 
megyei jogú város nem tekinthetők külön fajtának abban az értelemben, hogy ezekhez 
jogállásbeli különbségek nem fűződnek. A helyi önkormányzás jogával kapcsolatban az 
Mötv.-ben csak annyi szerepel, hogy az a települési és területi önkormányzatok közösségének a 
joga.  
 
Az Alaptörvény alapján a városokban kerületek alakíthatók. Tehát lehetőség van arra, hogy 
más település is kerületekre tagolódjon, azonban kerületek jelenleg kizárólag a fővárosban 
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léteznek. Mindez azonban nem zárja ki azt, hogy más, közigazgatási értelemben kerületeknek nem 
tekinthető beosztási formák létezzenek, így például az ingatlan-nyilvántartási beosztást könnyítő 
kerületek. 
 
3.5. A helyi önkormányzatok gazdasági alapjai 
 
3.5.1. Az önkormányzati vagyon 
 
Az Mötv. szerint a helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását 
szolgálják. A helyi önkormányzatot főszabály szerint megilletik mindazok a jogok és terhelik 
mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. Ezen jogok gyakorlására a 
képviselő-testület jogosult. 
 
A helyi önkormányzati vagyonnak azonban különböző elemei vannak, amelyekre különböző 
korlátok vonatkoznak. Így a kizárólagos tulajdonban álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, 
hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e 
törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.  
 
Egyes esetekben azonban a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga is 
ingyenesen átruházható. Ilyen történhet az állam vagy más helyi önkormányzat javára 
jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében, továbbá egyház, 
egyházi jogi személy részére hitéleti feladatai elősegítésére, illetve közhasznú szervezet javára, az 
általa átvállalt állami, önkormányzati feladat ellátásának elősegítésére és a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia javára. Az Mötv. által előírt korlát, hogy az ingyenes 
vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti és 
nem adható át olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati vagy köznevelési 
feladat ellátásához szükséges. 
 
Az Mötv. bizonyos esetekben a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti versenyeztetés alól is 
felmentést ad. Így a vagyonnak a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági 
társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátásakor vagy 
az állam részére történő értékesítése vagy csereügylet esetén és a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan cseréje esetén. 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a közfeladat 
átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog önkormányzati 
lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségre kizárólag a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezettel, vagy annak 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel 
létesíthető, és kizárólag általuk gyakorolható. A képviselő-testület azonban kizárólag a nemzeti 
vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést és a 
vagyonkezelői jog átadása nem érinti az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. 
Az átadása célja mindig az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a 
vagyon állagának és értékének megőrzése, az érték növelése. A képviselő-testület feladata, hogy 
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rendeletében meghatározza a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a 
vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait, 
míg a speciális ingatlanok, mint a védett természeti területek és értékek, az erdők, véderdők, a 
műemlékingatlanok, védetté nyilvánított kulturális javak, valamint történeti (régészeti) emlékek 
tekintetében az illetékes miniszter és más illetékes szerv hozzájárulása is szükséges. 
 
Lényeges körülmény, hogy a vagyonkezelői jog létesítése nem keletkeztethet a közfeladat 
ellátásával összefüggésben központi költségvetési többlettámogatási igényt. 
 
A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről kormányrendeletben meghatározott 
módon nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati vagyonnyilvántartás (vagyonkataszter) 
folyamatos vezetéséért, az adatok hitelességéért a jegyző felelős. A kataszterben az önkormányzati 
törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz 
pedig a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni. 
 
3.5.2. Az önkormányzat gazdálkodása 
 
A helyi önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ám az önkormányzati alrendszer 
költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal 
kapcsolódik. 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja 
el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető 
önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat 
egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. Alapszabály, hogy a költségvetési 
rendeletben működési hiány nem tervezhető. 
 
Az Mötv. meghatározza a helyi önkormányzatok saját bevételeit. Ide tartoznak: 
a) a helyi adók; 
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó 
bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; 
c) átvett pénzeszközök, 
d) törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj, 
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 
 
A helyi adók kivetésére a helyi adókról szóló 1990. év C. törvény ad felhatalmazást mint törvény. 
Ennek alapján a helyi önkormányzat megállapíthat vagyoni típusú adókat, mint az építményadó és 
a telekadó, kommunális típusú adókat, mint a magánszemély kommunális adója és az 
idegenforgalmi adó, valamint helyi iparűzési adót. 2015-től a helyi önkormányzat települési adót is 
bevezethet az illetékességi területén rendelettel. Az önkormányzat települési adót bármely 
adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher 
hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e 
minőségére tekintettel - vállalkozó. 
 
A helyi önkormányzat a költségvetést rendeletben fogadja el, amely számára kötelezettség. 
Amennyiben ilyennel nem rendelkezik vagy nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre 
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vonatkozó zárszámadását, vagy ha az államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-
nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítását 
felfüggesztik. 
 
A helyi önkormányzat a feladataihoz igazodóan szabadon választhatja meg a gazdálkodás formáit, 
és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi 
önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől 
átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. A helyi 
önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, 
kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel. 
 
A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző 
legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi. 
 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 
 
A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt 
meghaladó időszakra szól és meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a 
helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. Tartalmazza, különösen az egyes közszolgáltatások 
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági 
programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül 
fogadja el vagy vizsgálja felül. 
 
A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere 
 
A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott módon támogatást nyújt kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes 
feladatoknak a jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátására különböző 
mutatószámok alapján, de nyújthat nem kötelező feladathoz is felhasználási kötöttséggel járó, 
vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást. A feladatfinanszírozási rendszernek általános 
jelleggel biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. 
 
A helyi önkormányzatok belső kontrollrendszere 
 
A helyi önkormányzatnak nyújtott pénzeszközöket több szerv is ellenőrzi. Így az európai uniós és 
az ahhoz kapcsolódó költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei, kormányzati ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a kincstár, az ellenőrzési hatóság, az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a 
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közreműködő szervezetek képviselői is ellenőrizhetik. A pénzeszközök felhasználását tagállami 
szinten az Állami Számvevőszék ellenőrizheti. 
 
Emellett a jegyző köteles belső kontrollrendszert is működtetni, amely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az 
előző év december 31-éig hagyja jóvá. A 2000 fő feletti településen kötelező pénzügyi bizottságot 
is működtetni, amely véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló 
féléves, éves beszámoló tervezeteit, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, 
vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, 
és ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem 
érvényesítését. A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel 
haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt 
megküldi az Állami Számvevőszéknek. 
 
Adósságrendezés 
A helyi önkormányzat fizetőképességének megszűnése esetén az önkormányzat pénzügyi 
helyzetének rendezése adósságrendezési eljárás keretében történik. Ezen eljárás ideje alatt az 
önkormányzat a képviselő-testület által elfogadott válságköltségvetés alapján gazdálkodik. Az 
adósságrendezési eljárás külön törvényi szabályok szerint zajlik, de abba nem vonhatók be a helyi 
önkormányzat használatába, vagyonkezelésébe adott, nem az önkormányzat tulajdonát képező 
vagyon, továbbá hazai vagy uniós forrásból nyújtott fejlesztési támogatásból származó bevételek. 
 
3.6. Területszervezési jogkörök 
 
3.6.1. A jogi szabályozás 
 
A helyi önkormányzatok területi kereteit a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája is védi, 
amelynek 5. cikke garantálja, hogy a helyi önkormányzatok határait az érintett közösségekkel való 
konzultáció vagy helyi népszavazás nélkül nem lehet megváltoztatni. A magyar önkormányzati 
rendszer szintén ezt az elvet követi, hiszen a helyi önkormányzatok határainak megváltoztatása 
helyi kezdeményezésre történhet, amelyhez a legtöbb esetben helyi népszavazás tartása is 
szükséges. Igaz, ez a helyi népszavazás általában csupán véleménynyilvánító, amely alól az 
egyetlen kivételként a lakott területrész átadása, átvétele, cseréje említhető, ahol az Ötv. előírása 
esetén megkerülhetetlen feltétel az ott lakók többségi támogatása.  
 
A területszervezési eljárásra vonatkozó jogszabályokat korábban az Ötv. mellett egy külön 
törvény, a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény rendezte, mely utóbbi egy 
alkotmánybírósági döntés következtében született, amely az Országgyűlés mulasztásban 
megnyilvánuló alkotmányellenességét állapított meg egyes eljárások hiányos szabályozása 
kapcsán.15 2013. január 1-től ezt a szabályozást váltja fel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény V. fejezetében található normarendszer, amelynek részletszabályait a külön 
kormányrendelet tartalmazza. 
                                                           
15 15/1998. (V. 8.) AB határozat. 
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A fejezet az eddigiekkel azonos módon egységesen alkalmazandó valamennyi a területi tagozódást 
érintő ügyben, amelyek a következők: 

 új község alakítása, és településegyesítés megszüntetése, 
 településegyesítés, 
 területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között, 
 település megyék közötti átcsatolása, 
 várossá nyilvánítás, 
 a főváros kerületi tagozódása, fővárosi kerület területrészének más fővárosi kerülethez 

való csatolása, 
 fővárosi kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a fővárosból való kiválása és 

önálló önkormányzattá nyilvánítása, 
 települési önkormányzatnak a fővároshoz történő csatlakozása. 

Megszűnt azonban a megyei jogú várossá nyilvánítás esete, hiszen a megyei jogú város a Mötv. 
21. § (3) bekezdése alapján kizárólag a megyeszékhely város minősül, valamint az a város, amelyet 
az Országgyűlés által még az új Mötv. hatályba lépése előtt megyei jogúvá nyilvánított. 
 
A szabályozás anyagi és eljárási rendelkezéseket egyaránt tartalmaz, amely különösen fontos 
figyelemmel arra, hogy a Ket. kivett eljárásként kezeli a területszervezési ügyeket, ami azt jelenti, 
hogy a hatósági eljárás szabályai még mögöttesen sem hívhatók fel. Ennek oka, hogy ezekben a 
területi tagozódást érintő ügyekben végső soron nem közigazgatási hatóság hozza meg a döntést, 
hanem két másik hatalmi ágba tartozó szerv, nevezetesen az Országgyűlés vagy a köztársasági 
elnök.  
 
Valamennyi eljárásban érvényesül, hogy az említett szervek évente csupán egyetlen alkalommal 
hoznak döntést, amely alól kivétel az országgyűlési képviselői és az önkormányzati általános 
választás éve, amikor döntés sem hozható. A törvény a közös szabályok között ismerteti az 
előterjesztés útját. Így az előterjesztést a miniszter továbbítja vagy a köztársasági elnökhöz vagy az 
Országgyűlés irányába. Az előterjesztést mindkét esetben június 30-ig kell megtennie a 
miniszternek, majd az Országgyűlés és a köztársasági elnök a területszervezési kezdeményezésről 
- a várossá nyilvánítás kivételével - december 31-ig dönt. Míg a várossá nyilvánítás esetében július 
31-ig dönt a köztársasági elnök, amely döntést – az Országgyűlés döntéséhez hasonlóan - a 
Magyar Közlönyben is közzé kell tenni.  
 
A területszervezési döntés hatályba lépésére szintén sajátos szabályok vonatkoznak. A 
köztársasági elnök döntése az önkormányzati általános választás napján lép hatályba, kivéve a 
várossá nyilvánítást, amely esetében a döntés azonnal hatályosulhat. Az Országgyűlés döntése az 
országgyűlési képviselők választását érintően a következő országgyűlési képviselői általános 
választás kitűzésének napján, az önkormányzati választást érintően a következő önkormányzati 
általános választás kitűzésének napján lép hatályba. A továbbiakban az egyes területszervezési 
eljárásokra vonatkozó szabályokat ismertetjük. 
 
A közös szabályok között találhatjuk emellett a név-, valamint a költségviseléssel kapcsolatos 
egyes szabályokat, így azt, hogy az új község, illetve város nevét úgy kell megállapítani, hogy ne 
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lehessen összetéveszteni az országban lévő más helység nevével, valamint azt is, hogy a 
területváltozás költségeit az a község, város viseli, amelynek javára történt a területátcsatolás. 
 
3.6.2. Új község alakítása, településegyesítés megszüntetése 
A területszervezési törvény a két eljárásra közös szabályokat határoz meg, hiszen nagymértékben 
hasonló eredményre vezet a döntés kimenetele. Míg a településegyesítés megszüntetése esetben 
arról van szó, hogy a korábban történetileg önálló települések visszanyerjék az önállóságukat, 
addig az új község alakításánál valamely elkülönült településrész szeretne függetlenedni az 
anyatelepüléstől. Az eljárások lefolytatásának egyes feltételeit immáron egészében a Mötv. 
határozza meg.  
A 2013-tól hatályos szabályok alapján új község a következő kritériumok együttes teljesítése 
esetén hozható létre: 

 a településrész földrajzilag és építészetileg elkülönült legyen, 
 a településrész képes legyen a helyi önkormányzás jogának önálló gyakorlására, 
 teljesítse a kötelező önkormányzati feladatokat önállóan vagy társulás úgy, méghozzá 

anélkül, hogy a szolgáltatások színvonala csökkenne nemcsak a létrehozandó új 
településen, hanem azon a településen is, amelyből az alakulás vagy a kiválás történik,  

 az elkülönült településrész lakosságszáma a kezdeményezést megelőző tíz évben 
folyamatosan növekedjen, 

 az elkülönült településrész infrastrukturális ellátottsága meghaladja az országos átlagot, 
 az elkülönült településrész a községi önkormányzat számára meghatározott feladatokat az 

országos átlagot meg nem haladó költségráfordítással lássa el. 
 
Kiemelendő, hogy a 2013 előtti feltételekhez képest szigorítás következett be, hiszen az utolsó 
három feltételt korábban nem kellett teljesíteni, szintén nem tartalmazott rendelkezést a korábbi 
szabályozás annak a településnek a feladatellátására, amelyből az alakulás történt, illetve a 
jogalkotó korábban a lakosságszámot is konkrét mértékben – 300 főben - határozta meg. 
 
A községgé nyilvánítást a település helyi választópolgárainak kell kezdeményezniük, amely után a 
falugyűlés (vagy város esetében a községalakítással érintett településrész lakossági fóruma) egy 
legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre elsősorban a települési képviselőkből vagy 
ennek hiányában a település más választópolgáraiból. Ennek a bizottságnak a feladata, a 
területszervezési eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat teljesítse, így 
tájékoztatót készítsen a kezdeményezés indokairól, illetve a törvényben előírt feltételek 
teljesítéséről, amelynek tartalmaznia kell az új község területére vonatkozó javaslatot, továbbá 
szakértői vélemény alapján a község elnevezésére, a vagyonára, valamint a vagyoni jogok és 
kötelezettségek megosztására és a költségek viselésére vonatkozó tervet.  
 
A javaslatról ki kell kérni a képviselő-testület állásfoglalását, és a tájékoztatót ismertetni kell a helyi 
lakossággal, amely helyi népszavazás keretében is véleményt nyilvánít a kezdeményezésről, amely 
népszavazás kizárólag a létrehozandó új település közigazgatási területére tűzhető ki. Ez a 
népszavazás bár szükséges feltétele a kezdeményezésnek, mégis csupán véleménynyilvánító 
jellegű, ahogyan ezt az Alkotmánybíróság is megerősítette több döntésében. A helyi népszavazás 
érvényessége és eredményessége azonban kötelező kellék. Az eredményt a képviselő-testület 
foglalja határozatába, amely határozatban egyidejűleg állást foglal az előkészítő bizottság 
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javaslatairól, majd az iratokat a már ismertettek szerint felterjesztik a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek. 
 
A miniszter mielőtt a köztársasági elnök elé terjeszti az ügyet, egy előzetes eljárást folytat le. 
Ennek során lehetősége van arra, hogy hiánypótlást adjon ki vagy a települést felhívja a 
kezdeményezés kiegészítésére. Abban az esetben, ha valamely törvényi feltétel hiányzik, vagy az 
eljárást nem a jogszabálynak megfelelően folytatták le, a miniszter március 31-ig hozott 
határozatában dönt arról, hogy a kezdeményezést nem terjeszti fel a miniszternek. A határozatot 
rövid határidőn belül közölni kell mind az előkészítő bizottsággal, mind a polgármesterrel. A 
miniszter határozata ellen az előkészítő bizottság, illetve a képviselő-testület élhet jogorvoslattal: a 
határozat felülvizsgálata 30 napon belül kérhető a Fővárosi Törvényszéktől, amely kérelmet a 
miniszterhez kell benyújtani. A bíróság a határozatot 30 napon belül nemperes eljárásban vizsgálja 
felül. Végzésében a kérelmet elutasítja, vagy a miniszter határozatát hatályon kívül helyezi. A 
végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A hatályon kívül helyező döntés a miniszterre is kötelező, 
ilyen esetben ugyanis a kezdeményezést június 30-áig be kell nyújtania az államfőnek. 
 
Új szabályként a Mötv. átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a köztársasági elnöki döntés 
közzététele és hatályba lépése közötti időszakra. Így harminc napon belül az előkészítő bizottság 
településrészi önkormányzattá alakul át, amely a következő kérdésekben egyetértési jogot 
gyakorol: területszervezési kérdésben, a bel- és külterületek lehatárolásában, valamint az 
önkormányzati vagyonról, vagyoni jogokról és kötelezettségekről szóló döntésekben. 
 
A vagyont és a területet érintő kérdéseket a döntés hatályba lépésétől számított hat hónapon belül 
kell rendezni – elsősorban megállapodás útján. Amennyiben ez nem sikerül, akkor bármelyik 
érintett önkormányzat keresete alapján a törvényszék dönt, amely ítéletével pótolja a 
megállapodást. Kisegítő szabályként a Mötv. annyit tartalmaz a vagyont érintően, hogy azt 
lakosságarányosan kell megosztani, míg a külterületet pedig a belterületi népességgel arányosan 
kell megosztani. 
 
Szintén a hatályba lépéstől számított hat hónapon belül kell az új község önkormányzatának 
hivatalt létrehoznia, amely megvalósítható akár polgármesteri hivatalt felállításával akár közös 
önkormányzati hivatalhoz történő csatlakozással. Ennek megtörténtéig az új község hivatali 
feladatait annak a településnek a hivatala látja el, amelyből az új község megalakult. A költségek 
viselését az érintett önkormányzatok szintén megállapodás útján rendezhetik, de ennek hiányában 
a lakosságszámának arányos költségviselés irányadó. 
 
Településegyesítés megszüntetését az új szabályok szerint akkor lehet kezdeményezni, ha a 
településrész egyesítése 1950. január 1-jén vagy azt követően lépett hatályba. Az eljárás 
lefolytatására, valamint a feltételek tekintetében az új község alakításának szabályai irányadóak. 
 
3.6.3. Településegyesítés 
 
A településegyesítés a fentiekhez képest inverz eljárásnak tekinthető. Itt különálló, de egybeépült 
településekről (község és község vagy község és város) beszélhetünk, amelyek lakossága 
kezdeményezheti az egyesítést. Ebben az esetben is kötelező helyi népszavazást tartani, amelynek 
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eredménye birtokában a kezdeményezést a képviselő-testületeknek szintén határozatba kell 
foglalniuk, és az utóbb döntő település polgármestere terjeszti a miniszter elé a kezdeményezést. 
A javaslatban be kell mutatni a települések belterületeinek egybeépültségét, a településegyesítés 
indokait és szakértői vélemény alapján az új település nevére is javaslatot kell tenni. Ez különösen 
két község egyesítése esetén lényeges, mivel város és község egyesítése esetén az a tipikus 
megoldás, hogy a város megtartja az eredeti elnevezését, míg a község településrészi névként 
pedig a sajátját, amely szabályt a Mötv. is átvette. 
 
A miniszter által lefolytatott eljárás hasonló a fent ismertetett szabályokhoz, tehát meg kell 
vizsgálni, hogy az eljárás során betartották-e a jogszabályi előírásokat, illetve teljesülnek-e a 
törvényi feltételek. Ezek hiányában ugyanis a miniszter szintén március 31-ig határozatot hoz 
arról, hogy nem teszi meg az előterjesztést. A határozatot itt is 3 napon belül kell kézbesíteni 
valamennyi érintett település polgármesterének, akik szintén 30 napon kérhetik a határozat 
felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől, amely ugyancsak nemperes eljárásban fellebbezéssel 
nem támadható végzéssel dönt. 
 
3.6.4. Területrész átadása, átvétele, cseréje települési önkormányzatok között 
 
Az Mötv. és a területszervezési törvény lehetőséget biztosít egymással határos területrészek 
átadására, átvételére és cseréjére, amikor tehát nem az egész település változik meg, hanem 
csupán egy része. Azt, hogy mi minősül lakott területrésznek, korábban a területszervezési 
törvény határozza meg. E szerint lakott területrésznek minősült a képviselő-testületek eltérő 
megállapodása hiányában a fogadó település bel- vagy külterületéhez kapcsolódó és azzal 
összefüggő bel- vagy külterület, amelyen az érintett választópolgárok életvitelszerűen lakóhellyel 
rendelkeznek, figyelemmel a természetes határokra. 
 
Ezen területszervezési típus esetében is szükséges előkészítő bizottságot felállítani, amelynek 
tagjait az érintett két képviselő-testület választja meg az együttes ülésén. A bizottság legalább 
három tagból áll. Az előkészítő bizottság tagjai legalább fele részben a települési képviselők vagy 
más választópolgárok lehetnek. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához a képviselő-
testületi tagok több mint felének igen szavazata szükséges. A bizottság feladata, hogy javaslatot 
készítsen az átadásra kerülő területrész területére, az új közigazgatási határvonalra, a vagyon 
megosztására, valamint a költségek viselésére. A javaslat a területrész szempontjából bemutatja a 
lakott területrész átadásának részletes körülményeit, előnyeit, illetőleg feltételeit. 
 
A kezdeményezés felterjesztése előtt ebben az esetben is helyi népszavazást kell tartani. A 
népszavazás ebben az esetben viszont kivételesen ügydöntő jellegű, és nem csupán 
véleménynyilvánító, mivel a törvény azt is előírja, hogy az ott lakó választópolgárok többségének 
a támogatása szükséges. Abban az esetben, ha a választópolgárok népszavazás útján támogatták a 
kezdeményezést és a képviselő-testületek előzetes megállapodást kötöttek, a lakott területrész 
átadása nem tagadható meg. 
 
A helyi népszavazás időpontja azonban azért is lényeges, mert az Mötv. előírása alapján ezen 
időponttól számított 90 napon belül kell a két képviselő-testületnek a végleges megállapodást 
megkötnie az előzetes megállapodás alapján. Abban az esetben, ha a testületnek mégsem sikerül 



 39

megállapodniuk egymással, akkor a megállapodást a törvényszék ítélete pótolja soron kívül hozott 
döntéssel. Maga a döntés azonban az önkormányzati általános választás napjával történhet.  
 
3.6.5. Várossá nyilvánítás 
 
Némiképpen eltérő eljárási szabályokat kell alkalmazni a várossá nyilvánításra, amely esetben az 
előterjesztésre is eltérő határidők vonatkoznak. Elöljáróban érdemes kiemelni, hogy mivel az 
önkormányzatok alaptörvényi feladatai egyenlőek, és a kötelező feladatok köre is azonos 
valamennyi települési önkormányzat számára, ezért a várossá nyilvánítás nem ad különleges 
jogállást, hanem ilyen értelemben egy cím a település számára. Természetesen ez nem akadálya 
annak, hogy a jogalkotó az adott helyi önkormányzat teljesítőképességéhez igazodóan eltérő 
feladat- és hatásköröket állapítson meg.  
 
A település várossá nyilvánítását az a község kezdeményezheti, amely térségi szerepet tölt be, és 
fejlettsége eléri az átlagos városi szintet. A Mötv. ugyanis már nem ismeri a korábban a városi 
rang előszobáját képező nagyközségi rangot, hiszen már a korábbi Ötv. sem tette lehetővé a 
nagyközséggé nyilvánítást. Várossá nyilvánítás esetében a képviselő-testületnek egy átfogó 
értékelést kell készítenie a település fejlettségéről és térségi szerepéről.  
 
A miniszter egy átfogó vizsgálat után tájékoztathatja a képviselő-testületet arról, hogy alkalmasnak 
tartotta-e a kezdeményezést arra, hogy azt döntésre előterjessze és megjelöli azt is, hogy mely 
területeken, milyen fejlesztéseket szükséges végrehajtani. A fel nem terjesztett kezdeményezést 
előterjesztő képviselő-testületnek azonban lehetősége van arra, hogy a miniszter álláspontját 
figyelembe véve átdolgozza a kezdeményezést és azt a következő év január 31-ig ismételten 
felterjessze. 
 
3.6.6. Település megyék közötti átcsatolása 
 
2002-től az Országgyűlés hatáskörébe tartozó területszervezési kérdéssé vált a település másik 
megyéhez történő csatolása, amelyre akkor van jogi lehetőség, ha a település egy másik megyével 
határos. A kezdeményezésről szintén helyi népszavazást kell tartani, amelynek az eredményét itt is 
határozatba kell foglalnia a képviselő-testületnek és csatolnia kell a kezdeményezéshez. Ezt a 
döntést az érintett testületeknek minősített többséggel kell meghozniuk. E körben általánosan 
érvényesül az a szabály, hogy a település a másik megyéhez a teljes közigazgatási területével 
csatolható át. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha valamilyen természetes határvonal indokolja az új 
megyehatár eltérő kialakítását. Ilyen lehet például egy folyó, egy közút vagy egy vasúti pálya. 
 
Tekintettel arra, hogy ez a kezdeményezés a két megye igazgatási szisztémáját és emiatt az 
államigazgatási, állami beosztást is érinti, ezért más szervek véleményét is be kell szerezni. Így 
egyrészt állást kell foglalnia a kezdeményezésről mindkét megye közgyűlésének, tehát annak, 
ahonnan a település kiválik, és annak, ahova csatlakozik.  
 
3.6.7. A fővárost érintő területszervezési ügyek: Fővárosi kerület létrehozása, a kerületi 
határok megváltoztatása 
 



 40

A főváros esetében többféle területszervezési eljárás is elképzelhető, hiszen itt a kerületi szisztéma 
a fent említetteken kívül más módozatokra is lehetőséget ad. Így mód van a kerületi tagozódás 
megváltoztatására, valamely fővárosi kerület területrészének más fővárosi kerülethez való 
csatolására, a fővárosi kerületnek vagy városrészi önkormányzatának a fővárosból való kiválására 
és önálló önkormányzattá nyilvánítására, valamint más településnek a fővároshoz való 
csatlakozására. Általánosságban elmondható, hogy a kezdeményezést megteheti az adott település 
(kerület) is és a Kormány is, ám mindkét esetben szükséges helyi népszavazás útján a lakosság 
véleményét is kikérni. 
 
A kerületi tagozódás megváltoztatását bármelyik, területileg közvetlenül érintett kerületi 
önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezheti az Országgyűlésnél. A kezdeményezés 
érvényességéhez szükséges, hogy az érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete a kerületi 
tagozódás megváltoztatása kérdésében helyi népszavazást rendeljen el, valamint az is, hogy a 
kérdésről a fővárosi közgyűlés, és a többi érintett kerületi önkormányzat képviselő-testülete 
véleményt nyilvánítson. 
 
Fővárosi kerület területrészének más kerülethez való csatolását szintén az érintett kerületi 
önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik az Országgyűlésnél, amelyhez csatolni 
szükséges a fővárosi közgyűlés állásfoglalását és amennyiben lakott területrészről van szó, szintén 
el kell rendelni a helyi népszavazást. 
 
A kerületnek vagy a városrésznek a fővárosból történő kiválását és önálló településsé 
nyilvánítását olyan kerület kezdeményezheti, amely a főváros határával közvetlenül érintkezik. A 
kezdeményezést az Országgyűlésnél kell előterjeszteni, amelyet szintén helyi népszavazás kell, 
hogy megelőzzön. 
 
Amennyiben a fővároson kívüli, de a fővárossal határos települési önkormányzat kíván a 
fővároshoz csatlakozni, akkor a csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselő-
testületének kell elrendelnie a helyi népszavazást a csatlakozás kérdésében. Amennyiben az új 
kerületi tagozódás a főváros közigazgatási határát is érinti, a kezdeményezés benyújtásához még 
be kell szerezni az érintett települési önkormányzat képviselő-testületének a véleményét is, és a 
változással érintett határos megyei önkormányzat közgyűlésének véleményét. 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
Balázs István (szerk): Közigazgatási alaptanok. Debrecen, 2019. 
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4.fejezet 
A gazdasági verseny igazgatása 
 
 
4.1. A gazdasági verseny igazgatásának szerepe, története 
 
A gazdasági verseny igazgatása szoros összefüggésben áll az állam közgazdasági 
szerepvállalásával, de a fogyasztóvédelem területével és a kereskedelmi jogi fogalmakkal és 
intézményekkel is. Jelen fejezet főként a közigazgatási elemekre, szervezetekre és azok eljárásra 
koncentrál és azokon keresztül mutatja be a gazdasági verseny igazgatásának főbb intézményeit és 
eljárását.  
 
A gazdasági verseny védelmét az Alaptörvény M) cikke teremti meg, amely alapján Magyarország 
biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, amelynek keretében az állam a verseny egyes 
feltételeit is meghatározhatja. Ilyen korlátokat találhatunk jelenleg a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: 
Tpvt.), amely kitér a gazdasági verseny tisztességtelen folytatására, valamint a gazdasági verseny 
korlátozására. A gazdasági verseny igazgatására emellett jelentős hatást gyakorolnak az Európai 
Unió versenyjogi rendelkezései, hiszen a belső piac megvalósítása érdekében az uniós szabályok 
alapvető elvét jelenti a verseny, amelynek alapján az uniós hatóságoknak arra is joguk van, hogy 
bármely tagállami ügyet vizsgálni. Uniós szinten a versennyel kapcsolatos eljárások általános 
jelleggel a Bizottság hatáskörébe tartoznak, amely szerv a tagállami versenyhatóságokkal szorosan 
együttműködik. Az EUMSZ 3. cikke alapján a belső piac működéséhez szükséges 
versenyszabályok megállapítása kizárólagos közösségi hatáskör, de magában az EUMSZ-ben is 
több konkrét versenyjogi szabályt (EUMSZ 101-109. cikkek) találhatunk. 
 
4.2. A Gazdasági Versenyhivatal jogállása, szervezete 
 
A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) az autonóm államigazgatási szervek egyik 
típusa, amelynek autonóm jellegét éppen a Kormánytól való függetlenség adja és amely 
versenyfelügyeleti és egyéb feladatokat lát el, különös tekintettel az európai uniós kívánalmakra. A 
GVH autonóm jellegéből fakadóan tehát a feladatai ellátása során csak a törvénynek van 
alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól 
mentesen látja el. Jogállását és feladatait csak törvény határozhatja meg. Az uniós előírásokból 
fakadó feladatok megvalósítása körében azonban együttműködik az Európai Bizottsággal és az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok versenyhatóságaival, amely 
feladatok ellátására együttműködési megállapodást is köthet. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal feladatai többirányúak. Így a hatósági jogalkalmazáson kívül részt 
vesz a jogalkotásban is és véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő, továbbá a versenyt 
korlátozó vagy a verseny feltételeit befolyásoló, valamint az árakra vagy az értékesítési feltételekre 
vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket. Mindez a 
kötelezettség azonban nem vonatkozik az önkormányzati rendeletekre, azonban a jegyző 
önkéntesen kezdeményezheti az önkormányzati rendelet tervezetének a véleményezését is. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal emellett társadalmi tevékenységet is végez a gazdasági verseny 
elfogadottságának növelésére és a vállalkozások jogkövető magatartásának előmozdítására, 
valamint a fogyasztói tudatosság növelése érdekében. Ennek érdekében a GVH támogatja a 
versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó tudományos-oktatási 
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programokat, a versenyjoggal, verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó 
szakemberek képzését is. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal szervezetileg önálló, gazdasági szervezettel rendelkező központi 
költségvetési szerv, amely a központi költségvetés szerkezeti rendjében önálló fejezetet alkot. A 
fejezetet irányító szerv vezetőjének jogosítványait a Gazdasági Versenyhivatal elnöke gyakorolja. 
A Gazdasági Versenyhivatal székhelye Budapest. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyetteseinek, valamint a Versenytanács tagjainak a 
jogviszonyára - a törvényben foglalt eltérésekkel - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Gazdasági 
Versenyhivatal elnökére, elnökhelyettesére, valamint a Versenytanács tagjaira azonban szigorú 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Így kizáró ok a büntetett előélet továbbá az is, ha 
valaki ugyan büntetlen előéletű, de a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében 
megállapította a törvényben konkrétan felsorolt cselekmények kapcsán.  
 
A Gazdasági Versenyhivatal élén az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági 
elnök nevezi ki. A Gazdasági Versenyhivatal két elnökhelyettesének a személyére a Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki azt – ha egyetért a javaslattal - 
előterjeszti a köztársasági elnöknek. Az elnökhelyetteseket szintén a köztársasági elnök nevezi ki, 
és egyben megbízza az egyik elnökhelyettest a Versenytanács elnöki teendőinek az ellátásával. 
Mind az elnök, mind az elnökhelyettesek kinevezése hat évre szól és a hat év lejártát követően 
újból kinevezhetők, azzal, hogy a Versenytanács elnöke esetében újbóli kinevezésnek legfeljebb 
egy alkalommal lehet helye. 
 
A Gazdasági Versenyhivatal elnöke vezeti és képviseli a Gazdasági 
Versenyhivatalt, megállapítja a szervezeti és működési szabályzatot, és jóváhagyja a Versenytanács 
szervezeti és működési szabályzatát, valamint meghatározza a Gazdasági Versenyhivatal 
létszámkeretét, kiadmányozási rendjét, és munkáltatói jogokat gyakorol. Szintén az elnök jelöli ki 
az 1/2003/EK tanácsi rendelet szerinti Versenykorlátozó Magatartások és Erőfölényes Helyzetek 
Tanácsadó Bizottságában, valamint a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti Összefonódások 
Tanácsadó Bizottságában a Gazdasági Versenyhivatalt képviselő személyeket, továbbá irányítja a 
GVH versenykultúrát és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúráját fejlesztő tevékenységét. Az 
elnök emellett részt vehet az Országgyűlés és a Kormány ülésein, akkor ha a GVH feladatkörét 
érintő kérdéseket tárgyalnak. Külön felkérés alapján szakvéleményt ad az Országgyűlésnek a 
gazdasági versenyt érintő kérdésekben, és emellett évente beszámol a GVH tevékenységéről. Az 
elnök feladata az is, hogy a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére 
tájékoztatást adjon a gazdasági versenyt érintő tapasztalatokról, de az elnök a Versenytanács 
elnökével együttesen a nyilvánosság számára is adhat ki a GVH jogalkalmazási gyakorlatának 
alapjait ismertető közleményt. Az ilyen közleménynek kötelező ereje azonban nincs, a fő 
rendeltetése mindössze a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése. 
 
A Versenytanács elnökből és tagokból áll. Az elnök és tagok a döntéshozataluk során 
függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik 
meghozatalával összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók. A Versenytanács a 
törvényben meghatározott feladatokat látja el. 
 
A Versenytanács elnökének a feladata, hogy szervezze a Versenytanács munkáját, ellenőrizze az 
eljárási határidők megtartását, elkészítse és jóváhagyásra előterjessze a Versenytanács szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint gondoskodjon a versenytanácsi döntések nyilvánosságra 
hozataláról. A Versenytanács elnöke ugyanakkor az eljáró versenytanács tagjaként is eljárhat. 
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A Versenytanács tagjait a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára a köztársasági elnök 
nevezi ki és menti fel. A kinevezésük hat évre szól és a lejáratot követően egy alkalommal újból 
kinevezhetők. 
A Gazdasági Versenyhivatal elnökének, elnökhelyettesének, illetve a Versenytanács tagjának 
megbízatása és a közszolgálati jogviszonya megszűnik az alábbi esetekben: 

a) a megbízatási időtartam leteltével, 
b) 70. életéve betöltésével, 
c) halálával, 
d) lemondásával, 
e) összeférhetetlenségének megállapításával, 
f) felmentésével. 

 
A Gazdasági Versenyhivatal elnökére, elnökhelyettesére és a Versenytanács tagjaira, továbbá a 
főtitkárra és a vizsgálókra szigorú összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Így ezen 
személyek további jogviszonyt - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi 
oltalom alá eső szellemi tevékenységre irányuló jogviszony, a közérdekű önkéntes tevékenység és 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével - nem létesíthetnek. 
 
A Versenytanács tagja szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet, míg a 
Versenytanács jogi végzettségű tagjának jogi szakvizsgával kell rendelkeznie. A vizsgálói 
munkakört betöltő köztisztviselőknek ugyancsak szakirányú felsőfokú végzettséggel kell 
rendelkezniük. E vonatkozásban szakirányú felsőfokú végzettségnek tekinthető képesítések, 
végzettségek körét a GVH szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 
 
4.3. A Gazdasági Versenyhivatal által folytatható eljárások 
 
A GVH versenyfelügyeleti és azon kívül más típusú eljárásokat is lefolytathat. A 
versenyfelügyeleti eljáráson kívüli eljárások közé tartozik a piacelemzés és ágazati vizsgálat, a 
bejelentés és panasz, továbbá az összefonódásbejelentés. 
 
4.3.1. A versenyfelügyeleti eljáráson kívüli eljárások 
 
Piacelemzés 
A piacelemzés célja a feladatok hatékonyabb és eredményesebb ellátása. Ennek keretében a 
GVH nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés útján, szükség 
esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonásával felméri és elemzi az egyes piacok működését, a 
piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek 
a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását. A piacelemzés 
megindításának tényét és azt, hogy a piacelemzés mely piacokra, illetve mely piaci gyakorlatokra 
vonatkozik, milyen kérdésekre terjed ki, továbbá a piacelemzés tervezett ütemezését, a GVH a 
honlapján nyilvánosságra hozza. A vizsgálat eredménye egy tanulmány, amely tartalmazza, a 
vizsgált kérdéseket, a piacelemzés során feltárt tényeket és megállapításokat, az esetlegesen 
szükségesnek mutatkozó további intézkedéseket, valamint az alkalmazott módszertant. Ezt a 
tanulmányt a GVH szintén közzéteszi a honlapján. 
 
Ágazati vizsgálat 
Az ágazati vizsgálat célja a piaci folyamatok feltárása és értékelése. A megindítására az ad okot, 
ha a GVH azt tapasztalja, hogy az ármozgások vagy más piaci körülmények arra utalnak, hogy az 
adott ágazathoz tartozó valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik. Ekkor a GVH 
végzéssel ágazati vizsgálatot indít, amelyet végzéssel rendel el, amelyben megjelöli, hogy mely 
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piaci körülményekre tekintettel szükséges a vizsgálat megindítása. A vizsgálatindító végzést 
hirdetményi úton kell közölni. Az ágazati vizsgálat eredményéről ésszerű időn belül jelentést 
készül, amelyet megelőzően azonban biztosítani kell, hogy az ágazatban működő vállalkozások a 
jelentés tartalmára írásban észrevételeket tehessenek. Ennek érdekében a jelentés tervezetét 
észrevételezésre meg kell küldeni az ágazatban működő vállalkozásoknak olyan időpontban, hogy 
észrevételeik megtételére legalább harminc nap álljon rendelkezésükre. Az ágazati vizsgálat során 
nyilvános meghallgatás is tartható, ha az ágazatban működő vállalkozások pontos köre nem 
állapítható meg, vagy az ilyen vállalkozások nagy száma miatt a vállalkozások egyenkénti 
megkeresése aránytalan nehézséggel járna. A GVH az ágazati vizsgálat eredményéről készített 
jelentést, valamint az írásbeli észrevételekről, illetve a meghallgatásról készült összefoglalót vagy 
jegyzőkönyvet a honlapján közzéteszi. Amennyiben a piacelemzés, illetve az ágazati vizsgálat 
eredménye alapján piaci zavar áll fenn, akkor versenyfelügyeleti eljárást indít a GVH vagy ha azzal 
várhatóan nem orvosolható a probléma, erről tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörrel 
rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztert vagy hatóságot, 
emellett kötelező erővel nem rendelkező nyilvános ajánlást adhat ki és szükség esetén jogszabály 
megalkotását vagy módosítását is kezdeményezheti az arra jogosult szervnél. 
 
Bejelentés és panasz 
A Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés miatt bárki bejelentéssel vagy 
panasszal élhet a Gazdasági Versenyhivatalnál. Az ezekkel kapcsolatos eljárás nem része a 
versenyfelügyeleti eljárásnak. Ezen eljárástípusnál arra is lehetőség van, hogy a bejelentő vagy a 
panaszos kérelmére a Gazdasági Versenyhivatal titokban tartsa azt a tényt, hogy az illető a 
Gazdasági Versenyhivatalnál bejelentéssel vagy panasszal élt. A bejelentéssel és a panasszal 
kapcsolatos eljárás irataiba kizárólag a bejelentő, illetve a panaszos tekinthet be a bejelentés 
tárgyában való döntéshozatalt, illetve a panasszal kapcsolatos eljárás lezárultát követően azzal, 
hogy korlátozottan megismerhető adat csak akkor ismerhető meg, ha az iratbetekintést kérő 
igazolja, hogy az érintett adat védelmét szabályozó külön törvényben az adat megismerésére 
meghatározott különös feltételek fennállnak. Ha a bejelentésben vagy panaszban megjelölt 
magatartással kapcsolatban versenyfelügyeleti eljárás indul, az iratokba való betekintésre és az 
adatok kezelésére a versenyfelügyeleti eljárás szabályait kell alkalmazni. 
 
Bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján közzétett formátumú, megfelelően 
kitöltött űrlap Gazdasági Versenyhivatalhoz történő benyújtásával tehető. Az űrlap tartalmazza a 
bejelentés elbírálásához szükséges lényeges tényeket, így különösen a bejelentő és a bejelentett 
azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, a feltételezett jogsértést 
megvalósító konkrét magatartás leírását, az érintett piac meghatározásához szükséges alapvető 
információkat, a feltételezett jogsértés időtartamát, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos 
állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A bejelentéssel kapcsolatos eljárásra az 
Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) egyes 
szabályait is alkalmazni kell.  
 
A bejelentés beérkezését követő naptól számított két hónapon belül a vizsgáló vagy vizsgálatot 
rendel el, vagy megállapítja, hogy a bejelentésben foglalt, illetve a beszerzett adatok alapján a 
versenyfelügyeleti eljárás megindításának a feltételei nem állnak fenn, illetve az eljárást 
megszünteti vagy hatáskör hiányában a bejelentést átteszi a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz. A két hónapos határidőt a GVH elnöke indokolt esetben annak letelte 
előtt egy alkalommal legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. A végzéseket a bejelentővel kell 
közölni, a bejelentettel pedig akkor, ha az eljárásban részt vett. A megszüntető végzést kizárólag a 
bejelentő támadhatja meg, közigazgatási perben, a közlésétől számított nyolc napon belül. A 
perben nincs helye az érdekelt perbelépésének, a természetes személy bejelentő számára a jogi 
képviselet nem kötelező, és a bíróság végzése ellen perorvoslatnak nincs helye. 
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A GVH a bejelentésnek nem minősülő beadványt panaszként kezeli és a vizsgáló annak alapján 
megteszi a szükséges intézkedéseket. Az ugyanazon panaszos által tett korábbi panasszal azonos 
tartalmú, a nyilvánvalóan alaptalan, továbbá a névtelen panasszal kapcsolatos intézkedés 
megtétele mellőzhető. A vizsgáló a panaszost és azt, akivel szemben panasszal éltek, 
meghallgathatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. Ha a panaszban 
megjelölt magatartással kapcsolatban más hatóság jogosult eljárni, a GVHt a panaszos egyidejű 
értesítése mellett átteszi az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. Ha a 
panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti 
eljárást indít, vagy a panasz beérkezésekor a versenyfelügyeleti eljárás már folyamatban van vagy 
lezárult, erről a tényről a panaszost tájékoztatni kell. Ha a panasz alapján további intézkedés nem 
szükséges, erről a panaszost külön nem kell tájékoztatni, a panasszal kapcsolatos eljárást ebben az 
esetben a panasz beérkezésétől számított egy év elteltével lezártnak kell tekinteni. 
 
Összefonódás-bejelentés  
 
Összefonódás-bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal által a honlapján közzétett formátumú, 
megfelelően kitöltött összefonódás-bejelentési űrlapon kell benyújtani. Az összefonódás-
bejelentésnek az elintézéséhez szükséges valamennyi tényt, adatot tartalmaznia kell, és ahhoz 
csatolni kell az űrlapban megjelölt iratokat. Az összefonódás-bejelentés tényét és az összefonódás 
korlátozottan megismerhető adatot nem tartalmazó rövid ismertetését a GVH a honlapján 
nyilvánosságra hozza, kivéve, ha a bejelentésben az összefonódás tényét az összefonódás 
végrehajtásáig üzleti titokként kezelendőnek jelölték meg. Az összefonódás-bejelentés 
elintézésével kapcsolatos eljárás szintén nem része a versenyfelügyeleti eljárásnak. Az 
összefonódás-bejelentést megelőzően az összefonódás-bejelentésre kötelezett vállalkozások 
előzetes egyeztetést kezdeményezhetnek a Gazdasági Versenyhivatalnál a már elhatározott 
összefonódás bejelentéséhez szükséges adatok, iratok körének tisztázása érdekében.  
 
Az összefonódás-bejelentés díjköteles eljárás, amelynek elintézéséért egymillió forint igazgatási 
szolgáltatási díjat kell megfizetni. A díjat - a vállalkozások eltérő megállapodása hiányában - az 
összefonódás-bejelentést tevő vállalkozás köteles megfizetni. 
Az összefonódás-bejelentés alapján a következő intézkedések tehetők: 

a) elrendelik az összefonódás vizsgálatát, 
b) ha nem áll fenn a vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény erről a tényről a vizsgáló 

hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentőnek, 
c) az összefonódás-bejelentést visszautasítja az irányadó küszöbérték nem teljesülése esetén 

vagy 
d) a nem a jogosulttól származó vagy az idő előtt benyújtott összefonódás-bejelentést - az 

eljáró versenytanáccsal egyetértésben - visszautasítja. 
Ha az irányadó határidőben nem kerül sor az ott megjelölt intézkedések valamelyikére, az 
összefonódás végrehajtható.  
 
4.4. A versenyfelügyeleti eljárás 
 
4.4.1. Általános szabályok 
 
A versenyfelügyeleti eljárás a Tpvt. rendelkezései megsértésének megállapítására, valamint a 
vállalkozások összefonódásának Tpvt. szerinti vizsgálatára irányuló eljárás, továbbá a külön 
törvényben ekként megjelölt hatósági eljárás. A versenyfelügyeleti eljárást a Gazdasági 
Versenyhivatal folytatja le, amelytől az ügy nem vonható el. A GVH illetékessége az ország egész 
területére kiterjed. 
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A versenyfelügyeleti eljárás az Ákr. szerint kivett eljárás, azaz arra főszabály szerint kizárólag a 
Tpvt-ben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni és az Ákr. rendelkezéseit csak akkor, ha azt a 
törvény kifejezetten előírja. Kifejezetten az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni a Tpvt. szerint az 
eljárás alapelveire, a képviselet általános szabályaira és a meghatalmazásra, a hatáskör vizsgálatára, 
a hatásköri vitára, a megkeresésre, a kiskorú, a cselekvőképtelen és a cselekvőképességében 
részlegesen korlátozott nagykorú személy eljárási védelmére, a támogatóra, a kérelemre, a 
hiánypótlásra, a kérelem visszautasítására, a kérelem nyomán indult eljárás megszüntetésére és 
felfüggesztésére, az eljárási cselekményről való értesítésre, az eljárási cselekmények rögzítésére, 
valamint a határozatra és végzésre, a döntés véglegességére, kijavítására és kiegészítésére 
vonatkozóan. 
 
A versenyfelügyeleti eljárás szakaszai 
 
A versenyfelügyeleti eljárás két fő szakaszból áll, melyek az alábbiak:  
- a vizsgálat és 
- a versenytanácsi eljárás. 
 
A vizsgálati szakasz a vizsgáló jelentésének a Versenytanács elé terjesztéséig tart. Főszabály 
szerint a vizsgálati szakaszban a vizsgáló, a versenytanácsi eljárásban az eljáró versenytanács 
hozza meg a döntéseket és teszi meg a szükséges egyéb intézkedéseket. A Versenytanács 
döntéseit a Versenytanács elnöke által a Versenytanács szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint a Versenytanács tagjai közül kijelölt háromtagú vagy öttagú tanácsban 
eljárva hozza meg azzal, hogy az eljáró versenytanács előadó versenytanácstagként kijelölt tagja 
egyedül eljárva is meghozhatja az olyan végzést, amely ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, és 
megteheti a szükséges egyéb intézkedéseket. 
 
A kizárás 
Az ügy elintézésére szigorú kizárási szabályok vonatkoznak. Így abban nem vehet részt az a 
személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése, továbbá olyan személy, akinek jogát 
vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, aki az ügyben tanúvallomást tett, vagy tanúként való 
meghallgatását elrendelték, aki az ügyben szakértőként járt el, vagy szakértőként való 
meghallgatását elrendelték, aki az ügyben hatósági tanúként járt el, szemletárgy birtokosa vagy 
támogató. Az ügy elintézésében nem vehet részt az sem, aki az ügy elintézéséből kizárt személy 
képviselője, valamint a kizárt személy hozzátartozója vagy volt házastársa. 
 
A vizsgáló a Gazdasági Versenyhivatal elnökének, az eljáró versenytanács tagja pedig a 
Versenytanács elnökének jelenti be a vele szemben fennálló kizárási okot annak észlelését 
követően haladéktalanul. A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács tagja a bejelentés 
elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. A kizárási 
okot azonban az ügyfél is bejelentheti, a versenytanács eljárása során azonban az ügyfél a kizárási 
okot csak akkor érvényesítheti, ha nyomban valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló 
tényről akkor szerzett tudomást. 
 
A kizárás kérdésében a vizsgáló esetében a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, az eljáró 
versenytanács tagja esetében a Versenytanács elnöke dönt a kizárási ok bejelentését követő naptól 
számított tizenöt napon belül, és szükség esetén kijelöli az új vizsgálót, illetve az eljáró 
versenytanács új tagját, továbbá dönt arról is, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási 
cselekményeket, amelyekben a kizárt vizsgáló, illetve versenytanácstag járt el. Ha a kizárási okot 
az ügyfél jelentette be, a kizárásról végzésben kell dönteni, és azt az ügyféllel is közölni kell. Ha a 
vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács tagja a kizárási okot maga jelentette be, a bejelentés 
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elintézéséig az ügyben nem járhat el. Minden más esetben az ügyben eljárhat, de az ügy 
befejezését eredményező döntést nem hozhat. Az ügyfél által ugyanazon személy ellen ismételten 
előterjesztett bejelentés esetén ez a korlátozás nem érvényesül. Ha a Versenytanács elnöke az 
eljáró versenytanács tagjaként részt vesz az eljárásban, a kizárásával kapcsolatos eljárásra a 
vizsgáló kizárására irányadó szabályok alkalmazandók. 
 
Az ügyfél 
 
A versenyfelügyeleti eljárásban ügyfélnek minősül 

a) összefonódás vizsgálatára irányuló eljárás esetén a bejelentő, az összefonódás közvetlen 
résztvevője, valamint az a vállalkozás, amelynek a vállalkozásrész az összefonódást megelőzően a 
része volt,  

b) más eljárásban az, akivel szemben a vizsgáló az eljárást megindította, továbbá az, akit a 
vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács az eljárásba ügyfélként bevont. 
Ha a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az eljárás nem a megfelelő vállalkozás 
ellen indult, a vizsgáló a megfelelő vállalkozást - az előző ügyfél egyidejű elbocsátásával - az 
eljárásba bevonhatja. Ha pedig a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a 
vizsgált magatartásnak más vállalkozás is részese volt, vagy a vizsgált magatartás tekintetében más 
vállalkozás felelőssége is fennállhat, a vizsgáló e vállalkozást az eljárásba bevonja. Ha az 
összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban olyan vállalkozás számára kellene feltételt vagy 
kötelezettséget előírni, amely az eljárásban ügyfélként nem vesz részt, a vizsgáló, illetve az eljáró 
versenytanács felhívására e vállalkozás az eljárásba ügyfélként beléphet. 
 
A kapcsolattartás általános szabályai 
A Gazdasági Versenyhivatal írásban, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatásokról szóló 
2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus 
úton, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton vagy személyesen tart kapcsolatot az ügyféllel 
és az eljárásban résztvevőkkel. A kapcsolattartás formáját a Gazdasági Versenyhivatal határozza 
meg. Az egyes versenyfelügyeleti eljárásokban alkalmazandó kapcsolattartási módokról a 
Gazdasági Versenyhivatal a honlapján közzétett tájékoztatóban rendelkezik. 
 
Nyelvhasználat 
A versenyfelügyeleti eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az angol nyelven kiállított okiratot az 
eredeti nyelven is be lehet nyújtani. Ebben az esetben a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács 
hivatalból vagy a többi ügyfél kérelmére az okirat magyar nyelvű összefoglalójának vagy magyar 
nyelvű fordításának benyújtását rendelheti el. A tolmácsra az Ákr. szabályait kell alkalmazni. 
 
A mulasztás igazolása 
Nem minősül a hiánypótlásra, adat vagy irat szolgáltatására, illetve a nyilatkozattételre előírt 
határidő vagy határnap elmulasztásának, ha a kötelezettnek a határidő lejártát vagy a határnapot 
megelőzően benyújtott indokolt kérelmére a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a határidőt 
meghosszabbítja, vagy a kötelezettség teljesítésére új határnapot ír elő. A határidő-hosszabbítási 
kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem 
előterjesztésének nincs helye. Az igazolási kérelemről vizsgálati szakaszban történt mulasztás 
esetén a vizsgáló, a versenytanács eljárása során történt mulasztás esetén az eljáró versenytanács 
dönt. A vizsgáló igazolási kérelmet elutasító végzése ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az 
igazolási kérelemre egyebekben szintén az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Az eljárás felfüggesztése 
A versenyfelügyeleti eljárás felfüggeszthető, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes 
elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy a Gazdasági 
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Versenyhivatalnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül 
megalapozottan nem dönthető el. Az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzéssel szemben 
csak az összefonódással kapcsolatos versenyfelügyeleti eljárásban van helye önálló jogorvoslatnak. 
 
Az eljárás megszüntetése 
A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha 

a) a hatásköri vitában az érintett hatósággal való egyeztetés eredményeként vagy a közigazgatási 
bíróság döntése alapján az ügyben más hatóság került kijelölésre, 

b) az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem állapítható meg, hogy a magatartás 
jogsértő-e, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, 

c) az eljárás okafogyottá vált, vagy 
d) az összefonódás tekintetében nem teljesül az összefonódás-vizsgálati küszöbérték. 

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti, ha a vizsgált ügylet nem 
összefonódás. 
 
Eljárási bírság és az eljárás akadályozásának egyéb következményei 
Az eljárás akadályozása miatt eljárási bírság is kiszabható. Így azzal szemben, aki az eljárás során 
olyan cselekményt végez vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására, a valós 
tényállás feltárásának meghiúsítására irányul, vagy azt eredményezi, vagy kötelezettségét 
egyébként önhibájából megszegi eljárási bírság szabható ki. Aki a kötelezettségét önhibájából 
megszegi, azt a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács az okozott többletköltségek megtérítésére 
kötelezi. Eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben is, ha az irányításkorlátozó előírást 
megszegi. Az eljárási bírság legkisebb összege vállalkozás esetében kétszázezer, vállalkozásnak 
nem minősülő természetes személy esetében ötvenezer forint, legmagasabb összege vállalkozás 
esetében az eljárási bírságot kiszabó végzés meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó 
árbevétel egy százaléka, vállalkozásnak nem minősülő természetes személy esetében ötszázezer 
forint. Határidőhöz kötött, még nem teljesített eljárási kötelezettség esetén az eljárási bírság napi 
összegben is meghatározható. 
 
A tényállás tisztázása 
A versenyfelügyeleti eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás 
tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a Gazdasági Versenyhivatal vagy más 
hatóság által jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A Gazdasági Versenyhivatal által 
hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A GVH eljárásában a szabad 
bizonyítás elve érvényesül, így a vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács szabadon választja meg a 
bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli. A 
bizonyítási eszközök főszabály szerint az Ákr-ben nevesített eszközökhöz igazodnak, így ide 
tartozik az ügyfél nyilatkozata, a tanú, az irat, a szemle és a szakértő. 
 
A tárgyalás 
A vizsgáló, illetve az eljáró versenytanács tárgyalást tart, ha a tényállás tisztázásához szükség van 
az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására. A tárgyalás nyilvános, a vizsgáló, 
illetve az eljáró versenytanács ugyanakkor a tárgyalásról vagy annak egy részéről a nyilvánosságot 
kérelemre kizárja vagy hivatalból kizárhatja. A tárgyalásra egyebekben szintén az Ákr. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
4.4.2. Az ügyintézési határidő 
 
A versenyfelügyeleti eljárásban az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik. 
Az ügyintézési határidő az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban 
három hónap, más eljárásokban és az uniós jogsértések miatti eljárásokban hat hónap, az 
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összefonódás vizsgálata kapcsán négy hónap, míg annak bizonyos típusaira (médiajogi 
jogsértések) harminc nap. Az Ákr. szabályozásával összhangban az ügyintézési határidőn, illetve a 
döntés meghozatalára nyitva álló egyéb határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell. 
Az ügyintézési határidőt a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, illetve - a versenytanácsi eljárás 
szakaszában - a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt a törvényben előírt 
időtartamokkal meghosszabbíthatja. 
 
Az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az alábbi időtartamok: 

1. a hatásköri vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
2. az ügyfél megszűnésétől a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtására előírt határidő 

leteltéig, határidőben benyújtott kérelem esetén annak elbírálásáig, illetve a jogutódnak az 
eljárásba való bevonásáig terjedő időtartam, 

3. az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban ügyfélként részt nem vevő vállalkozásnak az 
eljárásba ügyfélként való belépésére vonatkozó felhívástól a vállalkozás ügyfélként való 
belépéséig, de legfeljebb a belépésre vonatkozó felhívásban meghatározott határidő leteltéig 
terjedő időtartam, 

4. az ügyfél törvényes képviselőjének halála esetén - ha az ügyfélnek nem volt meghatalmazott 
képviselője - az új törvényes képviselő bejelentéséig terjedő időtartam, 

5. a szakhatóság eljárásának időtartama, 
6. az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
7. a szükséges nemperes eljárás megindításától a bíróság jogerős végzésének közléséig terjedő 

időtartam, 
8. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
9. a hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam, 
10. az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére, illetve okirat vagy más 

irat bemutatására való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam, 
11. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 

időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési 
ügygondnok útján történő közlés időtartama. 
 
4.4.3. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása 
 
A versenyfelügyeleti eljárás a vizsgálatot elrendelő végzés meghozatalának napján hivatalból indul. 
A vizsgáló végzéssel vizsgálatot rendel el a GVH hatáskörébe tartozó, valószínűsíthetően jogsértő 
magatartás észlelése esetén, ha a közérdek védelme versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását 
szükségessé teszi, illetve ha valószínűsíthető, hogy tilalmazott összefonódást hajtottak végre. Az 
eljárás megindításának azonban objektív és szubjektív határidőknek is meg kell felelniük. Így nem 
indítható versenyfelügyeleti eljárás, ha az üzleti döntés tisztességtelen befolyásolása tilalmába 
ütköző magatartás elkövetése óta három év, vagy a gazdasági versenyt korlátozó, illetve 
erőfölénnyel való visszaélés rendelkezéseibe ütköző magatartás elkövetése óta öt év eltelt. 
Összefonódás vizsgálatára irányuló eljárás esetén a cselekményektől függően hat hónapos, 
valamint öt éves határidőket kell figyelembe venni.  
 
A vizsgáló jelentése 
A vizsgáló az eljárás vizsgálati szakasza során bizonyítási eljárást folytat le, majd a vizsgálat 
befejezésekor a vizsgáló jelentést készít, amelyet az iratokkal együtt a versenytanács elé terjeszt. A 
jelentésnek tartalmaznia kell a vizsgálat tárgyának megjelölését, a megállapított tényállást és az azt 
alátámasztó bizonyítékokat, a vizsgáló indítványát az eljárás további menetére, illetve - szükség 
esetén - az ideiglenes intézkedés elrendelésére. A vizsgáló indokolt esetben a vizsgálat lezárását 
megelőzően, külön jelentésben is tehet indítványt az irányítási jogoknak az eljárást befejező 
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döntés meghozataláig terjedő gyakorlására vonatkozó megadására vagy elutasítására, 
illetve ideiglenes intézkedés elrendelésére. 
 
4.4.4. A versenytanács eljárása 
 
Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentését megvizsgálja, majd azt a vizsgálónak visszaadhatja, ha 
megállapítja, hogy a tényállás tisztázásához további vizsgálatra, illetve a vizsgálat kiterjesztésére, 
vagy más vállalkozásnak az eljárásba történő bevonására van szükség. 
Az eljáró versenytanács a vizsgáló jelentése alapján ideiglenes intézkedéssel megtilthatja a 
valószínűsíthetően jogsértő magatartás további folytatását, illetve elrendelheti a 
valószínűsíthetően jogsértő állapot megszüntetését is. Az ideiglenes intézkedést elrendelő végzés 
ellen önálló jogorvoslatnak van helye.  
Egyéb esetben a vizsgálatot lezáró jelentés alapján a versenytanács megküldi az ügyfél részére az 
ügyre vonatkozó előzetes álláspontját, amely tartalmazza a megállapított tényállást, az azt 
alátámasztó bizonyítékokat, a tényállás értékelését, a döntés meghozatalához szükséges 
szempontok és következtetések lényegének, valamint az esetleges bírság kiszabása körében 
figyelembe venni kívánt szempontoknak az ismertetését. Az előzetes álláspontra az ügyfél az 
eljáró versenytanács által megállapított határidőn belül nyilatkozatot, észrevételt tehet. 
 
Egyezségi eljárás  
Meghatározott eljárásokban a vizsgálatot lezáró jelentés alapján az eljáró versenytanács a feltárt 
tényállásra és az azt alátámasztó bizonyítékokra figyelemmel az eljárás gyors és eredményes 
befejezése szempontjából azt célszerűnek tartja, az ügyfelet felhívhatja, hogy írásban jelezze, 
kíván-e egyezségi eljárásban részt venni. Amennyiben igen, akkor az eljáró versenytanács az 
ügyfelet meghallgatja, ennek során közli az ügyféllel, hogy vele szemben mely magatartás miatt, 
milyen bizonyítékok alapján, várhatóan milyen jogsértést állapítana meg, és milyen szempontok 
alapján, milyen összeghatárok között szabna ki bírságot. Ha az ügyfél és az eljáró versenytanács 
az eljárás gyors és eredményes befejezését nem veszélyeztető időn belül e tényezők tekintetében 
közös álláspontra jut, az eljáró versenytanács - legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével - 
felhívja az ügyfelet arra, hogy nyújtsa be az egyezségi nyilatkozatát.  
 
Az egyezségi nyilatkozat a közös álláspontnak megfelelően tartalmazza az ügyfélnek a jogsértő 
magatartásban való részvételét elismerő egyértelmű nyilatkozatát, a magatartásnak és jogi 
megítélésének, a magatartás céljának, megvalósítása módjának, időtartamának, valamint az ügyfél 
abban való részvétele módjának és mértékének tényszerű és tömör leírását, az ügyfél által 
elfogadhatónak ítélt legmagasabb bírságösszeget, valamint az ügyfél nyilatkozatait. E körben arról 
kell nyilatkozni, hogy az eljáró versenytanács megfelelően tájékoztatta és lehetőséget adott azzal 
kapcsolatos álláspontjának megfelelő kifejtésére, és az előzetes álláspont és a határozat tartalma az 
egyezségi nyilatkozatban foglaltakkal megegyezik, további eljárási lépéseket, így különösen 
további iratbetekintést és tárgyalás tartását nem kezdeményezi, továbbá előzetesen lemond a 
határozattal szembeni jogorvoslat jogáról. 
 
Versenytanácsi tárgyalás a határozat meghozatala előtt 
Az eljáró versenytanács a határozat meghozatala előtt tárgyalást tart, ha azt az ügyfél kéri vagy az 
eljáró versenytanács szükségesnek tartja. Nem kell tárgyalást tartani abban az esetben, ha nem 
készül előzetes álláspont. Az eljáró versenytanács az előzetes álláspont megküldésével egyidejűleg 
nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet arról, hogy kéri-e tárgyalás tartását. 
 
Kötelezettségvállalás  
Ha a vizsgált magatartás tekintetében az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy magatartását 
meghatározott módon összhangba hozza az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel, és a 
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közérdek hatékony védelme ilyen módon is biztosítható, az eljáró versenytanács határozatában 
kötelezővé teheti a vállalás teljesítését anélkül, hogy a határozatban a jogsértés megvalósulását 
vagy annak hiányát megállapítaná. Ha az ügyfél a vizsgált magatartással időközben felhagyott, a 
magatartás ismételt tanúsításának elkerülését biztosító átlátható és ellenőrizhető magatartási 
szabályok betartására vállalható kötelezettség. 
 
Ha a vállalkozás nem teljesíti az előírt kötelezettséget, az eljáró versenytanács a vállalt 
kötelezettséget előíró határozat alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjának 
mérlegelése alapján a határozatot visszavonja vagy bírságot szab ki. A határozat a kötelezettség 
megsértésétől számított öt éven belül vonható vissza. 
 
Egyeztetés az érdekeltekkel 
Az eljáró versenytanács az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban az előzetes vagy utólagos 
feltételt, illetve kötelezettséget előíró határozat, illetve a kötelezettségvállalást kötelezővé tevő 
határozat meghozatala előtt - ha azt szükségesnek tartja - az előzetes álláspontnak az ügyfelek 
részére való megküldésével egyidejűleg egyeztetést is kezdeményezhet az érdekeltek 
álláspontjának megismerése érdekében. 
 
4.4.5. A Versenytanács döntése 
 
Az eljáró versenytanács határozatában 

a) az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárásban megállapítja, hogy az 
összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacon, illetve az 
összefonódásra vonatkozóan előzetes vagy utólagos feltételt, illetve kötelezettséget ír elő, vagy az 
összefonódást megtiltja, 

b) megállapítja, hogy az összefonódás-bejelentésben lényeges tényt félrevezetően közöltek, és a 
vizsgáló által kiadott hatósági bizonyítványt visszavonja, 

c) megállapítja, hogy a határozat a döntés szempontjából lényeges tény félrevezető közlésén 
alapult, és a határozatot visszavonja, 

d) megállapítja, hogy a megállapodás tilalom alá esik, 
e) megállapítja, hogy a csoportos mentesülés kedvezménye nem vonatkozik a megállapodásra, 
f) megállapítja a jogsértés tényét, 
g) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, 
h) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását, 
i) jogsértés megállapítása esetén kötelezettséget ír elő, így különösen az ügylet jellegének 

megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától vagy további fenntartásától való indokolatlan elzárkózás 
esetén szerződéskötésre kötelez, 

j) elrendeli a jogsértő tájékoztatással kapcsolatban helyreigazító nyilatkozat közzétételét, 
k) bírságot szab ki, illetve 
l) figyelmeztetést alkalmaz arra vonatkozó kötelezettség előírása mellett, hogy az ügyfél 

alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső 
eljárásrendet, 

m) a vállalkozást a kötelezettségvállalás teljesítésére kötelezi, 
n) megállapítja, hogy a határozat a döntés szempontjából lényeges ténynek a kötelezett 

vállalkozás általi félrevezető közlésén alapult, és a határozatot visszavonja, vagy 
o) megállapítja, hogy a magatartás nem jogsértő. 
 

4.4.6. Utóvizsgálat 
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A Gazdasági Versenyhivatal utóvizsgálat keretében hivatalból ellenőrzi az eljáró versenytanács 
végrehajtható határozatában előírt, előzetes vagy utólagos feltétel vagy kötelezettség, illetve 
kötelezettségvállalás teljesítését, ha az a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg. 
 
Az utóvizsgálat az eljáró versenytanács határozatában meghatározott teljesítési határidőtől öt éven 
belül indítható. Az utóvizsgálat ügyintézési határideje három hónap. A határidőt Gazdasági 
Versenyhivatal elnöke, illetve - a versenytanácsi eljárás szakaszában - a Versenytanács elnöke 
indokolt esetben annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb három hónappal 
meghosszabbíthatja. A vizsgálónak az utóvizsgálatban előterjesztett jelentése alapján az eljáró 
versenytanács a feltétel teljesülésének, illetve az előírt kötelezettség teljesítésének megállapítása 
esetén az utóvizsgálatot végzéssel megszünteti, ennek hiányában más intézkedést alkalmaz, 
valamint bírságot szabhat ki. 
 
4.4.7. Szankciók a versenyfelügyeleti eljárásban 
 
Az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Gazdasági Versenyhivatal 
hatáskörébe tartozó jogsértő magatartást valósít meg vagy az eljáró versenytanács határozatában 
megtiltott összefonódást a tilalom ellenére végrehajtotta, illetve nem teljesítette az összefonódásra 
vonatkozóan a határozatban előírt kötelezettséget, vagy az összefonódást az eljáró versenytanács 
határozatában előírt feltétel teljesülése nélkül végrehajtotta, továbbá aki az összefonódást a 
tilalom ellenére végrehajtotta. Szintén bírsággal sújtható, aki az összefonódás-bejelentésben 
lényeges tényt neki felróhatóan félrevezetően közölt, és ez az összefonódás vizsgálatának 
elrendelésére kihatott és a kiadott hatósági bizonyítványt vissza kell vonni, vagy a 
versenyfelügyeleti eljárásban a határozat szempontjából lényeges tényt neki felróhatóan 
félrevezetően közölt. Ugyancsak bírságot szab ki az eljáró versenytanács azzal szemben, aki 
határidőben nem teljesítette a kötelezettségvállalást vagy a határozatában a jogsértés megállapítása 
mellett meghatározott cselekmény elvégzésére, meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól 
való tartózkodásra vonatkozóan előírt kötelezettséget, és végrehajtás elrendelésére nem került sor. 
 
A bírság összege legfeljebb a vállalkozás - a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben - elért 
nettó árbevételének tíz százaléka lehet. Ugyanez vonatkozik a vállalkozások társulásával szemben 
kiszabott bírság összegére is. A jogszabály pontos szabályok tartalmaz a bírság számítására, 
valamint a bírság kiszabásával kapcsolatos elvekre. Így a bírság összegét az eset összes 
körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel 
elért előnyre, a jogsértő piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő 
együttműködő magatartására, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, gyakoriságára - 
tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny 
veszélyeztetettségének foka, a végső üzletfelek érdekei sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja 
meg. Ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a 
végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a 
vállalkozáscsoportnak a határozatban nevesített tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve 
annak be nem hajtott része megfizetésére. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A 
bírság összegének meghatározásakor az eljáró versenytanács enyhítő körülményként veheti 
figyelembe, ha a határozat meghozatalát megelőzően bármilyen peren kívüli eljárásban létrejött 
megállapodás alapján a jogsértő vállalkozás kártérítést fizetett a versenyjogi jogsértés károsultja 
részére. 
 
A versenytanácsnak kötelező bírságot kiszabnia, ha a jogsértés közbeszerzési eljárás során árak 
rögzítésére vagy a piac felosztására irányuló megállapodásban nyilvánul meg, vagy a jogsértésre a 
személyeknek koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk miatt különösen 
kiszolgáltatott, egyértelműen azonosítható csoportjához tartozó személlyel szemben került sor. 
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Engedékenység alkalmazása 
Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását mellőzi vagy a bírságot csökkenti annak a 
vállalkozásnak a tekintetében, amely feltárja a kartellt vagy a közvetlenül vagy közvetve a vételi 
vagy az eladási árak rögzítésére irányuló más megállapodást vagy összehangolt magatartást és az 
abban való részvételét. A bírság kiszabását az eljáró versenytanács annak a vállalkozásnak a 
tekintetében mellőzi, amely elsőként nyújt be erre irányuló kérelmet és szolgáltat bizonyítékot. 
 
Kérelem alapján az eljáró versenytanács a kiszabandó bírság összegét csökkenti, ha a 
mellőzésének nincs helye, és a vállalkozás a jogsértésre vonatkozó olyan bizonyítékot szolgáltat a 
Gazdasági Versenyhivatalnak, amely jelentős többletértéket képvisel a bizonyíték szolgáltatásának 
időpontjában a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére álló bizonyítékokhoz képest. 
 
A bírság csökkentésének mértéke az elsőként megfelelő vállalkozás esetén 30-50%-ig, 
a másodikként megfelelő vállalkozás esetén 20-30%-ig, míg harmadikként vagy többedikként 
megfelelő további vállalkozás esetén 20%-ig terjedhet. Azzal a vállalkozással szemben, amely 
eljárt annak érdekében, hogy másik vállalkozást a jogsértésben való részvételre kényszerítsen, nem 
mellőzhető azonban a bírság kiszabása. 
 
Nélkülözhetetlen bizonyíték szolgáltatásáért járó díj 
Díjra jogosult az a természetes személy, aki nélkülözhetetlennek minősülő írásos bizonyítékot 
szolgáltatott a GVH részére kartelljogsértés megállapításához. Nélkülözhetetlen bizonyítéknak 
minősül az olyan információ is, amely alapján a bíróság olyan helyszíni kutatást engedélyez, 
melynek során a Gazdasági Versenyhivatal ilyen bizonyíték birtokába jut. A díj összege az eljáró 
versenytanács által az ügyben kiszabott bírság egy százaléka, de legfeljebb ötvenmillió forint. 
Több, különböző természetes személy által szolgáltatott nélkülözhetetlennek minősülő bizonyíték 
után külön-külön jár a díj. Egy természetes személy csak egyszeri díjra jogosult. 
Nem jogosult azonban a díjra annak a vállalkozásnak a vezető tisztségviselője, tagja, felügyelő-
bizottságának tagja, alkalmazottja vagy megbízottja, amely korábban ugyanazon magatartás miatt 
a bírság mellőzése vagy csökkentése iránti kérelmet nyújtott be. Szintén nem jár díj a 
bűncselekménnyel vagy szabálysértéssel szerzett bizonyíték után. 
 
A döntés nyilvánosságra hozatala 
A GVH a honlapján közzéteszi a véglegessé vált határozatot és az olyan eljárást befejező 
véglegessé vált végzést, amely eljárás megindulásának tényét nyilvánosságra hozta, valamint az 
ilyen elsőfokú végzést megsemmisítő és az elsőfokú végzést hozó vizsgálót új eljárásra utasító 
véglegessé vált végzést. A döntés közzétételének nem akadálya az, ha a döntés ellen közigazgatási 
pert indítottak, azonban ezt a tényt a nyilvánosságra hozatalkor jelezni kell. 
 
4.4.8. Jogorvoslat a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásában 
 
A jogorvoslati eszközökre és eljárásokra főszabály szerint a Tpvt-t, azonban az ott nem 
szabályozott kérdésekben az Ákr. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A versenyfelügyeleti 
eljárás során az alábbi jogorvoslatok vehetők igénybe: 

-vizsgálati kifogás 
-végzés elleni jogorvoslat  

-határozat elleni jogorvoslat 
 
Vizsgálati kifogás 
A vizsgálati kifogásban az ügyfél a vizsgálati eljárás szabálytalanságát a szabálytalannak tartott 
intézkedéstől számított nyolc napon belül kifogásolhatja. A kifogás figyelmen kívül hagyását a 
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vizsgáló a jelentésben, az eljáró versenytanács az eljárást befejező döntésében köteles 
megindokolni. 
 
Végzés elleni jogorvoslat 
A vizsgáló egyes végzései önálló jogorvoslattal is megtámadhatók, ezekre a fellebbezés szabályait 
kell alkalmazni azzal, hogy a fellebbezést az eljáró versenytanács bírálja el. A vizsgáló végzésével 
szemben fellebbezést a bejelentő is előterjeszthet, illetve az eljáró versenytanács végzését 
közigazgatási perben megtámadhatja, ha a végzést a törvény alapján vele közölni kell. A vizsgáló 
végzésével szemben fellebbezés a végzés közlésétől számított nyolc napon belül terjeszthető elő. 
A fellebbezést az eljáró versenytanács tárgyaláson kívül bírálja el harminc napon belül; ezt a 
határidőt a Versenytanács elnöke indokolt esetben annak letelte előtt egy alkalommal, legfeljebb 
harminc nappal meghosszabbíthatja. 
 
Ha a fellebbezési eljárásban a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a vizsgáló végzésének 
meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, 
az eljáró versenytanács a vizsgáló végzésének megsemmisítése mellett a vizsgálót végzésben új 
eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek 
alapján dönt. Az eljáró versenytanács önálló jogorvoslattal támadható végzése a végzés közlésétől 
számított nyolc napon belül támadható meg közigazgatási perben. 
 
Jogorvoslat a határozattal szemben  
A GVH versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozattal szembeni közigazgatási per vehető 
igénybe jogorvoslatként. A keresetlevelet és az ügy iratait a védiratával együtt a keresetlevél 
beérkezésétől számított harminc napon belül továbbítja a bíróságnak. Ha a közigazgatási bíróság 
jogerős ítélete szerint az eljáró versenytanács határozata jogszabályt sértett, és ennek 
következtében a bíróság a határozatnak a bírság összegét meghatározó rendelkezését 
megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, a Gazdasági Versenyhivatal a 
jogszabálysértő módon kiszabott, már megfizetett bírságösszeget visszatéríti az érintett ügyfélnek, 
és a visszatérítendő összeg után kamatot fizet. 
 
4.4.9. A Gazdasági Versenyhivatal döntésének végrehajtása 
 
A végrehajtási szakaszban főszabály szerint ugyancsak a Tpvt-t, azonban az ott nem szabályozott 
kérdésekben mögöttes joganyagként (a Tpvt-ben foglalt felhatalmazás nyomán) az Ákr. 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az eljáró versenytanács a döntésében előírt meghatározott cselekmény elvégzésére, 
meghatározott magatartás tanúsítására vagy attól való tartózkodásra vonatkozó kötelezettség 
végrehajtásának elrendelésével egyidejűleg végrehajtási bírságot szab ki. Ez a vállalkozással és a 
vállalkozás törvényes képviselőjével szemben egyidejűleg is kiszabható. A végrehajtási bíráság 
kiszabható szintén napi összegben vagy egy összegben is. A teljesítési határidőben meg nem 
fizetett eljárási költség, valamint a meg nem fizetett eljárási költség után felszámítandó és meg 
nem fizetett késedelmi pótlék végrehajtását a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja. A 
meghatározott cselekmény végrehajtását ugyancsak a Gazdasági Versenyhivatal foganatosítja, 
kivéve, ha az eljáró versenytanács végrehajtási bírság kiszabásáról döntött.  
 
A végrehajtás foganatosítása során hozott törvénysértő döntés vagy intézkedés miatt végrehajtási 
kifogás nyújtható be. A kifogás a kifogásolt döntésről, illetve intézkedésről való tudomásszerzést 
vagy az akadály megszűnését követő három napon belül, de legkésőbb a döntés közlésétől, illetve 
az intézkedéstől számított egy hónapon belül terjeszthető elő. A vizsgáló döntésével vagy 
intézkedésével szembeni végrehajtási kifogást az eljáró versenytanács nyolc napon belül bírálja el. 
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Az eljáró versenytanácsnak a végrehajtási eljárásban hozott döntésével szemben indított 
közigazgatási perben a bíróság tizenöt napon belül határoz. 
 
4.5. A Gazdasági Versenyhivatal által indítható perek 

 
4.5.1. Fellépés a verseny szabadságát sértő hatósági tevékenységgel szemben 
 
Ha a GVH azt észleli, hogy valamely közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége a verseny 
szabadságát sérti, felszólítja a közigazgatási szervet a tevékenységével okozott versenysérelem 
orvoslására, így különösen a közigazgatási szerv döntésének módosítása vagy visszavonása útján. 
A döntés módosíthatósága, illetve visszavonhatósága szempontjából nem minősül jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jognak az olyan előny, amely a verseny szabadságának korlátozásából 
származik. 
 
Ha a közigazgatási szerv a felszólításnak harminc napon belül nem tesz eleget, a Gazdasági 
Versenyhivatal a verseny szabadságát sértő közigazgatási tevékenységgel szemben közigazgatási 
pert indíthat. Az egyedi döntés véglegessé válásától számított egy év elteltével a döntéssel 
szemben keresetindításnak nincs helye. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem 
terjeszthető elő. A perben a Fővárosi Törvényszék jár el. 
 
4.5.2. Közérdekű kereset 
 
A GVH közérdekből is pert indíthat a fogyasztók polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt, ha a 
vállalkozásnak a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók 
széles, a jogsértés körülményei alapján meghatározható körét érinti. A perindításra a Gazdasági 
Versenyhivatal csak akkor jogosult, ha az adott magatartás miatt a versenyfelügyeleti eljárást már 
megindította. Ha a versenyfelügyeleti eljárás folyamatban van, a Gazdasági Versenyhivatal 
kérelmére a bíróság a peres eljárást a versenyfelügyeleti eljárás befejezéséig felfüggeszti. 
 
A jogsértő magatartás elkövetésétől számított három év eltelte után perindításnak nincs helye. A 
perindításra nyitva álló határidőbe nem számít bele a versenyfelügyeleti eljárás időtartama. 
Ha a jogsértő magatartással érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és 
kárigény esetén a kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma egyértelműen 
megállapítható, a Gazdasági Versenyhivatal kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a 
vállalkozást a követelés teljesítésére, ellenkező esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a 
magatartás jogellenességének tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő 
hatállyal. Ha a bíróság a magatartás jogellenességének tényét a keresetben meghatározott 
valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal megállapította, a magatartással érintett fogyasztó az 
általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, illetve egyéb követelésének 
tartalmát, valamint a jogellenes magatartás és a kára, illetve egyéb követelése közötti okozati 
összefüggést köteles bizonyítani. A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Gazdasági 
Versenyhivatalt, hogy a jogsértő vállalkozás költségére az ítéletet országos napilapban közzétegye, 
illetve egyéb, a jogsértő magatartás jellege által indokolt formában nyilvánosságra hozza. 
 
Ha a bíróság ítéletében a magatartás jogellenessége tényének megállapításán túl a vállalkozást 
meghatározott követelés teljesítésére is kötelezte, a kötelezett vállalkozás köteles az ítéletben 
meghatározott jogosulti körhöz tartozó fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. 
Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását.  
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5.fejezet 

A fogyasztóvédelmi igazgatás 
 
5.1. A fogyasztóvédelmi igazgatás alapjai, állami jelenlét a fogyasztóvédelemben 
 
5.1.1. Az állami jelenlét indoka 
 
A fogyasztóvédelem egy olyan sajátos interdiszciplináris jogterület, amely egyaránt kapcsolódik a 
magánjogi és a közjogi jogágakhoz. Ez utóbbihoz főként a fogyasztóvédelem intézményi és 
szervezeti rendszere jelenti a kapcsolódási pontot, amely a rendszerváltás után épült ki 
hazánkban. Az ezt követő időszakban is fontos változások zajlottak le, amelyek részben a 
fogyasztóvédelmi politika, részben pedig a közigazgatási reformok befolyásolták. A fejezet ennek 
megfelelően kitér a legfontosabb változásokra és bemutatja a jelenlegi intézményrendszerre 
vonatkozó szabályokat.  
 
A fogyasztóvédelem mint terület fogalmát jellemzően a magánjog tárgyalja, azonban az állami 
jelenlét és a közigazgatási szerepvállalás szempontjából is szükséges azt meghatározni. Fazekas 
Judit szerint A fogyasztóvédelem nem más, mint a fogyasztói preferenciáknak a gazdaság 
szabályozása által történő érvényre juttatása.  
 
A fogyasztóvédelem jogági sajátosságai közé tartozik a kettős jelleg, azaz a magánjogi és közjogi 
kötődés. Az állami jelenlétet, a közigazgatási funkciókat az állam gazdasággal kapcsolatos 
szerepvállalása alakítja, amely. Kifejezetten ezen szempontból a közigazgatási funkciókat négy 
csoportba lehet sorolni, amelyek a következők: allokációs funkció, redisztribúciós, stabilizációs és 
szabályozási funkció. Az allokációs funkció nyomán az állam bizonyos erőforrásokat mintegy 
átvesz a piactól a kedvezőtlen folyamatok megakadályozása érdekében. A redisztribúció a 
jövedelmek újraelosztását jelenti, ami alapvetően a magánjövedelmek elvonásában és állami 
preferenciák szerinti szétosztásában jelenik meg. A stabilizáció a gazdasági ingadozásokból eredő 
hatásokat igyekszik kiegyensúlyozni, míg a szabályozás segítségével az állam normatív módon 
befolyásolhatja az egyes területeket. Ez valósult meg a 2145/1996. (VI.13.) Korm. hat. nyomán a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997: CLV. tv. elfogadásával. 
 
Az állami szerepvállalást befolyásoló két legfontosabb modell a New Public Management, illetve 
ennek ellenhatásaként a neoweberi közigazgatási modell. Az előbbi az állami szerepvállalása 
csökkentését célozta például a kiszervezések útján, míg a második a jó állam- jó kormányzás 
koncepcióval együtt éppen az előbbi ellenhatásaként és kudarcaként jelent meg (részben a 
gazdasági világválság hatására is) és ismét a nagyobb állami szerepvállalást sürgette. 
 
A fogyasztóvédelem kapcsán többféle szabályozási modell jelent meg Európában. Így az országok 
egy részében egy jogszabályban (általában törvényi szinten) szabályozzák mind a piaci 
magatartásokat, mind a fogyasztóvédelmet mint két tartalmilag összefüggő területet. Az országok 
más részében bár szintén törvényi szint jellemző, ám külön norma vonatkozik a fogyasztókra és a 
versenytársak cselekményeire, míg a harmadik típust az angolszász államok jelentik, ahol a 
common law rendszer miatt az esetjog adja a szabályozás alapját, amelyet ugyan néhány elemre 
nézve törvényi szabályozás is kiegészíthet.  
 
5.1.2. Nemzetközi megoldások a fogyasztóvédelem terén  
 
A mintaadónak tekintett országok közül Németország a szociális piacgazdaság elvét vallja, így az 
állam csak a szükséges feltételrendszert teremti meg a jogi szabályozás által. Az első versenyjogi 
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szabályozás ugyan már 1909-ben megszületett, de egy 1971-ben készített jelentés nyomán további 
jogalkotói intézkedések megalkotását határozták el. Az új szabályozás megszületéséig azonban 
2004-ig kellett várni, amikor is egy egységes törvényben rendezték mind a versenyre, mind a 
fogyasztóvédelmi szabályokat.  
 
A francia gazdaságpolitikára egyaránt hat a piaci liberalizmus, valamint az állami beavatkozás 
gazdaságfilozófiája, amelynek eredményeként a fogyasztóvédelmi szabályozás viszonylag későn 
jelent meg. Először az 1970-es években ismerték fel annak szükségességét, hogy a fogyasztó 
védelmét védő normákat kell elfogadni, amelynek hatására bizonyos részterületeket már ekkor is 
szabályoztak, azonban az első egységes fogyasztóvédelmi törvény csak 1993-ban született meg. A 
common law rendszerű Egyesült Királyságban az említettek szerint több törvényi szabályt is 
alkottak szintén a fogyasztók védelmének egyes szegmenseire, mint az eladók és vevők jogai vagy 
az áruk minőségének védelmére, majd 1987-ben ezen előzmények mellett is megalkották az első 
egységes törvényt, amely termékbiztonsággal, termékfelelősséggel és a fogyasztók tájékoztatásával 
kapcsolatos szabályokat tartalmaz.16 
 
 
Magyarországon a fogyasztóvédelem mint terület alkotmányosan meghatározott. Az Alaptörvény 
M) cikk (2) bekezdése kifejezetten is tartalmazza, hogy „Magyarország […] védi a fogyasztók 
jogait”, amelyből közvetlenül is levezethető a fogyasztóvédelem alaptörvényi meghatározottsága. 
 
5.2.A fogyasztóvédelmi intézményrendszer kialakulása 
 
A fogyasztóvédelem szervezeti rendszerében a rendszerváltás után létrehozott első szervezet a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség volt, amelyet 1991-ben hoztak létre, ám előzményként 
említhető 1988-tól az Országos Kereskedelmi és Piaci Főfelügyelőség, amely piacfelügyeleti 
tevékenységet végzett és amelynek területi szerveiként a megyei tanácsok szakigazgatási szervei 
tevékenykedtek.  
 
Az 1991-ben létrehozott Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség területi szerveiként kezdetben önálló 
fogyasztóvédelmi felügyelőségek is tevékenykedtek, amelyek fő feladatköre a fogyasztóvédelem 
mellett a minőségvédelmi előírások betartásának az ellenőrzése, valamint a vásárlók 
tájékoztatására és fogyasztói jogok érvényesítésének az elősegítése volt, de ez a szerv foglalkozott 
a fogyasztói panaszok kezelésével is. 1995-ben a 2192/1995. (VII. 6.) Korm. határozat 2. pontja 
nyomán a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet egyes feladat- és hatáskörei átkerültek a 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez. 
 
1996-ban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1994-
ben történt módosításával létrehozott fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok jogállása 
jelentősen megváltozott, ami a fogyasztóvédelem szervezeti rendszerére is kihatott. Az említett 
szervek ekkor váltak a 191/1996. (XII. 1.7) Korm. rendelettel a Kormány területi szerveivé, 
amely mellett továbbra is ellátták a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. A területi 
integráció kezdetként a 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat nyomán ezek a hivatalok a 
törzshivatali feladatok mellett egyéb államigazgatási feladatokat is elláttak és viszonylag kis számú 
szakigazgatási szervvel is rendelkeztek. Ide tartozott a fogyasztóvédelem is, amely 
fogyasztóvédelmi szakigazgatási szerv részben a közigazgatási hivatal vezetőjének a szervezeti 
irányítása alá tartozott, részben pedig a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez az ipari, 
kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter szakmai irányítása mellett.  
 
                                                           
16 Bencsik András: A fogyasztóvédelem szakigazgatási alapjai. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog: 
fejezetek szakigazgatásaink köréből, Budapest, Complex, 2013. 328-342. 
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Közben a 2145/1996. (VI.13.) Korm. határozat eredményeként megszületett a jelenleg is 
hatályban lévő, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, amely az eredeti 
preambulum részében egy olyan intézményrendszer létrehozását vetítette előre, amelynek 
segítségével biztosítható a fogyasztói érdekek védelme, különös tekintettel a biztonságos áruhoz 
és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a 
hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken keresztül történő fogyasztói 
érdekképviselethez fűződő érdekekre. Ennek megfelelően a törvény második része a VII. 
fejezetben részletesen tartalmazta, hogy a fogyasztóvédelemben mi az állam, a helyi 
önkormányzatok és a társadalmi szervezetek szerepe, valamint külön is kitért a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőségre és annak területi szerveire.  
 
Kisebb változások után a 2006-2010 közötti kormányzati ciklus a regionalizáció végrehajtását 
tűzte ki célul, amely a közigazgatási hivatalokat érintő többszöri sikertelen kísérlettel járt. Ez a 
fogyasztóvédelem területét is érintette, ám közben a 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
létrehozta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (a továbbiakban: NFH) központi hivatalként. 
Az ekkor létrejövő regionális közigazgatási, illetve később államigazgatási hivatalokban működő 
egységek mellett így még megyei szint is létezett egy viszonylag rövid időszakban, amely három 
szintet jelentette (megyei, regionális, országos).  
 
A 2010-ben zajlott választásokat követően egy átmeneti időszakra 2010 szeptemberétől 2010 
decemberéig még visszaállították a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalokat benne a 
fogyasztóvédelmi megyei szervekkel, ám már ekkor megszületett a területi államigazgatási 
szervezetrendszer átalakításáról szóló 1191/2010. (IX. 14.) Korm. határozat, amely elhatározta a 
területi kormányhivatalok megszületését, mint a kormány általános hatáskörű területi szerveiét. A 
2010. évi CXXVI. törvény által létrehozták a kormányhivatalokat, amelyek integrált, általános 
hatáskörű szervként működtek és ekkor még törzshivatalból és több ágazati szakigazgatási 
szervből álltak, amely utóbbiak ezt megelőzően általában önállóan létező dekoncentrált 
államigazgatási szervekként léteztek. Kivételt képezett ez alól a fogyasztóvédelem, amely tehát a 
korábbi időszakban is szakigazgatási szerv volt. A szakigazgatási szervek ebben az időszakban 
továbbra is kettős irányítás alatt álltak, azaz a szervezeti irányítás keretében a területi 
kormányhivatal vezetője irányította a tevékenységüket, míg a szakmai irányítást a központi 
szakmai szervük gyakorolta, amely a fogyasztóvédelem területén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság volt. 
 
Az 1744/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 2014 év végén elhatározta az újabb szervezeti 
integrációt, amelyet a 2015. évi VI. törvény hajtott vére 2015. április 1-i hatállyal. Ennek 
eredményeként a fogyasztóvédelmi szakigazgatási szerv szintén a törzshivatal részévé vált és a 
szakmai és funkcionális feladat- és hatáskörök címzettje a kormánymegbízott lett. 2014-ben a 
minisztériumi feladat- és hatásköröket tekintve is megváltozott a feladat címzettje, ugyanis 2014-
ben a fogyasztóvédelem a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz került át.  
 
2016 év végén újabb integráció zajlott le a központi közigazgatásban, amelynek nyomán a 
nemzetbiztonsági, a rendvédelmi, valamint intézményfenntartói feladatok kivételével az 
államigazgatási és kapcsolódó állami feladatok ellátását a továbbiakban központi szinten a 
minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten pedig a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban biztosítja. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóságot ennek alapján a 378/2016. (XII. 2.) Korm. r. beolvasztotta a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, míg az elsőfokú hatósági feladatok a járási hivatalokhoz 
kerültek a területi kormányhivataloktól, így a mindösszesen 20 területi szerv helyett a 197 járási és 
kerületi hivatalban – azaz alsó-középszinten - váltak az ügyek intézhetővé. A másodfokú hatósági 



 60

jogkörök az NFH-tól országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek át, míg 
az NFH stratégiai jellegű feladatait a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el általános 
jogutódként.  
 
5.3.A fogyasztóvédelem szervezeti rendszere 
 
A fogyasztóvédelmi szervezetrendszert sajátos három-pilléres szerkezet jellemzi, amelyben 
egyaránt megjelennek az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzati szervek, valamint a 
társadalmi szervezetek.  
 
5.3.1. Az államigazgatási szervek 
 
5.3.1.1. A kormány 
 
A Kormánynak a hazai fogyasztóvédelmi jogi szabályozás eredetileg egy fajta orientáló szerepet 
szánt, amely alapján a Kormány feladata, hogy ösztönözze az országos gazdasági kamarák, a 
vállalkozások szakmai érdek- képviseleti szervezetei, az érintett társadalmi szervezetek és a 
fogyasztóvédelemmel összefüggő feladatokat ellátó hatóságok közös megegyezésen alapuló, a 
követendő elveket és a legjobb követendő gyakorlatot rögzítő nyilatkozat létrehozását. A 2008-
ban elfogadott Fogyasztóvédelmi Charta még mindig az önkéntes vállalások tűzte ki célul, amely 
azonban sikertelen maradt és inkább fogyasztóvédelmi középtávú programok léptek előtérbe. Ez 
utóbbiak közül a 2007-ben elfogadott III. középtávú politika erős fogyasztóvédelem mint 
szervezetrendszer megteremtését tűzte célul, ahol integrált hatóságok működnek. Jelenleg még 
mindig a 2011/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal elfogadott V. középtávú politika van 
érvényben, amely 2018-ig tartott.  
 
5.3.1.2. A fogyasztóvédelemért felelős miniszter 
 
A fogyasztóvédelmi terület a rendszerváltást követően viszonylag gyakran került más és más 
tárcákhoz. A miniszterek feladat- és hatásköreit mindenkor kormányrendelet szabályozza, míg a 
minisztériumok felsorolásáról már törvény rendelkezik, azonban az előbbi kormányrendeleti 
szintű szabályozás az, amelyik meghatározza, hogy az egyes tárcák pontosan mely területekért 
felelősek. Az alábbi felsorolás jelzi, hogy melyik időszakban pontosan melyik minisztérium volt 
felelős a fogyasztóvédelemért. 

• 1990-1998 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 
• 1998-2002 Gazdasági Minisztérium 
• 2002-2004 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
• 2004-2006 Ifjúság-, Családügyi Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
• 2006-2010 Szociális és Munkaügyi Minisztérium  
• 2010-2014 Nemzetgazdasági Minisztérium 
• 2014-2018 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
• 2018 Innovációs és Technológiai Minisztérium (Infokommunikációért és 

Fogyasztóvédelemért Felelős Államtitkár) 
 
2018 után tehát az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el a fogyasztóvédelmi 
feladatokat, amelyen belül külön államtitkár foglalkozik a fogyasztóvédelmi területtel. A 
minisztériumi feladatok részben stratégiai jellegűek, mint a jogalkotás vagy a szakmai és ágazati 
irányítás, azonban 2017-től hatósági jogalkalmazást is végeznek a minisztériumok. Ennek alapján 
a fogyasztóvédelemért felelős miniszterhez tartoznak az alábbi feladat és hatáskörök: 

• több megyét vagy fogyasztók széles körét érintő eseti vizsgálatok elrendelése 
• kormánymegbízottat piacfelügyeleti ügyben utasíthatja 
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• véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket 
• javaslatot tesz jogszabályok módosítására; 
• működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert; 
• jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját; 
• koordinálja nemzetközi kapcsolatokat; 
• végzi, illetve végezteti laboratóriumi vizsgálatokat 
• gondoskodik állami tisztviselők szakmai továbbképzéséről; 
• együttműködési megállapodást köthet 
• Fogyasztóvédelmi egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelése 

 
A hatósági jogkörök az alábbiak tartoznak a minisztériumhoz: 
 

• uniós irányelvek, rendeletek jogsértései [Fgytv. 43/A. § (1)-(3) ] 
• nyilvános Ászf. jóhiszeműség és tisztesség követelménye egyoldalúan és indokolatlanul a 

fogyasztó hátrányára megállapító feltétel (Fgytv. 45/B. §) 
• NMHH megállapodás és tájékoztatási rend jóváhagyása (2003. évi C. tv. (Eht.) 21. § (4) és 

(5) bek. és 2010. évi CLXXXV. tv. 111. § (2) bek. m) pont) 
• Villamosenergia: Az Európai Bizottság által létrehozott, a felhasználói jogokról 

tájékoztatást nyújtó energiafogyasztói ellenőrző lista frissítése, üzletszabályzatok 
véleményezése, MEKH együttműködési megállapodások (2007. évi LXXXVI. tv. (Vet.) 
56/A. § (5), 72. § (3), 163. § (2) bek., 2013. évi XXII. tv. 5. § (1) bek.) 

• Földgáz ellenőrző lista, üzletszabályzatok [2008:XL. tv. 63/A. § (3), 113. § (2)] 
• GVH, MNB, M együttműködési megállapodás [2008. évi XLVII. tv. 12. § (3)] 
• Pálinka Nemzeti Tanács együttműködés [2008. évi LXXIII. tv. 11. § (2) f) fc)] 

 
5.3.1.3. Más államigazgatási szervek a fogyasztóvdelemben 
 
Az államigazgatási szervek között megkülönböztethetőek azok, amelyek általános hatóságok és 
azok, amelyek speciális szervekként foglalkoznak a fogyasztóvédelmi területtel. 
 
Jelenleg a fogyasztóvédelmi szervezetrendszert a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 
387/2016. (XII. 2.) Korm. r. alakítja, amely szerint az alábbi szervek rendelkeznek hatósági 
feladatokkal:  

• fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
• megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest M. Érd, Főváros V. ker.) 
• Pest Megyei Kormányhivatal 
• fogyasztóvédelemért felelős miniszter (Innovációs és Technológiai Miniszter) 

 
A miniszter és megyeszékhely járási hivatal feladatai 
Egyes feladatokat a miniszter a megyeszékhely járási hivatalokkal közösen végez, amelyek az 
alábbiak: 

• Fogyasztóvédelmi oktatás (Fgytv. 17. § (5) bek.) 
• Gazdasági kamarákkal együttműködés [1999:CXXI. tv. 10. § (1) f)] 
• Elektronikus hírközlés együttműködés [Eht. 21. § (1)-(3)] 
• Távhőszolgáltatás együttműködés, üzletszabályzat megküldése, önkormányzati döntések 

megküldése, információátadás (2005:XVIII. tv. 4. § (1) b), 7. § (1) a), 9. §, 10. § a), 11. § 
(1), 18. § e)] 

•  Villamosenergia együttműködés, információátadás [Vet. 163. § (1), (3) b)] 
• szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 

tevékenységéhez, fogyasztói ismeretek bővítéséhez 
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• fogyasztói jogokat ismertető kiadványok megjelentetése 
• termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet 
• módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatoknak 
• támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését 
• prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és 

egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében. 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal feladatai 
Egyes feladatokat kizárólagos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal lát el az egész 
országra kiterjedő illetékességgel. Ezek az alábbiak: 

• képzésszervezés bejelentése, közérdekű igényérvényesítés, MÁK számla (bírság) [Fgytv. 
17/D. § (8), 38. § (1)-(3), (7) és (8), 48. § (3)] 

• vezetékes PB-gáz árával kapcsolatos ellenőrzés (Get. 108/A. § (7)) 
• hulladék közszolgáltatás árellenőrzése [2012:CLXXXV. tv. 91. § (2a)] 
• Rezsicsökkentés árak ellenőrzése (2013. évi LIV. tv. 5. §) 
• Szennyvíz rezsicsökkentés árellenőrzés [2013:CXIV. tv 5. § (2)] 

 
A megyeszékhely járási hivatal feladatai 
A területi államigazgatás átalakítása körében valamennyi ágazat esetében kiemeltek bizonyos 
feladatokat, amelyeket a megyeszékhelyek járási hivatali végeznek. A fogyasztóvédelem területén 
ezek az alábbiak: 

• Szerencsejátékot népszerűsítő reklám, másodlagos hatóság (1991. évi XXXIV. tv. 2. § 
(7a), a 36/A. § (2) b)  

• Fogyasztói csoport szervezésének tilalma,  
• Fogyasztóvédelmi referens alkalmazása 
• békéltető eljárásban közreműködés 
• fogyasztóvédelmi rezsipont működtetése (Fgytv. 16/B. §-ában, 17/D. § (2), (6a), 29. § 

(11), 37/B. §) 
• gazdasági reklámok, üzletfeliratok magyar nyelvű közzététele (2001: XCVI. tv. 4. § (1) és 

(2)) 
• elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek 

(2001:CVIII. tv. 2. § a)) 
• elektronikus hírközlés, távhő, hulladék számlapanaszok (Eht. 21. § (6) , Tszt. 8. § (1) b), 

Ht. 30. § 83. §, 91. § (5) és (5a)) 
• Árubemutatóval kapcsolatos jogsértések (2005. évi CLXIV. tv. 5/C. és 5/D. §) 
• villamosenergia és gáz-, vízszolg. számlázás, kikapcsolás, bekapcsolás (Get. 64. §, Vet. 57. 

§, 2011:CCIX. tv. 5/E. §) 
• Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megsértése (Fttv. 10. § (1) bek.) 
• gazdasági reklámtevékenység (2008. évi XLVIII. tv. 24. § (1) bek.) 
• miniszter piacfelügyeleti hatáskörével összefüggő ügyek, 
• egységes közszolgáltatói számlakép (2013. évi CLXXXVIII. tv. 11. §) 
• fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések telefonos kapcsolattartás (45/2014. (II. 26.) 

Korm. r. 6. §) 
 
5.3.2. Különös hatáskörű fogyasztóvédelmi szervek 
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A különös hatáskörű szerveket 2010-ben17 már összefoglalták, amelyek közül kiemelendő a 
Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vagy a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. 
Ugyanakkor az említett szervek egy részét jelentősen érintették a közigazgatási átalakítások, 
különösen a 2010 utáni változások, amelynek nyomán a korábban központi hivatalként működő 
szervek egy része helyett a minisztériumok, valamint a területi kormányhivatalok és a járási 
hivatalok rendelkeznek hatáskörrel.  
 
Jelenleg fogyasztóvédelmi feladatokat látnak el az alábbi szervek az általános hatóságok mellett: 

-Gazdasági Versenyhivatal, 
-Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 
-Magyar Nemzeti Bank, 
-Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a fővárosi és megyei kormányhivatalok  
-Állami Egészségügyi Ellátó Központ (2017. január 1 előtt Egészségügyi Engedélyezési és 

Közigazgatási Hivatal, 2015. március 1 előtt pedig Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési 
Központ, valamint 2015. március 1. előtt Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet) 

-az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
keretein belül működő Felvonó és Mozgólépcső Felülvizsgáló Iroda (korábban Felvonó 
és Mozgólépcső Felügyelet), 

-Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 
-Budapest Főváros Kormányhivatala (mint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és 

az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódja), 
-NGM (korábban Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága), 
-Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
-BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,  
-Rendőrség szervei, 
-Nemzeti Adó- és Vámhivatal és területi szervei.18 

 
A fogyasztóvédelem különös hatáskörű szervei azok, amelyek más fő feladatok mellett látnak el 
fogyasztóvédelmi feladatokat is, ám nem kizárólag ezeket a feladatokat látják el és általában 
valamely konkrét ágazathoz kötődő más feladatokkal bírnak.  
Az említett szervek eljárása nem újkeletű, hiszen ezen szervek már szinte a kezdeteketől láttak el 
ilyen feladatokat. Az egyes szervek jogállása tekintetében azonban jelentős különbségekkel 
találkozhatunk és jelentős változások következtek be. Így az uniós szabályoknak köszönhetően a 
Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) feladatköre is megváltozott, amely autonóm 
jogállású szerv a versenyhatsági feladatok mellett fogyasztóvédelmi feladatokat is kapott. A 
konkuráló hatásköröket a 2008. évi XLVII. törvény 10. § (1)-(3) bekezdése akként rendezte, hogy 
az NFH a GVH és a PSZÁF mellett szubszidiárius jellegűvé vált. A jogalkotó emellett lehetőséget 
adott arra is, hogy a három szerv együttműködési megállapodást hozzon létre a hatásköri 
problémák megoldására, amely azonban a jogszabály szerint ez nem kötelező. Ennek ellenére az 
említett megállapodás a szervek között létrejött. 
 
A fentieknél is jelentősebb módosulás történt a pénzügyi és energetikai területen, ahol a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) megszüntetését követően az MNB vette át a 

                                                           
17 Joó Imre – Szikora Veronika: A fogyasztóvédelem intézményrendszere, In: Szikora Veronika (szerk.): Magyar 
fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel, Debrecen, FOME (2010) 363-388. 
18 A felsorolás alapját az NFM 2016. december 31-i állapot szerinti felsorolása jelentette, azonban a jelen 
tanulmány a közigazgatási szervek azóta bekövetkezett változásait már figyelembe vette. [Elérhető: 
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4301 (letöltés dátuma: 2017. december 15.)] 
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feladatokat, míg a Magyar Energia Hivatal (MEH) jogutódjává ún. önálló szabályozó szervként a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) vált. Mindkét 
módosulás vitákat váltott ki.  
 
A PSZÁF-ot az Alaptörvény ötödik módosítása nyomán egységesítették az MNB szervezetével, 
míg a MEH esetében az egyik konkrét előzmény a médiában csak „rezsicsökkentés”-ként 
emlegetett program volt. Ennek keretében a villamosenergia új, csökkentett árát oly módon 
alakították ki, hogy a MEH előbb közigazgatási határozat formájában határozta meg a 
rendszerhasználati díjakat az energiaszolgáltatók számára, amely aztán a végső „fogyasztói” ár 
egyik lényeges eleme.19 A közigazgatási határozatot több gáz- és villamosenergia-szolgáltató (így a 
Főgáz, Magáz, Tigáz, E.ON, ÉMÁSZ Hálózati Kft., az ELMŰ Hálózati Kft., az EDF Démász 
Hálózati Elosztó Kft., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.) bíróság előtt támadta meg. A 
perekben jogerősen a szolgáltatók keresetének adtak helyt a bíróságok, 20 azonban főként arra 
hivatkozással, hogy a MEH a határozatok meghozatala során nem vette figyelembe az indokolt 
költségeket, így különösen a szolgáltatókra kivetett különadókat, a közműadót vagy a pénzügyi 
tranzakciós illetéket. A közigazgatási perekre irányadó szabályok alapján a bíróság az ítéletekben 
így új eljárásra kötelezte a MEH-t. Azonban az új eljárás folyamata alatt ment végbe a MEH 
átalakítása önálló szabályozó szervvé, amely intézménytípusra vonatkozó főbb szabályokat az 
Alaptörvény tartalmazza. Ezen szerveket a 2011. évi CCI. törvénnyel módosított 2010. évi XLIII. 
törvény sorolta fel 2012. január 1-jétől. Ide sorolható volt korábban a fent említett PSZÁF is, 
amely korábban autonóm jogállású szerv volt, továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, 
amely jelenleg is ilyen jogállású szerv. Ezen szervek bővítésére tett javaslatot a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/11562. 
törvényjavaslat, amely 2013 áprilisától az önálló szabályozó szervek közé iktatta a MEKH-t is egy 
sarkalatos törvénnyel.  
 
Az önálló szabályozó szervek attribútuma, hogy bár az Országgyűlésnek felelősek, a végrehajtó 
hatalomhoz tartoznak, és a vezetőjük az Alaptörvény alapján és a sarkalatos törvény 
felhatalmazása szerint rendeletet, azaz jogszabályt alkothat. Figyelemmel ez utóbbira, a MEKH 
immáron nem közigazgatási határozatban, hanem jogszabályban, azaz rendeletben állapítja meg a 
rendszerhasználati díjakat, így ezekkel szemben közigazgatási pernek nincs helye. A szervezeti 
átalakítás következtében a szolgáltatók a megismételt eljárásban elálltak a keresettől. 
 
5.3.3. A helyi önkormányzatok 
 
A fogyasztóvédelmi szervezetrendszer másik közigazgatási szervezetrendszeri pillérét a helyi 
önkormányzatok képezik, amelyek a 2011 év végén elfogadott új törvény (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. a, továbbiakban: Mötv.) által estek át 
jelentősebb változáson. Ugyan ezen változás mértékét az egyes szakértők különbözőnek találják, 
kétségtelenül megállapítható, hogy nemcsak az egyes önkormányzati szervek jogállása változott 
meg, hanem a helyi önkormányzatok helyzete is a közigazgatás rendszerében. Az Alaptörvény 
egyértelművé tette a helyi önkormányzatok végrehajtó-hatalomban történő elhelyezkedését azzal 
                                                           
19 A villamosenergia és a gázszolgáltatás ára több összetevőből áll, amelynek egyik eleme a rendszerhasználati 
díj. Magát a végső fogyasztói, azaz egyetemes szolgáltatói árat a Hivatal javaslatára a miniszter állapítja meg 
rendeletben, azonban annak több összetevőjét, így a rendszerhasználati díjat, a Hivatal. Lásd a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 145. § (3) bekezdés és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. 103. § 
(3) bekezdés 
20 https://mno.hu/gazdasag/rezsicsokkentes-jovo-heten-dontenek-az-aramszolgaltatok-pereben-1145600 (letöltés 
dátuma: 2017. december 15.) 
http://hvg.hu/gazdasag/20130326_Rezsicsokkentes__az_aramszolgaltatok_jav (letöltés dátuma: 2017. december 
15.) 
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is, hogy a helyi önkormányzatok alapjogai helyett a képviselő-testület feladatait sorolja fel az 
Alaptörvény. Ugyanakkor a helyi önkormányzatokat érintő rendelkezések nem mentek át lényeges 
változáson, így a 2008-ban a 2008. évi XLII. tv. által végrehajtott deregulációt21 leszámítva, a 
fogyasztóvédelemhez kapcsolód lehetséges, azaz fakultatív feladatok, változatlanok maradtak. 
 
A jelenleg is hatályos szabályok az önként vállalható feladatok palettáját gyarapítják, lehetővé téve, 
hogy a képviselő-testületek segítsék a fogyasztók önszerveződéseit, támogassák a 
fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek helyi érdekérvényesítő tevékenységét, valamint a 
lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtessenek. Figyelemmel arra, 
hogy önként vállalható feladatról van szó, így az ilyen vállalásának az általános korlátjai 
érvényesülnek, tehát nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását, és nem vállalhatnak 
kizárólagos állami feladatot. Így csak akkor van rá lehetőség, ha a helyi önkormányzat megteremti 
a feladat ellátásának az anyagi feltételeit. Ennek forrásai főként a helyi önkormányzat saját 
bevételei lehetnek, amelynek alapját a vállalkozási és más bevételek mellett a helyi adók képezik. 
Ez utóbbi esetében 2015. január 1-től lehetőség nyílik ún. települési adó kivetésére, amely olyan 
helyi adó, amelynek a tárgykörét a jogalkotó országos szinten előre nem határozta meg. E körben 
a helyi önkormányzatok szabad kezet kapnak az adó alapjának a meghatározásában azzal, hogy a 
korlátokat a Kúria mint normakontrollt gyakorló szerv pontosítja. Ez utóbbi történt a 
termőföldek megadóztatásával kapcsolatban is22. A források vonatkozásában lényeges az az 
alkotmánybírósági által is megerősített gyakorlat23 is, amely szerint a kötelező feladatok ellátásának 
anyagi feltételeit az állam nem köteles maradéktalanul megteremteni állami támogatással. Ez 
alapján egyértelműnek tűnik, hogy a saját bevételek egy részét is a kötelező feladatokra szükséges 
fordítani.  
 
A fentiek tükrében a szerényebb gazdasági lehetőségekkel rendelkező helyi önkormányzatok, ahol 
például kevés vállalkozás működik, alig képesek fakultatív feladatot vállalni. Így nem általános 
például a fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda működtetése sem. Mindezt jól példázza, hogy egy 
Hódmezővásárhely méretű – egyébként megyei jogú - város is 2014-ben tudott ilyet létrehozni 
egy jelentősebb mértékű támogatás eredményeként.24 Ugyanakkor a fakultatív feladatok 
logikájából fakadóan a helyi önkormányzatok az említetteken túl további, olyan fogyasztóvédelmi 
tárgyú feladatot is vállalhatnak, amely nem tartozik más állami szerv kizárólagos feladat- és 
hatáskörébe. Így például az, hogy a helyi önkormányzatok a 2014. évtől fogyasztóbarát település 
címre pályázhatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiírására. Ezzel a címmel a 
minisztérium az egyes települések fogyasztókért tett intézkedéseit értékeli, bár a pályázat 
eredményeként közvetlenül anyagi támogatást nem nyújtanak.25 
 
5.3.4. Társadalmi szervezetek 
 

                                                           
21 A 2008-as módosítás törölte el azon rendelkezést, amely szerint a helyi önkormányzatok képviselő-
testületei önkéntesen, a kamarával történő megállapodás alapján részt vállalhatnak a békéltető testület 
működtetésének feladataiból, ugyanis a módosítás indokolása is kiemelte, hogy mind az önkéntesség, mind az 
együttműködési megállapodás kötésének szükségessége nyilvánvaló kötelezettség, így ennek a fogyasztóvédelmi 
törvényben történő szerepeltetése szükségtelen. 
22 Lásd például Kúria Köf.5.035/2015/4. számú határozat [Elérhető: http://www.lb.hu/hu/onkugy/kof503520154-
szamu-hatarozat (letöltés ideje: 2017. december 30.)] 
23 Már az Alkotmánybíróság 48/2011. (XI. 22.) határozata is megerősítette, hogy az állam feladata nem az, hogy 
a kötelező feladatok kapcsán a feladatellátás anyagi alapját maradéktalanul állami támogatás útján biztosítsa, 
hanem az, hogy a bevételi rendszert, mint feltételrendszert állapítsa meg oly módon, hogy a saját bevételekkel 
együtt a kötelező feladatok elláthatók legyenek. 
24 http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=394 (letöltés dátuma: 2018. január 30.) 
25 Jelenleg 16 település nyerte el a címet. http://fogyasztovedelem.kormany.hu/fogyasztobarat_telepulesek_lista 
(letöltés dátuma: 2018. január 30.) 
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A fogyasztóvédelmi igazgatás sajátossága, hogy a már említett hárompilléres szerkezet miatt a 
fogyasztóvédelem szervezeti rendszerében jelentős szerepet játszanak a társadalmi szervezetek. 
Ezen a szakigazgatási területen ennek komoly hagyományai vannak, ugyanis már a rendszerváltás 
előtti időszakban is léteztek fogyasztóvédelmi jellegű szervezetek, mint az 1982-ben létrejött 
Hazafias Népfront - Fogyasztók Országos Tanácsa. A rendszerváltás után 1991-ben jött létre az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, amely jelenleg is jelentős szerepet lát az igazgatásban.  
 
Az említett szervezet mellett azonban más, az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek 
(egyesületek) is elláthatnak fogyasztóvédelmi szerepet, azonban ehhez bizonyos feltételeket is 
teljesíteniük kell. Ezeket a fogyasztóvédelemről szóló törvény határozza meg. Így a törvény 
alapján a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületnek az a szervezet minősül, amely az 
gyesülési jogról szóló törvény alapján létrehozott egyesület, ha az alapszabályában meghatározott 
célja a fogyasztók érdekeinek védelme, és e célnak megfelelően legalább két éve működik, és 
természetes személy tagjainak száma legalább ötven fő. Ugyancsak ilyen szervezet továbbá az 
ilyen egyesületek szövetsége. 
 
5.4. A hatósági eljárás elvei a fogyasztóvédelemben 
 
A közigazgatásban bekövetkezett változások azonban az eljárást is érintették, így a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (a továbbiakban: Ket.) 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
váltotta fel, amelyet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: 
Kpr.) egészített ki. A változás fő elemei az egyszerűsítés, a közigazgatási hatósági eljárás gyorsítása 
és a hatóságok közötti együttműködés elve, valamint a végrehajtási eljárásban bekövetkezett 
szemléletváltás volt, amelyek a fogyasztóvédelemre is kihatottak. 
 
5.4.1. Az egyszerűsítés 
 
Az Ákr. által hozott változások egyik kulcspontja az egyszerűsítés volt, figyelemmel arra is, hogy a 
Ket. egyik legnagyobb hátrányává a hatalmas méretű joganyag vált. Az Ákr. mint norma 
terjedelme is már csupán a Ket. negyedét teszi ki, azonban a mennyiségi változások mellett 
számos ésszerűsítés is történt. Ilyen az Ákr. hatályának a változása, hiszen az Ákr. ugyan szintén 
elsődleges eljárási törvény, azonban kizárólag kivett eljárásokat ismer ehhez képest, tehát 
olyanokat, amelyekre egyáltalán nem vonatkozik az Ákr. Ezek az alábbiak:  

a szabálysértési eljárás, 
b) a választási eljárás, a népszavazás kezdeményezése és a népszavazási eljárás, 
c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárás, 
d) a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának 

kivételével - az állampolgársági eljárás, 
e) a versenyfelügyeleti eljárás 
f) a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. 

§ (2) és (5)-(9) bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük 
szabályairól szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági 
eljárások. 
 
Ezzel szemben a Ket. a kivett eljárások mellett számos privilegizált eljárást ismert és elismert, 
addig az Ákr. ilyen alkalmazására már nem ad lehetőséget, így más jogszabály az Ákr-hez képest 
csak kiegészítő szabályt tartalmazhat26. A fogyasztóvédelmi terület kapcsán lényeges, hogy a Ket. 
13. § (2) bekezdés d) pontja alapján a termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve 
értékesítésére, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó 
                                                           
26 Ákr. 8. § (3) bekezdés. 
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követelmények ellenőrzésével, illetve a piacszabályozással kapcsolatos eljárásokban, ideértve a 
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egészségügyi technológiák társadalombiztosítási 
támogatásával kapcsolatos eljárás is privilegizáltnak minősült a 2008. évi CXI. törvény nyomán.  
 
5.4.2. A gyorsítás elve 
 
Automatikus döntéshozatal, sommás eljárás és teljes eljárás 
 
Az eljárás gyorsítását célzó rendelkezések bevezetése már a Ket. időszakában megindult. 2016-tól 
megjelent a függő hatályú döntés27, majd 2017-től a sommás eljárás. Az Ákr. szabályrendszere 
azonban más szinten is elősegíti a gyors eljárás elvének megvalósítását. Így az Ákr. három 
eljárástípust különböztet meg: az automatikus döntéshozatalt, a sommás eljárást, és a teljes 
eljárást. Ezek közül az előbbi bevezetéséhez az e-közigazgatás bővülésére is szükség volt az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény nyomán.  
 
Az automatikus döntéshozatal akkor alkalmazható, ha a döntés mérlegelést nem igényel, nincs 
ellenérdekű ügyfél, a döntéshez szükséges valamennyi adat rendelkezésre áll, továbbá az 
automatikus döntéshozatal alkalmazását törvény vagy kormányrendelet kifejezetten megengedi. A 
sommás eljárás ehhez képest jóval nagyobb körben alkalmazható, így akkor ha a hiánytalanul 
előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 
tényállás tisztázott, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. A sommás eljárás során a döntést nyolc 
napon belül kell meghozni, ám ha az előírt feltételek valamelyike hiányzik, akkor teljes eljárást kell 
lefolytatni, amely esetben pedig függő hatályú döntést meghozatalára van mód. Bár ezen kétfajta 
eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt 
napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el, így 
ezen eljárásban már lehetőség nyílik az esetleges hibák orvoslására.28  
 
„Nettó” helyett „bruttó” ügyintézési határidő 
 
Az Ákr. az ügyintézési hatidőkkel kapcsolatban is jelentős változást hozott azzal, hogy a teljes 
eljárásra általánosan irányadó 60 napos ügyintézési határidőt általános és „bruttó”29 jelleggel 
vezette be. Ezen időtartam alatt a hatóságnak valóban be kell fejezni az ügyet. Mindez garanciális 
jelentőségű változást hozott, ugyanis bár a Ket. is tartalmazott szabályt az ügyintézési határidőre 
és annak be nem tartásának a következményeire, azonban a Ket. más szabályai ezeket részben 
kiolthatták, így csupán bizonyos eljárási cselekmények figyelembe vétele hiányában kellett a 
határidőt betartani. További érdekesség, hogy az ügyintézési határidő pontos kezdőnapját és a 
befejezési aktusát is később határozta meg a jogalkotó, így sem a Ket. előtt hatályos az 
államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény, sem a Ket. kihirdetésekor hatályos szövege 
nem tartalmazta azt, hogy a határidő mikor jár le a hatóság részéről. Mivel azonban az ügyintézési 
határidőbe nem számított bele – többek között – a hatásköri vagy illetékességi vita 
egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, a jogsegélyeljárás időtartama, 
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az 
annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének 
időtartama vagy a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő és egyáltalán a 
szakértői vélemény elkészítésének időtartama, illetve például a kérelmező ügyfelet az eljárási 
költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig 

                                                           
27A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi 
CLXXXVI. törvény nyomán. 
28 Ákr. 42. § 
29 Magyarország Kormánya: i. m. 54. 



 68

terjedő idő, így nehéz volt megbecsülni is az eljárás végét. Hiánypótlás pedig az ügyek jelentős 
részében előfordult, de más ügyekben pedig gyakran szükségessé vált szakértő, illetve jogszabályi 
előírás következtében a szakhatóság igénybevétele, így az ügyek jelentős részben a tényleges 
ügyintézési idő a Ket-ben szereplő időtartam sokszorosára nőtt és a törvényi előírás csak mintegy 
„nettó” ügyintézési határidőként funkcionált. Egyes átmeneti helyzetekben pedig a hatóságok 
akár azért is generáltak hatásköri vitát, hogy az így adódó időtöbblettel30 gazdálkodva 
kiküszöböljék valamely szervezeti változás kapcsán keletkező ügyintézőhiányt, ami a szervezeti 
átalakítások miatt esetenként és átmeneti jelleggel jelentkezett, sokszor éppen a hatáskörök járási 
hivatalok részére történő átcsoportosítása esetén.  
 
Az Ákr. által rögzített határidő ezzel szemben tehát bruttó elven működik, így az Ákr. 50. § (5) 
bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és -
 ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy 
késedelmének időtartama nem számít be. Tekintettel azonban arra, hogy az elmúlt évek folyamán 
az eljárás felfüggesztésének lehetősége fokozatosan szigorodott, míg a szüneteléshez pedig az 
ügyfél akartnyilvánítása is szükséges, így megállapítható, hogy az ügyfél kifejezett közrehatása 
hiányában az eljárásnak az objektív jellegű 60 napon belül be kell fejeződnie, ami az Alaptörvény 
XXIV. cikkében foglalt ésszerű időn belül történő eljárás elvét is inkább kielégíti. Ugyanakkor 
Hajas Barnabás arra is felhívja a figyelmet, hogy az Alaptörvény P) cikkében foglalt szabályoknak 
megfelelően, amelynek értelmében természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a 
vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége, egyes eljárások esetében az ügyintézési 
határidő kezdete az általános szabályoktól eltérhet. Szintén az általános szabályoktól történő 
eltérést engedi meg az Ákr. 50. § (3) bekezdése, amely a teljes eljárásban irányadó hatvan napos 
határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg. 
 
Ilyen hosszabb határidőt állapít meg a fogyasztóvédelmet érintően a termékek piacfelügyeletéről 
szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény, amelynek 17. § (4) bekezdése alapján a piacfelügyeleti 
hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő a szokásos 60 helyett 70 nap és az 
ügyintézési határidőbe nem számít bele a tárgyalás időtartama. Szintén törvényben külön is 
rögzített határidő a fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos eljárására vonatkozó 
ügyintézési határidő, amely jelenleg az általános szabályokkal ugyan egyezően, de külön is 
meghatározott módon 60 nap.31 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ákr. által előírt általános bruttó határidőszámítás 
következtében valóban sokkal gyorsabbá vált az ügyintézés, amelynek az átmeneti időszakban az 
is egy sajátos következménye volt, hogy amennyiben volt rá mód, akkor a hivatalbóli eljárásokat a 
hatóságok igyekeztek még a korábbi, számukra kedvezőbb szabályokat tartalmazó Ket. alapján 
megindítani. 
 
5.4.3. Hatósági ellenőrzések, hivatalbóli eljárások 
 
Kifejezetten a fogyasztóvédelmi eljárások során is releváns terület a hatósági ellenőrzések köre, 
amelyet – a Ket-hez hasonlóan – az Ákr. is külön fejezetben szabályoz. A jogintézmény azon 
sajátosságát ugyancsak megőrizte a jogalkotó, hogy sajátos módon illeszkedik az általános 
eljáráshoz, amely szerint akár meg is előzheti azt – így például, ha a jogszabályi rendelkezések 
betartását kívánja a hatóság ellenőrizni -, de adott esetben az eljárás folyamatába is ékelődhet, 

                                                           
30 Ez az időtöbblet a hatásköri vita megegyezéssel történő rendezése hiányában jellemzően akár néhány hónap is 
lehetett. 
31 1997. évi CLV. tv. 46.§ (5) bekezdés. 
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például, ha konkrét hatósági határozatban foglalt kötelezettség végrehajtását kívánják ellenőrizni. 
Ugyanakkor az Ákr. sajátos felépítéséből adódóan, amely a kérelemre és a hivatalból indult 
eljárásokat elkülöníti egymástól, a hatósági eljárásra a hivatalbóli eljárás szabályait rendeli 
alkalmazni azzal együtt, hogy az ügyintézési határidő e körben nem irányadó, bár ahogyan azt 
Hajas Barnabás megjegyezte, annak alkalmazása sem kizárt.32 Az említett utaló szabályoknak 
köszönhetően így a hatósági ellenőrzés tényleges lefolytatására vonatkozó szabályok látszólag 
rövidültek és egyszerűsödtek, valójában azok a hivatalbóli eljárásra vonatkozó utaló szabályoknak 
köszönhetően csökkenhettek mennyiségileg, hiszen mögöttesen annak rendelkezéseit kell rá 
alkalmazni. Lényegi változás azonban, hogy míg a Ket. kifejezetten előírta jegyzőkönyv felvételét, 
addig az Ákr-ben a hatósági ellenőrzés lezárásával összefüggésben ilyet nem találunk, kizárólag 
azokat az esetköröket, ha jogsértést tapasztal a hatóság. Ezt a hiátust orvosolandó került az Ákr-
be az a rendelkezés, amely szerint az ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés 
„sikeressége” esetén, azaz ha a hatóság jogsértést nem tapasztal, akkor hatósági bizonyítványt állít 
ki, hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről pedig a hatóság az ügyfél kérelmére állít 
ki hatósági bizonyítványt. Ezt leszámítva azonban az eljárás kidolgozásában résztvevő Hajas 
Barnabás azt emelte ki, hogy a hatóság felelősségi körébe tartozik az eljárás megfelelő 
dokumentálása, amely különösen egy hatósági eljárás megindításánál döntő fontosságú.33 
Különösen igaz ez a fogyasztóvédelmi ellenőrzések esetén, ahol a próbavásárlás és a mintavétel 
lehetőségét a fogyasztóvédelmi törvény írja elő. 
 
A fogyasztóvédelmi eljárások szempontjából is lényeges szerkezeti változás volt a hatósági 
eljárások már említett külön alcím alá rendelése, valamint a hatósági ellenőrzés szabályainak a 
pontosítása, amely utóbbihoz kapcsolható rendelkezés volt azon szabály közbeiktatása is, amely 
szerint a nem konkretizált hatidők esetében az eljárási cselekményre 8 napon biztosít a jogalkotó, 
ami elsősorban a hatósági ellenőrzések után és következtében megindult hivatalbóli eljárások 
megkezdődése szempontjából releváns. 
 
Az Ákr. tehát a Ket-tel szemben élesebben különválasztotta a kérelemre és a hivatalból indult 
eljárásokat, amely utóbbiak egy külön fejezetben, az Ákr. VII. fejezetében kaptak helyet, amely 
kizárólag a kérelemre indult eljárásokhoz képesti eltéréseket tartalmazza. Az egyébként is 
objektívvé váló ügyintézési határidő kapcsán itt további megszorításokat is találhatunk, hiszen a 
hivatalbóli eljárásokban szünetelésnek nincs helye, és az ügyintézési határidőbe csak az eljárás 
felfüggesztésének időtartama nem számít be. A határidő túllépését pedig a jogalkotó akként 
szankcionálta, hogy ha a hatóság a hivatalbóli eljárásban az ügyintézési határidő kétszeresét 
túllépi, a jogsértés tényének megállapításán és a jogellenes magatartás megszüntetésére vagy a 
jogszerű állapot helyreállítására kötelezésen túl egyéb jogkövetkezményt nem alkalmazhat. és 
ebben az esetben ugyanazon ügyféllel szemben, ugyanazon ténybeli és jogi alapon nem indítható 
új eljárás.34 
 
Fogyasztóvédelmi ügyekben ugyan az eljárások egy része bejelentés alapján indul meg, azonban 
ezeket mégsem tekinthetjük kérelemre indult eljárásoknak, hanem olyan közvetetten kérelemre 
indult eljárásoknak, amelyekre valójában a hivatalbóli eljárás szabályait kell alkalmazni. Ugyan az 
ügyintézési határidőt érintő megszorítások az ésszerű időn belül történő eljárás elvét érintően 
kétség kívül garanciális jellegűek és az alapvető jogok érvényesülését segítők, azonban kétségtelen 
tény, hogy a hatóságok számára kezdetben nehézséget okozott az új szabályoknak történő 
maradéktalan megfelelés és ilyen esetekben a bizonyítás és az ügy lezárása az előírt időtartamon 
belül. A hivatalbóli eljárások ugyan konkrét ügyféllel szemben zajlanak, azonban általánosságban a 
közérdek érvényesítését szolgálják és különösen igaz ez az olyan ügyekben, mint a 

                                                           
32 Hajas (2016): i. m. 25. 
33 Hajas (2016): i. m. 25. 
34 Ákr. 103. § (2)-(4) bekezdés. 
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fogyasztóvédelmi eljárások. A határidő túllépésének következményeként elmaradó 
jogkövetkezmény pedig ellentétben áll azzal, hogy a fogyasztók széles köre védelemben 
részesüljön. E körben tehát a változó szemlélet mindenképpen kihívásokat okoz a hatóságok 
számára, amely járási hivatalok és különösen fontos ezt összeegyeztetni a fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. tv. (a továbbiakban: Fgytv.) 47/C. § (5) bekezdésében felsorolt azon 
esetkörökkel, amikor a hatóság számára kötelező a bírság alkalmazása, így ha a jogsértés a 
fogyasztók széles körét érinti vagy ha a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek 
védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor. 
 
5.4.5. Együttműködés és mellérendeltség a fogyasztóvédelemben 
 
A fogyasztóvédelmi igazgatásban résztvevő szervek szerteágazó jellege miatt, valamint a központi 
piacfelügyeleti információs rendszer működtetése és a hatékonyság növelése szempontjából 
különösen fontos az, hogy az eljárási törvény a hatóságok közötti együttműködést miként 
biztosítja. Az egyablakos ügyintézés elvét már a Ket. is bevezette a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv implementálása következtében, 
azonban az Ákr. a Ket-hez képest is tovább pontosította és egyszerűsítette a szakhatóságokra 
vonatkozó szabályrendszert, amely mellett újdonságként jelentkezett a kapcsolódó eljárás, 
valamint a megelőző eljárás lefolytatására vonatkozó könnyítés.35 Ezen szabályok közül a 
kapcsolódó eljárás kapcsán bevezetett könnyítések önmagában is bírnak fogyasztóvédelmi 
relevanciával, hiszen egyes konkrét ügyfajtákban (például külföldről behozott jármű forgalomba 
helyezése) az ügyfélnek több, egymásra épülő eljárást kell kezdeményeznie és ezekben az 
ügytípusokban már részletesebb tájékoztatást kaphat, amely nyomán az ügyfél kérheti az iratok 
közvetlen továbbítását is a további hatóságnak.36 Ugyanakkor a közigazgatásban a területi és 
központi szinten is lezajlott reformok szintén az együttműködés erősítése mellett hatnak, hiszen 
az integrált közigazgatási szervezetekben az együttműködés általános modellje (mint a 
szakhatósági eljárások) mellett egyéb alternatív megoldások is alkalmazhatók, „amelyek 
egyszerűbb és gyorsabb eljárásokat eredményeznek”37, valamint figyelembe veszik a konkrét 
valóságos élethelyzeteket. 
 
Az Ákr. megőrizte azt, a már a Ket. által bevezetett intézményt, amely lehetőséget ad arra, hogy a 
hatóság ne határozattal zárja az ügyet, hanem a hatóság és az ügyfél hatósági szerződést kössön 
egymással, hozzátéve, hogy ilyen esetben az ügyfél és a közérdek számára is előnyös megoldást 
tartalmaz a szerződés. Ugyan a hatósági szerződés megkötését bizonyos esetekben jogszabály is 
előírhatja, sőt bizonyos ügytípusok határozat helyett hatósági szerződéssel zárulhatnak (például 
műszaki vizsgáló állomások létesítése), a hatósági szerződés megkötésére az esetek döntő 
többségében önkéntesen kerül sor. A jogintézmény klasszikus területe az építési igazgatás mellett 
éppen az erre teret adó fogyasztóvédelmi igazgatás, ahol már a kilencvenes évektől igyekeztek a 
mellérendeltség elvét érvényesíteni a klasszikus hatósági jelleg helyett38. Ezt a jelleget a Fgytv. 
mind a mai napig őrzi39, amelynek érvényesítési módját és kereteit éppen az eljárási törvények 
biztosítják. Az Ákr. egyértelműsítette, hogy a hatósági szerződés szintén közigazgatási szerződés, 
de megőrizte a hatósági szerződés klaudikálóan kógens jellegét is a szerződésszegés 
következményei körében, amely alapján az ügyfél szerződésszegése esetén a szerződés 
végrehajtható okiratnak minősül40, illetve az alapján a végrehajtás megindítható amelyet az 

                                                           
35 Hajas 21-22. 
36 Ákr. 45. § 
37 Magyarország Kormánya: i. m. 53.  
38 Bencsik András: A fogyasztóvédelem szakigazgatási alapjai. In: Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási 
jog: fejezetek szakigazgatásaink köréből, Budapest, Complex, 2013. 348-349. 
39 Fgytv. 47. § (6) bekezdés. 
40 A Ket. terminológiája alapján, azonban az Ákr. tartalmilag ezzel azonosan rendelkezik. 
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ügyfélnek el kell fogadnia, míg a hatóság részéről bekövetkező esetleges jogsértések miatt az 
ügyfélnek közigazgatási bírósághoz kell fordulnia a megállapítás, illetve kikényszerítés érdekében. 
Ez utóbbira legkésőbb a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül 
kerülhet sir, ám a bírósághoz fordulást megelőzően az ügyfélnek még a hatóságot a teljesítésére is 
fel kell szólítania. 
 
A hatósági jogalkalmazás szuprematív jellegével szemben, a fogyasztóvédelmi eljárások 
szempontjából is releváns, hogy az ügyfélre vonatkozó rendelkezések között külön garanciális 
elemek vonatkoznak a kiskorúak és a fogyatékossággal élő személyekre, amely által az Ákr. az 
Alaptörvény XV. cikkében foglalt jogok védelmét is biztosítani kívánja.41 
 
5.4.6. A jogorvoslati rendszer változásai 
 
Az elsőfokú eljárás lezárása után a jogorvoslati eljárás mint eshetőleges szakasz következhet, 
amelynek átalakítása a közvélemény számára is szembetűnő volt, illetve annak tűnt. Ugyanakkor a 
törvényjavaslat indokolása is kiemelte, hogy az évente induló többmillió hatósági ügynek csak 
mindössze 0,5%-ában nyújtanak be fellebbezést, ám ezen ügyek jelentős részében, csaknem az 
ötödében, bírósági felülvizsgálatot is kezdeményeztek,42 ami azt jelenti, hogy a jogorvoslati 
kérelemmel érintett ügyek nagy valószínűséggel egyébként is bíróság elé kerülnek, miközben az 
ügytípusok harmadában pedig a Ket. alapján is kizárt volt a fellebbezés. A jogorvoslati rendszer 
egésze kapcsán az indokolás még arra is rámutatott, hogy a bírósági felülvizsgálat fő jogorvoslati 
eszközzé emelése várhatóan a joggyakorlat egységességét is elősegíti és a bírói függetlenség 
folytán a korrupciós kockázat csökkentéséhez is hozzájárul.43 
 
A jogorvoslati rendszer tekintetében az utóbbi időszakban az eljárásjogok ugyan szinte 
változatlan módon két nagy csoportot különböztettek meg, melyek közül az elsőbe az ügyfél által 
kezdeményezhető eszközök sorolhatók, míg a másodikba a hivatalbóliak, amely utóbbiakat a Ket. 
döntésfelülvizsgálati rendszereknek nevezte, míg az Ákr. visszatért a hivatalbóli jogorvoslatok 
elnevezéshez. Az első csoport kapcsán gyökeres átalakítás történt, hiszen főszabállyá a 
közigazgatási per vált, és a határozat elleni fellebbezés lehetősége arra a két estre szűkült, ha a 
határozatot a járási (kerületi) hivatal vezetője vagy - a képviselő testület kivételével - helyi 
önkormányzat szerve, vagy rendvédelmi szerv helyi szerve hozta meg. Figyelemmel azonban a 
járási hivatalok és a jegyző közötti hatáskörmegosztásra, ez nem is okozott akkora változást. A 
járási rendszer megteremtése előtt ugyanis a jegyző minősült általános államigazgatási hatóságnak 
a legalsó szinten, amely szerv hozzávetőlegesen 500 fajta hatósági ügyben volt köteles eljárjon. A 
járási hivatalok létrehozása után ezen ügyek fokozatosan kerültek és kerülnek át a járási 
hivatalokhoz, amely folyamat jelenleg is zajlik.  
 
A kérelemre induló jogorvoslatok száma az Ákr. hatályba lépése óta a korábbi négyről kettőre 
csökkent, azonban az újrafelvételi eljárás eltörlése a gyakorlatban alig érezhető, míg az 
Alkotmánybíróság eljárásának szabályai okafogyottá váltak. E körben a fogyasztóvédelmi 
eljárások szempontjából lényeges, hogy a fogyasztóvédelem alapjogi relevanciával is bír, ugyanis a 
korábbi alkotmánnyal szemben a jelenlegi Alaptörvény az M cikk (2) bekezdésében rögzíti, hogy 
Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, fellép az erőfölénnyel való 
visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait44. A megfogalmazás kétség kívül tükrözi, azt a 

                                                           
41 Hajas (2016): i. m. 20. 
42 Magyarország Kormánya: i. m. 54. 
43 Magyarország Kormánya: i. m. 54. 
44 Ugyanakkor mindez az Alkotmánybíróság 8/2014. (III. 20.) AB határozatában akként értelmezte az említett 
rendelkezést, hogy „[a]z M) cikk (2) bekezdése második mondatából általánosságban az államnak az a 
kötelezettsége következik, amely – az Alaptörvényben szereplő alkotmányos értékek figyelembevételével – a 



 72

kontinentális országokra jellemző szabályozási modellt, amelyben az államok a fogyasztói jogokat 
elsősorban a verseny szempontjait biztosítva védik és biztosítják.45 Ugyanakkor az alapjogi rangra 
emelés nemcsak intézményi, hanem eljárási következményekkel bír, amely miatt ezen ügyekben 
lehetőség nyílik egy bírósági döntés nyomán alkotmányjogi panasz igénybevételére is. 
 
A fenti módosítások nyomán tehát a fellebbezés és a közigazgatási per maradt az új kódexben 
mint az ügyfél által kezdeményezhető jogorvoslati eszköz. Ezek közül általánossá ugyan az utóbbi 
vált, azonban az előbb említettek nyomán valójában fogyasztóvédelmi ügyekben a fellebbezés 
továbbra is igénybe vehető. A fellebbezés részletszabályait tekintve változás, hogy a fellebbezést 
indokolni kell és csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. Az Ákr. 
tehát megszüntette azt a hosszú éveken át adott lehetőséget, amely a fellebbezést mindenféle, 
adott esetben „mondvacsinált” okból is lehetővé tette avagy az ügyfélnek lehetősége volt arra is, 
hogy egyes bizonyítékokat eleve a fellebbezési eljárásra „tartalékoljon”. A fellebbezés ilyen 
módon nemcsak másodlagos eszközzé, de indokoláshoz kötötté is vált. Ugyanakkor megmaradt a 
hatóság számára az a lehetőség, hogy a fellebbezés alapján a hatóság a jogszabályt sértő döntést 
módosítsa vagy visszavonja, vagy ellenérdekű ügyfél hiányában, amennyiben a fellebbezésben 
foglaltakkal egyetért, akkor a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a 
fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.46 Mindezen lehetőség hiányában a 
másodfokú döntést – amennyiben jogszabálysértő – megvizsgálja, ám döntése kapcsán nincs 
kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, így adott esetben egy fogyasztóvédelmi bírságot kiszabó 
döntés – amennyiben új jogszabálysértéseket is feltárnak – súlyosítására is sor kerülhet. 
Kifejezetten az eljárás gyorsítását célzó rendelkezés, hogy ha a döntés meghozatalához nincs elég 
adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a 
döntést, amely nyomán tehát elkerülhető az a helyzet, hogy a másodfokú hatóság csupán 
megsemmisítse a döntést új eljárásra kötelezve az elsőfokon eljárt szervet, amely az ügyek valódi 
és érdemi befejezését segíti elő.47 
 
Az elsődlegessé váló jogorvoslat, azaz a közigazgatási per kapcsán az Ákr. csupán a legfontosabb 
összefüggéseket tartalmazza. A közigazgatási perek bár már kívül esnek a közigazgatási szervek 
hatókörén, azonban az eljárás gyorsítása mint cél ezen eljárásokban is érvényesült. Így a 
bíróságoknak a korábban általános jellegű kasszációs jogköre megszűnt és helyette a 
reformatórius jogkör vált főszabállyá, amelynek köszönhetően elkerülhető az ügyek újraindulása a 
közigazgatási szerv előtt, majd egy esetleges újabb jogorvoslati eljárási kör és rosszabb esetben 
egy ismételt megsemmisítés és új eljárásra kötelezés, amely miatt akár éveket is húzódhatott egy 
ügy tényleges befejezése, figyelemmel az ügyintézési határidő fent már említett nettó jellegű 
szabályozására. 
 
5.4.7. Végrehajtás 
 
A hatósági eljárások utolsó eshetőleges szakaszát a végrehajtási eljárás jelenti, amelynek 
előfeltétele a döntés véglegessé válása és az önkéntes teljesítés elmaradása. 48 Az Ákr. szakított a 

                                                                                                                                                                                     
fogyasztók érdekeit védő, az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben fellépő intézményrendszer létrehozására és 
fenntartására, továbbá a fogyasztók jogait biztosító jogszabályok megalkotására vonatkozik”. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy az erre épülő alkotmányjogi panaszokat alapos indokolás nélkül is befogadná. Lásd pl. 
3305/2018. (X. 1.) AB végzés, illetve a pénzügyi fogyasztóvédelem kapcsán Veres Zoltán: Gondolatok a 
fogyasztóvédelem alkotmányos rangra emelése kapcsán, különös tekintettel a pénzügyi fogyasztóvédelemre, 
Jogelméleti Szemle, 2013/1., 179-183. Elérhető: http://jesz.ajk.elte.hu/veres53.pdf (letöltés ideje: 2018. 12.01.) 
45 Bencsik: i. m. 340. 
46 Ákr. 119. § (1)-(2) bekezdés. 
47 Ákr. 119. § (6) bekezdés. 
48 Ákr. 132. § 
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jogerő mint terminus technikus közigazgatási hatósági eljárásokban történő használatával, ami 
egyébként is nehezen értelmezhető volt az ügyfelek számára49. Figyelemmel az anyagi és alaki 
jogerő közötti különbségekre, és a mintaadó német-osztrák jogtudományban alkalmazott 
terminológiára, az Ákr. ezek helyett a döntés véglegessé válását mint fogalmat vezette be, amely 
plasztikusan fejezi ki, hogy a végleges döntésen a közigazgatási hatóság már nem változtathat, 
kivéve a törvényben meghatározott eseteket. A véglegesség a döntés közlésével áll be, amely 
végrehajthatóvá válik, ha azt a kötelezett nem teljesíti. 
 
A végrehajtást, ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi 
önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami adóhatóság foganatosítja.50 Ilyen 
esetben az Ákr. szabályait nem is kell alkalmazni51, hiszen az adóigazgatási eljárások a kivett 
eljárások körébe tartoznak és az adóhatóság végrehajtási eljárását az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok az általános 
körbe tartoznak, így a fogyasztóvédelmi bírság behajtása ezután az adóigazgatási eljárásban 
található köztartozásokra vonatkozó szabályok szerint zajlik. 
 
Mivel az Ákr. is lehetővé teszi azonban a fent említett módon kiegészítő szabályok megalkotását, 
így a végrehajtást érintő lényeges változás, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú határozatát 
azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja, ha hatósági szerződést megszegő ügyféllel szemben kell 
jogkövetkezmény megállapítani vagy környezetvédelmi okból, illetve a fiatalkorúak fizikai, 
szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének védelme érdekében, továbbá jogsértő tartalmú 
kereskedelmi kommunikáció vagy internetes honlap esetén. Ezekben az esetekben egyébként a 
fogyasztóvédelmi hatóság határozatát - jogorvoslatra tekintet nélkül – közzé is teszi. 52 
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49 Ákr. 82. §-hoz fűzött indokolás. Magyarország Kormánya: i. m. 90. 
50 Ákr. 134. § (1) bekezdés. 
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6.fejezet  

Az iparigazgatás- energiaügyi-igazgatás 
 
 

6.1. Az energiapolitika szabályozásának alapjai 
 
Az energiajog ágazata mind felhasználói, mind fogyasztói oldalon sokakat érintő kérdés, hiszen a 
háztartásokban általában megtalálható a villamos energia, illetve a földgázszolgáltatás. Az 
energiajog szabályozása éppen az említett jellemzők, így az ágazat átfogó jellege, a 
nemzetgazdasági fontossága, a készletek szűkössége, valamint a fogyasztói jogok szabályozása 
miatt szükséges. E körben azonban erőteljes nemzetközi függőség jellemezi a magyar 
energiapolitikát is. Ennek fő okai között az energiaforrások szűkös volta áll, és amely azt is 
indokolja, hogy mind az Európai Unió, mind más nemzetközi szervezetek különös figyelmet 
fordítanak az ellátásbiztonságra, főként megelőzve az 1973-1974-ben kialakult olajválsághoz 
hasonló helyzetek ismétlődését.  
 
Az Európai Unió egyik legfontosabb célja e téren a külső függőség csökkentése, amelynek 
érdekében több átfogó intézkedést is bevezettek be és ezt célzó programokat is megvalósítottak. 
Az egyik kapcsolódó elem az egységes belső energiapiac megteremtése, illetve a piaci 
integráció elmélyítése, amelyek közül az előbbit a vezetékes szolgáltatások liberalizációjával és az 
átláthatóság elvének érvényesítése segíthet. Mindezek közvetlen előnyt nyújtanak a fogyasztók 
számára is. A célok között szerepel továbbá a fenntartható fejlődés, amelyet a 
technológiafejlesztés és egyes kutatási programok támogatása segíthet. 
 
Az energiafüggőség kezelése azonban nemcsak az Unió egységes fellépését indukálja, hanem egy 
azon túli nemzetközi összefogást is. 1974-ben az OECD az olajválságot követően az ott 
szerzett tapasztalatok hatására létrehozta a Nemzetközi Energia Ügynökséget (a 
továbbiakban: IEA), valamint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (IAEA)53 amely 
szervezetek nemzetközi szinten koordinálják az energiaforrások felhasználását és megtesznek 
egyes intézkedéseket is az ellátás folyamatos biztosítása érdekében. Az IAEA emellett azt is 
előírta a tagországok számára, hogy 90 napi készletet halmozzanak fel, és válság esetén kötelesek 
a tagországok au energiafogyasztást korlátozni és egymást segíteni.54 Magyarország az IAEA-hoz 
1997-ben csatlakozott és 1999-ben törvénnyel55 hirdette ki a Nemzetközi Energia Programról 
szóló egyezményt. 1995-ben részesei lettünk az 1991-ben aláírt Európai Energia Charta 
egyezménynek. Ez utóbbinak a céljai között az európai, főként a közép- és kelet-európai országok 
energiaellátásának javítása és az energiapotenciáljának a növelése található meg. A Chartához egy 
jegyzőkönyv is kapcsolódik, amely megfogalmazza a fenntartható fejlődés előmozdítását, a 
hatékony energiafelhasználás elősegítését és az együttműködés ösztönzését.56 
 
6.2. Az uniós szabályozás 
 
Az Európai Unióban az energia ágazat szabályozása többszintű. Az energiajogi kérdések 
közösségi hatáskörként megjelennek egyrészt a Lisszaboni Szerződésben, másrészt a 
másodlagos jogforrásokban, amelyek közül a rendeleti és az irányelvi szint dominál. Az energia 
terén elsőként a villamosenergia-szektor közös szabályozása történt meg 1996-ban, majd 1998-

                                                           
53 http://www.iea.org/media/1ieahistory.pdf [2013. 08. 31.] 
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ban a földgáz-piacot érintő jogalkotás született meg és 2003-ban ugyanezen területeket érintően 
jött létre a második energiacsomag, amely már a fokozatos piacnyitást tűzte ki célul. Ezen 
második irányelvcsomag implementálási határidejét 2004. július 1-jében határozták meg. 2007-ben 
egy bizottsági tanulmány felmérte az addigi szabályzás hatásait és azt találta, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek hiánya és a szétválasztási szabályok hiányosságai miatt a piaci liberalizáció 
ténylegesen nem valósult meg egészében. Ennek hatására 2009-ben egy újabb irányelv-csomagot 
fogadtak el, ennek részeként született meg az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK 
irányelve (2009. július 13.) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról, 
továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról. A szabályozás minden piaci szereplő, így a 
fogyasztók számára is elérhetővé tette a szabad választás elvét, ugyanakkor szigorította a 
szétválasztási szabályokat. Az irányelv részeként jött létre az Európai Energiaszabályozói 
Ügynökség is. A rendelkezések tagálami átültetése nem zajlott zökkenőmentesen, így a 2011 
márciusi, illetve 2013 márciusi határidőt elmulasztó országokkal szemben az Unió 
kötelezettségszegési eljárást indított.57 
 
Magyarország az említett uniós követelményeket már a 2004-ben történt csatlakozás előtt 
elfogadta a jogharmonizációs kötelezettség következtében. 2004 után már tagállamként épültek 
be az irányelvi rendelkezések, a harmadik energia-csomag implementálása 2011-ben történt meg a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény és a végrehajtási szabályok módosításával. 
 
6.3. A villamos-energia hatályos magyar szabályozása 
 
6.3.1. A magyar szabályozásra ható uniós követelmények  
 
A hazai villamos energia szabályozását erőteljesen befolyásolják tehát az Európai Unió irányelvei 
és a rendeletek. Az irányelvek fokozatos piacnyitást írtak elő meghatározva annak a minimális 
mértékét. Az egyes tagállamok azonban a saját döntésük alapján magasabb mértéket is előírhattak 
az irányelv átültetése során,58 ugyanakkor a piaci liberalizáció mellett a közszolgáltatási 
kötelezettség is megmaradhatott a fogyasztók ellátásának a biztosítására. 
 
Az első irányelv az energiaágazat teljes területére vonatkozott a termelésétől kiindulva a 
fogyasztók szintjéig. Az új termelő kapacitások kialakítása vonatkozásában két eljárást közül 
lehetett választani: az engedélyezési eljárás és a versenyeztetési eljárás közül. Az előbbi szerint 
az engedély kiadásának a feltételeit nyilvános szabályok határozzák meg és az engedély iránti 
kérelem elutasítása miatt a tagállamnak jogorvoslati lehetőséget kell biztosítania. A 
versenyeztetési eljárás szerint rendszeres időközönként közzé kell tenni az új kapacitások 
igényét és a szerződés megkötésének a feltételeit. Szintén előírás, hogy az energiaellátás 
folyamatosságának a biztosítására a tagállamoknak rendszerirányítót kell kinevezniük. Ezen 
szervezet feladat a rendszer egyenletes terheléséről történő gondoskodás. 
 
Az uniós szabályok szerint fontos elv a tevékenységek szétválasztás, amely szerint az 
energiaágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak az átláthatóság elvét meg kell valósítani és a 
termelési, elosztási, átviteli és a nem közvetlenül az ágazatot szolgáló tevékenységeiket a 
számviteli nyilvántartásaikban is külön kell kezelniük, éppen a vertikálisan integrált vállalkozások 
miatt. A számviteli szétválasztás elve kifejezetten a számviteli előírásokra vonatkozik, mint az 

                                                           
57 http://www.european-council.europa.eu/media/171257/ec04.02.2011-factsheet-energy-pol_finaldg.en.pdf 
[2013. 08. 31.] 
58 Németország, az Egyesült Királyság vagy Finnország már a szabályozás kezdetén megvalósította a teljes 
piacnyitást. 
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éves beszámolóban elkészítse vagy a mérlegkészítés. A jogi szétválasztás ezzel szemben főként 
működési elveket határoz meg, mint a személyi összeférhetetlenség, a szakmai érdekek 
ütközésének a kizárása vagy a hálózati infrastruktúra fölötti tulajdonosi jogosítványok megoszlása, 
illetve egy megfelelőségi program biztosítása. A rendszerirányítónál a számviteli szétválasztást 
szintén meg kell valósítani, és a függetlenséget a vezető állású személyeknél meg kell valósítani 
más energiaipari vállalkozások irányában.59 A harmadik energia-csomag ezen túl egy szigorú 
„tulajdonosi szétválasztást” irányzott elő, amely alapján mind a villamosenergia-, mind a 
földgázhálózatok kapcsán a hálózatok üzemeltetését szét kell választani a szolgáltatói és a 
termelői tevékenységektől. 60 
 
A rendszerhez való hozzáférésre szintén két módon képzelhető el. Az egyik az ún. kizárólagos 
vásárló elve, amely alapján a tagállam területén egy meghatározott jogi személy vásárolja meg 
kizárólagos jelleggel a minősített fogyasztók számára az energiát. A másik a harmadik fél 
hozzáférése nevet viseli. Ez megvalósulhat tárgyalásos jelleggel – itt a minősített fogyasztók 
tárgyalásokat folytathatnak a hálózatok üzemeltetőivel - vagy szabályozott rendszerben, ahol 
közzétesznek egy tarifát, amelynek megfizetése esetén szállíthatják az energiát. 
 
Magyarország a fent meghatározott elveket a jogi szabályozásban érvényesítette. A piacnyitás 
fokozatosan történt, a kezdeti időszakban a piac 10%-a vonatkozásában valósult meg a 
liberalizáció, majd 2003 után a 6,5 GWh feletti teljesítményű fogyasztók szerezhették be először 
szabad forrásból a szükséges villamos energia mennyiséget oly módon, hogy a felhasznált energia 
legalább felét ekkor még hazai forrásokból kell beszerezni. 2008-ban megkezdte a tevékenységét a 
független rendszerirányító, a Magyar Villamos Energia Rendszerirányító Zrt. (MAVIR Zrt.), 
amely szervezetnél a számviteli és a jogi szétválasztás elve is megvalósult. Az új kapacitások 
létesítésére az engedélyezési eljárás elvét kellett alkalmazni, míg a rendszerhez való hozzáférés a 
harmadik fél hozzáférése elvén működhet szabályozott rendszer szerint.  
 
A Vet. a villamos energia ágazat teljes vertikumára kiterjed, így a termelésre, átvitelre, elosztásra, 
kereskedelemre, fogyasztásra, a villamosenergia-rendszer irányításra, továbbá a villamosenergia-
ipari építésügyi hatósági eljárás keretszabályaira. Nem vonatkozik azonban a hőenergiával 
kapcsolt villamosenergia-termelésre, valamint az atomenergiára. Külön szabályok vonatkoznak a 
megújuló energiaforrásokra és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
termelésének az elősegítésére. A célok között szerepel a környezet és a természet védelme, a 
felhasználók ellátása, az elsődleges energiaforrások felhasználásának megtakarítása, a megújuló 
energiaforrások, valamint a hulladék, mint energiaforrás felhasználásának elősegítése. A megújuló 
energiaforrás és a hulladék energiaforrásként történő felhasználásának elősegítésére egy 
differenciált, kötelező átvételi rendszer jött létre, ahol a termelők kötelesek az átviteli 
rendszerirányító üzletszabályzata szerint mérlegköri szerződést kötni, és a mérlegkörhöz 
csatlakozni. A mérlegkört az átviteli rendszerirányító egyenlíti ki. 
 
6.3.2. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
 
Az energiaágazat ágazati irányítására és más feladatokra kezdetben a Magyar Energia Hivatal jött 
létre, amely szervezet a 2013. évi XXII. törvény nyomán átalakult és más jogállással, Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH) néven folytatta a 
tevékenységét mint önálló szabályozó szerv. A MEKH feladata, hogy a földgázellátással, a 
földgáz biztonsági készletezésével, a villamos energiával, a távhőszolgáltatással, a víziközmű-

                                                           
59 http://www.mekh.hu/gcpdocs/200704/ex_ante_final.pdf [2013. 11. 12.] 
60 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20080616FCS31737+0+DOC+XML+V0//HU#title1 [2013. 11. 12.] 
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szolgáltatással, valamint a hulladékokkal kapcsolatos feladatokat ellássa. A MEKH elnökét a 
függetlenség biztosítása érdekében a miniszterelnök nevezi ki hét évre. 
 
A MEKH az ágazati irányítás körében a nemzeti fejlesztési miniszter részére javaslatot tehet 
jogszabály megalkotására és módosítására, továbbá véleményezési joggal rendelkezik a feladat- 
és hatáskörét érintő döntések és jogszabályok előkészítése során. A Hivatal feladatai ellátása során 
együttműködik más szervezetekkel és Energetikai Állandó Választottbíróságot is működtet. 
 
A MEKH tevékenységének általános céljai a következők: az engedélykötelesnek minősített 
tevékenységet folytató vállalkozások és a vezetékes energiaellátási piac megfelelő működésének 
biztosítása, a hatékony és fenntartható villamosenergia-piaci verseny előmozdítása, az ellátás 
biztonságának növelése és a nyilvánosság tájékoztatása. A MEKH-nek emellett fogyasztóvédelmi 
feladatai is vannak, így védi a felhasználók és az engedélyesek érdekeit, megakadályoz egyes 
tisztességtelen piaci magatartásokat, mint a technológiai monopolhelyzettel való visszaélés vagy a 
versenykorlátozás. 
 
A MEKH emellett tanúsítási eljárást is lefolytat, amelynek során ellenőrzi, hogy az átviteli 
rendszerirányító folyamatosan megfelel-e a szétválasztási szabályoknak, amelynek érdekében a 
MEKH helyszíni ellenőrzést is tarthat. Ugyancsak a MEKH hatáskörébe tartozik az árképzés 
kialakítása, így a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat és a csatlakozási díjakat 
és ezek alkalmazásának a szabályait a MEKH elnöke rendeletben állapítja meg. Ugyanakkor a 
villamosenergia-kereskedő által a felhasználónak értékesített villamos energia eladási árát a felek 
megállapodása vagy a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata határozza meg, miközben az 
egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia árát pedig a miniszter állapítja meg 
rendeletben, miközben ez utóbbiakra vonatkozóan a rezsicsökkentés mértékét törvény 
szabályozza.61 
 
A MEKH egyik fő tevékenységét a villamosenergia-ipari tevékenységek körében az engedélyezési 
jog jelenti. A MEKH által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni az alábbi tevékenységeket: 

-kiserőmű létesítése 
-az 50 MW és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőmű létesítése,  
-az átviteli rendszerirányítás, 
-a villamos energia elosztása, 
-a villamosenergia-kereskedelem, 
-az egyetemes szolgáltatás, 
-a szervezett villamosenergia-piac működtetése, 
-magánvezeték létesítése, bővítése és megszüntetése, 
-a közvetlen vezeték létesítése és megszüntetése, 
-közvilágítási berendezések üzemeltetése. 

 
A MEKH ugyanakkor az engedélyt köteles kiadni, ha a kérelem a jogszabályokban62 
meghatározott követelményeknek megfelel. A tevékenység engedély nélküli végzése esetén a 
MEKH szankciókat alkalmazhat, így a tevékenység végzőt azonnali hatállyal eltilthatja annak 
folytatásától, vagy a jogkövetkezményekre való utalás mellett írásban felszólítja a kötelezettségei 
betartására, illetve a kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki.  
 
6.3.3. A villamosenergia-ágazat alapvető elemei 
 

                                                           
61 Lásd 2013. évi LIV. tv. 
62 Az engedélyezés részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Lásd még a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. r.  
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Az átviteli rendszerirányítás körében az átvitel és a rendszerirányítás együttesen történik. 
Az átviteli rendszerirányító feladata a villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos 
működtetésének és egyensúlyának biztosítása, az átviteli hálózat üzemeltetése és 
karbantartása és a villamos energia megfelelő minőségben történő továbbítása. Az átviteli 
rendszerirányító legalább félévente köteles a MEKH és a miniszter részére állapotjelentést is 
küldeni. A rendszerhasználóknak az átviteli rendszerirányítótól kell igénybe venniük a 
szolgáltatásokat, amelyekért a rendszerhasználati díj megfizetni. Ez utóbbi biztosítja a villamos 
energia vásárlásához kapcsolódó, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott 
rendszerszintű szolgáltatások megtérítését. Az átviteli rendszerirányító ugyanakkor nem 
tagadhatja meg erőmű átviteli hálózathoz való csatlakozását arra hivatkozva, hogy a hálózati 
kapacitások esetleges jövőbeni korlátait ez sérti vagy az új csatlakozási pont miatt olyan járulékos 
költségek merülnek fel, amelyek szükségesek. 
 
Az elosztó feladata a működési engedélyében meghatározott hálózat zavartalan és 
biztonságos működtetése, a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálása, a villamos energia 
továbbítása a felhasználókhoz, az adott terület elosztóhálózatának üzemeltetése, karbantartása, 
valamint szükség esetén annak fejlesztése.  
 
A hálózatokhoz hozzáférés akként történhet, hogy a hálózati engedélyesek az átviteli és 
elosztó hálózatot rendszerhasználati díjak ellenében és szerződéskötési kötelezettség 
mellett bocsátják rendelkezésre a rendszerhasználók részére villamosenergia-továbbítás céljából. 
Az átviteli és elosztó hálózathoz való hozzáférés kapcsán biztosítani kell az egyenlő bánásmódot, 
a hozzáférés feltételei nem tartalmazhatnak indokolatlan korlátozásokat és nem veszélyeztethetik 
az ellátás biztonságát és a szolgáltatás előírt minőségét. A hálózati engedélyesek a hálózatok 
üzemeltetése, és a hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása során előnyben részesítik a 
széndioxidkibocsátás-mentes technológiával, valamint a megújuló energiaforrásokból, a 
hulladékból villamos energiát termelőket. 
 
A villamosenergia-kereskedő a végrehajtási kormányrendeletben meghatározott feltételek 
szerint jogosult kereskedelemre. A villamosenergia-kereskedő a felhasználók bejelentéseinek 
intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a felhasználók tájékoztatása 
céljából köteles biztosítani a felhasználói személyes ügyintézési lehetőséget. Továbbá az 
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó villamosenergia-kereskedő 
ügyfélszolgálatot is működtet, amely az ágazat jellegzetességeiből fakadóan háromszintű.  
 
Külön szabályok vonatkoznak a kikapcsolásra, ahol a villamosenergia-kereskedő a lakossági 
fogyasztók villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén lehet 
kezdeményezni, de kizárólag akkor, ha a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot 
meghaladó késedelembe esett, és a fogyasztó nem kapott fizetési haladékot vagy részletfizetési 
lehetőséget, és a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági 
fogyasztót legalább kétszer írásban értesítette. Az első értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét 
fel kell hívni a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre, továbbá az előre 
fizetős mérő felszerelésének a lehetőségére. A kikapcsolásnak időbeli korlátai is vannak, így nem 
kerülhet sor arra munkaszüneti napon, ünnepnapon, munkaszüneti napot vagy ünnepnapot 
közvetlenül megelőző munkanapon, külön jogszabályban meghatározott pihenőnapon. Ha az 
ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a kapcsolódó 
külön díjakat is megfizeti, a villamosenergia-kereskedő a tudomására jutását követően 24 órán 
belül köteles kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az ellátásba történő ismételt 
bekapcsolását. Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult, de nem lakossági felhasználó 
fizetési kötelezettségének teljesítésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a 
villamosenergia-kereskedő kezdeményezheti az elosztónál a felhasználási hely kikapcsolását. Ezt 
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megelőzően azonban a kikapcsolásra és az azzal járó szolgáltatásszüneteltetésre nézve 
tértivevényes levélben kell értesíteni. A védendő fogyasztók között a külön jogszabályban 
meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként 
részesülhetnek kedvezményben. A rászoruló fogyasztókat különösen a részletfizetéshez, fizetési 
haladékhoz, előre fizető mérőhöz való jog illeti meg. 
 
Ha a felhasználó villamosenergia-kereskedőt kíván váltani, ezt az eljárást az érintett 
engedélyesek térítésmentesen végzik. A kereskedőváltás lebonyolítása érdekében pedig a 
felhasználó megbízása alapján az a villamosenergia-kereskedő is eljárhat, akivel a felhasználó 
villamosenergia-vásárlási szerződést köt. Az egyetemes szolgáltatót szerződéskötési 
kötelezettség is terheli, az erre jogosult felhasználó tekintetében a felhasználó bejelentett 
szándéka esetén. Kormányrendeletben meghatározott állami vagy önkormányzati feladatot ellátó 
közintézményi felhasználó kezdeményezheti a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál a 
villamosenergia-ellátásból fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás alóli mentesség 
(moratórium) biztosítását. A moratórium az adott év október 15. és az azt követő év április 15. 
közötti időszakra terjedhet ki. 
 
6.3.4.A villamosenergia-felhasználók 
 
Valamennyi felhasználó jogosult az átviteli és az elosztó hálózathoz csatlakozási és 
hálózathasználati szerződés alapján hozzáférni. A felhasználó a villamosenergia-értékesítési 
szerződés alapján a villamosenergia-kereskedőtől, a termelőtől, a szervezett villamosenergia-
piacon, villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján vásárolhat villamos energiát. 
Fogyasztóvédelmi ügyekben az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a 
villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy 
kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt 
bekapcsolására vonatkozó rendelkezések, valamint az engedélyesek üzletszabályzatában foglaltak 
lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el, más 
esetekben pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.  
 
A hálózathasználatra nézve a hálózati engedélyest az engedélye hatályával egyező tartamú 
szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési kötelezettség terheli. A hálózati engedélyes a 
hálózathasználati szerződéseket csak a polgári jog szerinti szerződésszegés esetén, és akkor 
mondhatja fel, ha a vele szerződéses viszonyban álló felhasználó a villamosenergia-vételezését a 
felhasználási helyen megszüntette. A védendő fogyasztók esetén külön jogszabályban 
meghatározott feltétleket is igazolni kell. A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerződésben 
nem alkalmazhat megkülönböztető szerződéses feltételeket. 
 
6.3.5.Tulajdonkorlátozások a villamosenergia ágazatban 
 
Az energiajog és azzal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások több esetben idegen 
ingatlanon végzett beruházásokkal járnak együtt, amelyek szükségszerűen 
tulajdonkorlátozáshoz vezetnek. A villamosmű és a vezeték sajátos építményfajtának 
minősül, amelyeknek az építéséhez, üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez az építésügyi hatóság engedélye szükséges, míg idegen ingatlanon előmunkálati 
jog, vezetékjog vagy használati jog kérhető. 
 
Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy az ingatlanán a 
szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok 
megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell.  
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A vezetékjog alapján közcélú hálózat nyomvonal alakítható ki, továbbá tartószerkezet, illetve 
kapcsolóberendezés, valamint a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolítható. A 
nyomvonalaknak lehetőleg közterületen kell haladniuk és a lehető legkisebb mértékben 
érinthetnek termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant.  
 
Használati jog mindezen tevékenységek elvégzésének biztosítására alapítható az idegen ingatlan 
tulajdonosával kötött megállapodás alapján. A villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték, a 
közvetlen vezeték és a csatlakozó berendezés, továbbá az azt körülvevő környezet kölcsönös 
védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. 
 
A villamos-energiát érintő építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái63 a következők:  
a) építési engedélyezési eljárás, 
b) üzemeltetési engedélyezési eljárás, 
c) használatbavételi engedélyezési eljárás, 
d) fennmaradási engedélyezési eljárás, 
e) megszüntetési eljárás. 
 
6.3.6. A megújuló energiaforrások sajátos szabályai 
 
A megújuló energiaforrások (Renewable Sources – REN vagy RES) közé azok tartoznak, amelyek 
vagy a nap által megújítottak  ilyen például a fény-, hő-, szél-, vízenergia, biomassza  vagy el 
nem fogyó jellegűek  mint pl. a geotermikus energia , de egyes álláspontok a hulladékot is ide 
sorolják. A megújuló energiaforrás fogalmát azonban több jogi dokumentum is tartalmazza. 
Szerepel egy fogalom-meghatározás a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (a 
továbbiakban: Vet.)64, de szerepel definíció a 2009/28/EK irányelv 2. cikk a) bekezdésében, 
valamint más nemzetközi dokumentumokban is. Ezen megfogalmazások bár néhány ponton 
különböznek65, azonban közös bennük, hogy a megújuló energiák közé sorolják a nap, valamint a 
szél felhasználásával nyert energiát. 
 
A mikroerőművek létesítésének jogi feltételrendszere 
 
A mikroerőművek terjedése útjában egyszerre állnak jogi, közgazdasági, műszaki és pénzügyi 
akadályok. Az Európai Unió által alkotott jogi szabályozás alapvetően törekszik arra, hogy 
elhárítsa a jogi akadályokat, és ösztönözze a kiserőművek létesítését. Ugyanakkor a 
villamosenergia-termelés jelenlegi piacának az összetétele alapján a nagyobb termelők 
monopolhelyzetét a szabályozási szisztéma csak tovább erősíti, hiszen a támogatási rendszer 
központi eleme nem véletlenül a hatékonyság, amely többirányú hatást gyakorol a decentralizáció 
ellenében.  
 
2005-ben az Európai Parlament és a Tanács 2006. január 18-i 2005/89/EK irányelve a 
villamosenergia-ellátás biztonságát és az infrastrukturális beruházások védelmét célzó 
intézkedésekről előírta, hogy a villamos energia ellátás magas szintű biztosítása érdekében hozott 

                                                           
63 Lásd még a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. r.  
64 A Vet. 3. § 45. pont szerint megújuló energia a nem fosszilis és nem nukleáris energiaforrás (nap-, szél-, 
geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül 
előállított energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, 
valamint a biogáz). 
65 Bányai Orsolya: Az energiafelhasználás csökkentésére és a megújuló energiaforrásokra irányuló szabályozás 
az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából. PhD értekezés, 2012. 
http://jog.unideb.hu/documents/doktori_nyilvanosvita/banyai-ertekezes.pdf [2014. 04. 10.] 75–77. 
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intézkedéseknél a tagállamoknak figyelemmel kell lenniük a megújuló energiaforrásokat használó 
technológiák és a decentralizált termelés bevezetése elősegítésének fontosságára.66 2009-ben a 
2003/54/EK irányelvet az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK irányelve helyezte 
hatályon kívül. Az új direktíva a bevezető rendelkezések között akként szólt, hogy a tagállamok 
intelligens hálózatok létrehozása révén ösztönzik az elosztóhálózatok korszerűsítését, amit úgy 
kell megvalósítani, hogy serkentse a decentralizált villamosenergia-termelést és biztosítsa az 
energiahatékonyságot. A 7. cikk az engedélyezési eljárással kapcsolatban írta elő, hogy a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kisméretű, decentralizált és/vagy elosztott termelésre 
külön engedélyezési eljárás vonatkozzon, amelynek során figyelembe veszik azok méretének és 
potenciális hatásának korlátozott voltát.  
 
A villamos energia támogatását eleinte az Európai Parlament és a Tanács 2001/77/EK irányelve 
rendezte, amelyet az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve helyezett hatályon 
kívül. Az új szabályozásban a Bevezető rész (6) bekezdése rögzíti a decentralizált megújuló 
energiatechnológiák bemutatási és kereskedelmi forgalomba hozatali szakasza támogatásának a 
célszerűségét. Az irányelv kiemelte, hogy a decentralizált energiatermelés felé történő 
elmozdulásnak számos előnye van, ideértve a helyi energiaforrások hasznosítását, a helyi 
energiaellátás biztonságának fokozását, a rövidebb szállítási távolságokat, valamint a csökkent 
energiaátviteli veszteségeket. Az ilyen decentralizáció továbbá  például bevételi források 
biztosításával és helyi munkahelyteremtéssel  elősegíti a közösségi fejlődést, valamint a kohéziót. 
Az engedélyezéssel kapcsolatban kimondta, hogy a kisebb projektek és a decentralizált, megújuló 
energiaforrásból származó energiát előállító eszközök számára szükség szerint egyszerűsített és 
könnyített engedélyezési eljárást kell kidolgozni, amennyiben erre az alkalmazandó szabályozási 
keret lehetőséget ad.67 
 
Az irányelv emellett szempontokat adott a megvalósítás mikéntjére vonatkozóan. Így előírta, hogy 
a tagállamoknak nemzeti szinten meg kell határozniuk azon célelőirányzatokat, amelyekkel 
ösztönzik a megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-fogyasztást. Az Európai Unió 
egészét tekintve célul tűzték ki azt is, hogy 2010-ig a bruttó nemzeti energiafogyasztást 12%-ban 
megújuló energiatermelés által fedezzék, míg az összes energiafogyasztásra ezt a mértéket 22,1%-
ban határozták meg. Ezen célok elérése érdekében olyan ösztönző rendszereket kell bevezetni, 
amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásból történő termelést és az ilyen hálózatokra történő 
csatlakozást.68 
 
A hazai szabályozás 
 
A Vet. megkülönbözteti a kiserőműveket és a háztartási méretű kiserőműveket. Az előbbinek az 
az erőmű minősül, amelynek a névleges teljesítőképessége 50 MW-nál kisebb, míg az utóbbi 
olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy 
csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 KWA-ot.69 
 
A törvény a szélerőművek létesítésére vonatkozóan külön feltételeket támaszt a villamosenergia-
rendszer szabályozhatósága és biztonságos működése érdekében, valamint a műszakilag 
korlátozott lehetőségekre való tekintettel. Ilyen erőművet ugyanis külön miniszteri rendelet 
szerinti pályázati eljárás alapján lehet létesíteni. Nem vonatkozik azonban ez a korlátozás a 
háztartási méretű kiserőművekre és azon erőművekre, amelyek villamos műhöz nem 

                                                           
66 Európai Parlament és a Tanács 2005/89/EK irányelve 3. cikkely (3) bekezdés (c) pont. 
67 Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve13. cikk (1) bekezdés f) pont. 
68 http://www.mekh.hu/gcpdocs/200704/decentralizlttermelseladsbmclean.pdf [2010.04.05.] 
69 Vet. 3. § 3233. pont. 
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csatlakoznak.70 Emellett sajátos szabályok vonatkoznak azon erőművekre, amelyek megújuló 
energiaforrást kívánnak hasznosítani, vagy kiemelt európai szervezettel való kutatás-fejlesztési 
célú együttműködés biztosításra jönnek létre. Ezen szervezetek a törvény előírásai alapján 
kötelesek viselni a rendelkezésre álló közcélú hálózat műszaki átalakítása költségeinek egyes 
részét. Ezen költségek elsősorban abból eredeztethetők, hogy a hálózati csatlakozásokat és a 
hálózat egészét alkalmassá kell tenni arra, hogy képes legyen fogadni a megtermelt energiát. A 
költségviselés konkrét mértékét a Vet. végrehajtási jogszabálya és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal döntése határozza meg.  
 
Az állam a megújuló energia hasznosításához külön is biztosít támogatásokat, amelynek feltételeit 
az energiapolitikáért felelős miniszter elektronikus úton teszi közzé havonta frissülő honlapon, 
mely úton a különböző felhasználók, így az építőipari szakemberek, a mérnökök, tervezők, 
valamint a megújuló energiaforrást hasznosító energiatermelő rendszerek üzembe helyezői 
információkat szerezhetnek. Támogatás kizárólag olyan energiatermelő berendezések létesítésére 
és működtetésére nyújtható, amelyek megfelelnek a megújuló energiaforrásból energiát termelő 
berendezések műszaki követelményeiről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek.71 
 
A háztartási méretű kiserőművek ettől könnyebb helyzetben vannak, ugyanis a jogszabályok 
alapján az így megtermelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton 
értékesítő villamosenergia-kereskedő vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni. A háztartási 
méretet meghaladó kiserőmű esetében azonban mind a létesítés, mind a tevékenység 
megszüntetése engedélyhez kötött, amely engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal bocsátja ki. Engedély azonban csak abban az esetben adható, ha a kiserőmű megfelel a 
külön jogszabályban meghatározott energetikai hatásfokra vonatkozó minimális 
követelményeknek. 
 
 
6.4. A földgáz-szektor 
 
6.4.1. A földgáz-szektor szabályozásának nemzetközi környezete 
 
A földgáz-szektorral kapcsolatos politikát ugyancsak az Európai Unió irányelvei és rendeletei 
határozzák meg, amelyeknek központi eleme szintén a földgázpiac liberalizálása. Az irányelvek fő 
célkitűzései közé tartoznak a következő elemek: fokozatos piacnyitás es az ellátás biztonságának 
elve, amelynek érdekében akár közszolgáltatási kötelezettség is előírható. A hálózatokhoz való 
szabad hozzáférés biztosítása ugyancsak a fent ismertetett tárgyalásos, illetve a szabályozott 
modell alapján történik, amelynek során alapelv a diszkriminációmentesség garantálása. A 
harmadik energiacsomag a szétválasztási szabályok alaposabb szabályozását végezte el, 
erősítve a fogyasztói jogok érvényesülését és előírásokat tartalmazva a külső függőség további 
csökkentése érdekében.72 
 
A földgáz-szektor tevékenységei 
A törvény szabályozza az ellátási láncolat szempontjából az alábbi földgázipari tevékenységeket. 
Ezek alapelemei a következők:  

-földgázszállítási tevékenység,  
-a földgázelosztási tevékenység,  
-a földgáztárolás, valamint  
-a földgáz-kereskedelem.  

                                                           
70 Vet. 78. §. 
71 Vet. 910. §. 
72 http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_4.13.2.pdf [2013. 09. 02.] 
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Földgáz-kereskedelmet működési engedély alapján földgázkereskedő végezhet. Ha a felhasználó 
kereskedőt kíván váltani, a lebonyolítást az engedélyesek térítésmentesen végzik és külön díjat 
sem számíthatnak fel érte. Egyetemes szolgáltatást a működési engedélyben meghatározott 
szolgáltatási területen az egyetemes szolgáltatói engedélyes végezhet. Az egyetemes szolgáltatási 
szerződés létrejöttét és megszűnését, a szerződésszegés és a szerződés nélküli vételezés eseteit és 
jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben, és ennek alapján az engedélyes az 
üzletszabályzatában határozza meg. 
 
6.4.2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal feladatai a földgáz 
szektorban 
 
A földgáz-szektor terén szintén a MEKH látja el a legfontosabb hatósági feladatokat, így eljár az 
engedélyezési eljárásokban. Engedélyköteles tevékenységek az alábbiak: 

-korlátozott földgáz-kereskedelem, 
-a szállítási rendszerüzemeltetés, 
-a földgázelosztás, 
-a földgáztárolás, 
-a földgáz-kereskedelem, 
-az egyetemes szolgáltatás, 
-a szervezett földgázpiac-működtetés, 
-a vezetékes PB-gáz szolgáltatás, 
-az egyablakos kapacitásértékesítés. 

 
A fenti tevékenységek határozatlan időre vonatkozó engedély alapján végezhetők. Az engedély 
kérelmezőjének a külön jogszabályban meghatározott pénzügyi és gazdasági feltételekkel kell 
rendelkezniük. A MEKH a működési engedély kiadását csak a jogszabályban meghatározott 
esetben tagadhatja meg. Aki azonban valamely földgázipari tevékenységet jogellenesen 
gyakorol, azzal szemben a MEKH fellép és az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja: 

-felhívja az engedélyes figyelmét a kötelezettségei teljesítésére és határidő kitűzésével 
kötelezi a jogsértés megszüntetésére, 

-bírságot szabhat ki, 
-a határidő eredménytelen eltelte után az engedélyes tevékenységét felfüggesztheti, 
-azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység folytatásától, 
-a működési engedélyt felfüggesztheti vagy visszavonhatja. 

 
Földgázszolgáltatás terén a MEKH feladata az is, hogy piacelemzést végezzen a földgáz-
nagykereskedelem, földgáz-kiskereskedelem piacán. Ha az eredmények alapján a verseny nem 
kellően hatékony, a MEKH a jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesként azonosíthatja azt, 
aki piaci erőfölényben van. A MEKH a piacelemzést szükség szerint, de legalább 3 évente elvégzi. 
A jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes számára a MEKH átlátható értékesítési, illetve 
ellátás kötelezettséget is előírhat elő. 
Minden felhasználó jogosult a szállító- és elosztóvezetékhez csatlakozni, ha a felhasználó 
vállalja a csatlakozásra és a rendszerhasználatra külön jogszabályban előírt műszaki-gazdasági 
feltételeket. 
 
Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedőnek ügyfélszolgálatot 
kell működtetnie, erre és a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértésekre hasonló 
szabályok vonatkoznak, mint a villamos energia kapcsán.  
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6.5. Az atomenergia 
 
Az atomenergia békés célú felhasználása az energiatermelést szolgálja, amelyre az 
atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény vonatkozik. A jogszabályi környezet kereteit 
ugyancsak nemzetközi egyezmények határozzák meg. A törvény hangsúlyozza, hogy 
Magyarország az atomenergia békés célú, biztonságos alkalmazását nemzetközi szerződések 
keretében vállalt együttműködéssel is elősegíti. Atomenergiát csak oly módon szabad használni, 
hogy az ne károsítsa a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül az emberi életet, a 
jelenlegi és a jövő nemzedékek egészségét, életfeltételeit, a környezetet és az anyagi javakat. Az 
atomenergia alkalmazása kapcsán a biztonságnak kiemelt szerepe van, amelynek követelményeit 
rendszeresen felül kell vizsgálni, és korszerűsíteni kell a tudomány és a nemzetközi tapasztalatok 
alapján. Az atomenergia biztonságos alkalmazásáért és a biztonsági követelmények 
betartásáért az atomenergia alkalmazója felelős. 
 
6.5.1. Az atomenergia szervezeti rendszere 
 
Az Országgyűlés 
 
Az Országgyűlés feladata az atomenergiával kapcsolatos törvényalkotás, amely mellett a 
Kormány előterjesztésére nemzeti politikát fogad el a kiégett üzemanyag és a radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozóan és azt ötévente felülvizsgálja. A nemzeti politika és a 
felülvizsgálat előkészítéséről a kijelölt miniszter gondoskodik. Új nukleáris létesítmény és 
radioaktívhulladék-tároló létesítését, valamint meglévő atomerőmű további atomreaktort 
tartalmazó egységgel való bővítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez az Országgyűlés 
előzetes, elvi hozzájárulása szükséges. 
 
A Kormány 
A Kormány fogadja el a nemzeti politika céljainak végrehajtását bemutató nemzeti programot, 
amely kiterjed a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésére, valamint a keletkezéstől a 
végleges elhelyezésig tartó valamennyi szakaszra a nukleáris létesítmény leszerelését beleértve. A 
Kormány feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásának az irányítása és a 
felügyelete is. A meglévő nukleáris létesítmények tulajdonjogának megszerzéséhez és a használat 
bármilyen jogcímen való átengedéséhez a Kormány előzetes, elvi hozzájárulása szükséges.  
 
Az ágazati miniszterek 
 
Az atomenergia igazgatása több ágazati miniszter összehangolt tevékenységével jár. Az 
atomenergia felügyeletét ellátó miniszter rendelkezik a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal, 
tájékoztatja az atomenergia-felügyeleti szervet a tevékenységét érintő kormánydöntésekről, és 
rendeletben állapítja meg az atomenergia-felügyeleti szerv részére fizetendő igazgatási-
szolgáltatási díjak mértékét. 
Az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kormányzati feladatok ellátását 
tudományos tanácsadó testület is segíti. 
 
Országos Atomenergia Hivatal 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az atomenergia felügyeletéért felelős szerv, amely 
jogállását tekintve kormányzati főhivatal. Az OAH látja el az atomenergiával kapcsolatos 
hatósági feladatokat, amelynek keretében országos illetékességgel jár el és figyelemmel kíséri 
az atomenergia alkalmazása területén a nemzetközi fejlődés általános irányait, a műszaki fejlesztési 
eredményeket, nemzetközi tapasztalatokat, elvárásokat, valamint a hatáskörébe tartozó 
jogszabályok érvényesülését. Az OAH feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, 
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különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, a nukleárisbaleset-elhárítással 
kapcsolatos hatósági feladatok, valamint az ezekre vonatkozó tájékoztatási tevékenység 
összehangolása, illetve ellátása. Az OAH jogosult bármely atomenergiát alkalmazónál ellenőrzést 
folytatni. 
 
Az OAH engedélyezési eljárás és hatósági ellenőrzés révén győződik meg arról, hogy az 
atomenergia alkalmazása és a nukleáris létesítmények, azok rendszereinek és rendszerelemeinek a 
műszaki állapota, a nukleáris létesítmények üzemeltetése, továbbá az átalakítások végrehajtása 
megfelel-e a kockázat elfogadható mértéke alapján meghatározott követelményeknek és a 
hatósági engedélyekben előírtaknak. A nukleáris létesítmények állandó hatósági felügyelet alatt 
állnak. A létesülő és üzemelő nukleáris létesítmények az OAH-nak felügyeleti díjat kötelesek 
fizetni, amely adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. Az OAH feladata emellett a 
közvélemény tájékoztatása az atomenergia alkalmazásának biztonságáról, a nukleáris 
védettségről, saját tevékenységéről, valamint egy Balesetelhárítási Szervezet létrehozása. Az OAH 
feladatkörében együttműködik más országok hasonló hatósági feladatokat ellátó szervezeteivel, és 
velük kétoldalú szakmai megállapodásokat köthet.73 
 
6.5.2. Az atomerőműre vonatkozó szabályok 
 
Atomerőmű létesítéséhez és jogszerű működéséhez nukleáris biztonsági hatósági engedély és a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a villamos energiáról szóló törvény alapján 
kiadott engedélyei szükségesek. Atomenergia alkalmazására engedély csak akkor adható, ha 
biztosított a keletkező radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezése. 
Az atomenergia alkalmazója köteles azonnal hatékony intézkedéseket tenni akkor, ha 
tevékenysége során rendkívüli esemény következett be, és a munkavállalókra vagy a lakosságra 
ható ionizáló sugárzás szintje vagy a radioaktív szennyeződés mértéke, illetve a környezetbe 
kibocsátott radioaktív anyagok mennyisége meghaladja (vagy meghaladhatja) az engedélyezett 
értéket. 
 
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos fontos fogalom az atomkár. Ilyennek minősül az 
emberélet elvesztése, a személyek testi épségében és egészségében keletkezett minden nem 
vagyoni sérelem, minden anyagi kár, az ezekkel együttesen jelentkező környezeti kár ésszerű 
mértékű helyreállításának költsége, valamint a károk csökkentése vagy elhárítása érdekében 
ténylegesen végrehajtott, ésszerű és szükséges intézkedéssel kapcsolatosan felmerült költség, 
amennyiben azokat a nukleáris üzemanyag, a nukleáris létesítményben lévő radioaktív termék, 
hulladék vagy a nukleáris létesítményből származó, abból kiszállított, vagy oda küldött nukleáris 
anyag révén a nukleáris létesítményben vagy a szállítás során bekövetkezett rendkívüli esemény 
okozta.  
 
Az atomkárt a nukleáris létesítmény engedélyese köteles megtéríteni, aki a felelősség alól 
csak a törvényben meghatározott esetekben mentesülhet. Kimentésnek lehet helye, ha az atomkár 
a nukleáris létesítmény tevékenységi körén kívül eső, elháríthatatlan külső ok (fegyveres 
összeütközés, háború, polgárháború, fegyveres felkelés, rendkívüli méretű természeti katasztrófa) 
által közvetlenül kiváltott nukleáris baleset okozta. Részben vagy egészbeni mentesülést 
eredményez, ha bizonyítja, hogy a károsultat ért kár részben vagy egészben a károsult súlyosan 
gondatlan, vagy kifejezetten a kár előidézésére irányuló, szándékos és elháríthatatlan 
cselekvésének vagy mulasztásának a következménye. Nem minősül azonban atomkárnak, amely a 
nukleáris létesítmény állagában vagy olyan vagyonban keletkezett, amelyet e nukleáris létesítmény 
telephelyén a létesítménnyel kapcsolatban használnak. Az ilyen kárért az engedélyes a Polgári 
Törvénykönyv szerint köteles helytállni. 
                                                           
73 Lásd még http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/feladatok_hu [2013. 09. 02.] 
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Az atomkárért való felelősség korlátozása vagy kizárása a törvényben foglalt kivételektől 
eltekintve semmis. A törvény meghatározza azt a keretet, amely összegig az engedélyes felel, míg 
az ezt meghaladó kárért a Magyar Állam áll helyt. A károsult kártérítési igényét hároméves 
elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az ágazati törvény alapján az engedélyest az atomkárokért 
felelősség a nukleáris baleset bekövetkeztének időpontjától számított tíz évig terheli, amely 
azonban nem érinti a Polgári Törvénykönyv szerinti felelősségét.  
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7.fejezet  
Az infrastruktúrafejlesztés és közlekedési igazgatás 
 
7.1. Az infrastruktúra fogalma, összetevői és típusai 
 
7.1.1. Az infrastruktúra nemzetközi fogalma 
 
Az infrastruktúra, mint fogalom különböző értelmekben jelenik meg a köznyelvi beszédben is, 
ám nem egyértelmű mindig, hogy mit is értünk ez alatt a sok esetben közismertnek tűnő fogalom 
alatt. A tudományos irodalomban többféle fogalom-meghatározást találhatunk. Az infrastruktúra 
mint kifejezés latin eredetű; jelentése eredetileg alépítmény, alapszerkezet, amely főként a 
társadalmi-gazdasági újratermelés hátterét biztosítja. A fogalmat kezdetben a katonai 
létesítményeket segítő rendszerekre használták, majd fokozatosan tevődött át a gazdaságba és 
más tudományágakba.74  
 
Az infrastruktúra tehát alapvetően műszaki jellegű, ám azt a gazdaság- és a jogtudomány is 
gyakran alkalmazza azt. Az úgynevezett amerikai iskola szerint ide értendő a társadalmi 
rezsitőke,75 vagy a beruházás76. A német iskola ezzel szemben figyelembe vesz más tényezőket is, 
így az anyagi, szellemi és intézményi eszközöket. Az anyagi eszközök közé tartoznak a klasszikus 
elemek, mint a közlekedés, a hírközlés, az oktatás, a tudományos kutatás, az egészségügy vagy az 
oktatás. A személyi jellegű infrastruktúrához a szervezetben résztvevők személyes kvalitásai 
sorolhatók, amelyek szintén befolyást gyakorolnak a hatékonyságra, míg az intézményi 
infrastruktúrába az egyes társadalmi szokások és eljárási módok tartoznak, amelyek az adott 
országra jellemzőek.77 
 
A magyar szakirodalomban az 1960-as éveket követően kezdett elterjedni a fogalom Az 
összetevőivel több szakember is foglalkozott, ám e körben sem jött létre egységes definíció. A 
tekintetben azonban nagy vonalakban megegyeznek az álláspontok, hogy az infrastruktúra a 
termelés és a települések fejlődését szolgálja. Az egyik értelmezés szerint az infrastruktúra 
fogalmába beletartozik minden, ami az emberi életműködés feltételeit biztosítja, kivéve a 
termőföldet. Más értelmezések az egyes kommunális szolgáltatásokat sorolták ide a 
háttérhálózatok, illetve háttérágazatok kifejezéssel leírva annak tartalmát. Kőszegfalvi György 
szerint az infrastruktúra egy olyan összefüggő rendszer, amely közvetlenül segíti elő a 
települések fejlődését és a humán életkörülmények javítását, míg közvetett módon anyagi 
javak termel és elősegít a tudományos és szellemi tevékenységet. Műviben a szociális (vagy 
humán), illetve a műszaki (vagy vonalas) infrastruktúrát különbözteti meg.78 Sánta Imréné 
műszaki megközelítést alkalmaz. Álláspontja szerint „az infrastruktúra olyan álló- és forgóeszköz-
állományt jelöl (beleértve a szellemi tőkét is), amely a társadalmi újratermelési folyamat üzemen 
kívüli feltételrendszere, a termelési produktumoknak és szolgáltatásoknak a rendeltetésszerű 
felhasználását biztosítja, ugyanakkor megadja a lehetőséget ahhoz, hogy az újratermelésben és az 

                                                           
74 Abonyiné Palotás Jolán: Infrastruktúra. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007, 15. o. 
75 A. O. Hirshmann lásd Brodorits Zoltán: Az infrastruktúra szerepe a területi fejlődésben, a térszerkezet és az 
infrastruktúra fogalmai, VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda, Budapest, 2004, 
16. o. 
76 G. F. Ray 
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78 Brodorits Zoltán: Az infrastruktúra szerepe a területi fejlődésben, a térszerkezet és az infrastruktúra fogalmai, 
VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda, Budapest, 2004, 12. 
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életkörülményekben meglévő térbeli különbségek csökkenjenek”79. Csernok Attila - Ehrlich Éva - 
Szilágyi György szerint ugyanakkor az infrastruktúra "a nemzeti vagyonnak a használati érték 
szempontjából elhatárolt, meghatározott azon részét értjük, amely sem anyagi javak létrehozását, 
sem azok elfogyasztását közvetlenül nem szolgálja és amely a gazdasági fejlettség adott szintjén a 
korszerű technika követelményeinek megfelelően a termelés-elosztás- fogyasztás folyamatának 
zavartalan mozgásterét hivatott biztosítani"80. Kádas Kálmán szerint pedig "az infrastruktúra 
szolgáltatást biztosító létesítmény és szervezet, szolgáltatást nyújtó potenciál, amely a 
szolgáltatást nyújtó álló-és forgóeszközök állományával jellemezhető"81.  
 
Abonyiné Palotás Jolán a fogalom komplex jellegét emeli ki azzal, hogy „az infrastruktúra 
azon hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések, ismeretek, intézmények rendszere, 
valamint ezek tevékenysége, és az általuk nyújtott szolgáltatások, amelyek a gazdaság 
működéséhez, növekedéséhez és hosszú távon fenntartható versenyképességének emeléséhez, a 
lakosság életviteléhez, életminőségéhez, a települések fejlődéséhez, zavartalan működéséhez 
nélkülözhetetlenek, illetve szükségesek.”82 
A megfogalmazások közös jellemzői az alábbiak: 

- hálózatos jellegű, amelyben személyek, eszközök és intézmények, létesítmények működnek 
közre; 

- közvetetten előmozdítja az értékek és javak megtermelését;  
-komplex fogalom, amely a gazdaság és a társadalom egészét áthatja a termeléstől a 

fogyasztásig;  
-a gazdasággal való szoros kapcsolatban áll,  
- fejlődése visszahat az adott terület gazdaságára. 

 
Infrastruktúra-típusok 
 
Az infrastruktúra térbeli kiterjedése alapján megkülönböztethető vonalas, illetve pontszerű 
infrastruktúra. Előbbibe sorolhatóak a vasúti hálózat, utak, elektromos, gáz-, víz-, stb. vezetékek, 
pontszerűek az olyan épületek, mint a repülőterek, közművelődési intézmények vagy a kórházak 
és oktatási intézmények. A szabályozás szorosan összefügg a térszerkezettel is és az infrastruktúra 
egyes szintjeit is a szerint lehet megkülönböztetni, hogy milyen szinten jelenik meg. Ez alapján 
létezik helyi vagy más néven lokális, mikroregionális infrastruktúra, amely több település 
intézményeit fogja össze, míg magasabb szintű a regionális vagy a nemzeti infrastruktúra, a 
határokon is átível pedig a kontinentális, interkontinentális, valamint a globális infrastruktúra. 
 
Az infrastruktúra szoros összefüggésben áll tehát a közlekedéssel és a területfejlesztéssel is, 
ugyanis az adott térség fejlődését alapvetően befolyásolják az infrastrukturális feltételek, és a 
térség fejlesztését elsősorban az infrastruktúra segítségével lehet hatékonyan előmozdítani.  
 
 

                                                           
79 Brodorits Zoltán: Az infrastruktúra szerepe a területi fejlődésben, a térszerkezet és az infrastruktúra fogalmai, 
VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda, Budapest, 2004, 13. 
80 
http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/K%C3%96ZGAZDAS%C3%81G/gazdasagfoldrajz/gazdasagfoldrajz_
07.html [2013. 12. 05.] 
81 
http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/K%C3%96ZGAZDAS%C3%81G/gazdasagfoldrajz/gazdasagfoldrajz_
07.html [2013. 12. 05.] 
82 
http://109.74.55.19/tananyag/tananyagok/K%C3%96ZGAZDAS%C3%81G/gazdasagfoldrajz/gazdasagfoldrajz_
07.html [2013. 12. 05.] 
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7.2. Közlekedési igazgatás és területfejlesztés összefüggései az infrastruktúra igazgatással 
 

Az infrastruktúrafejlesztés tehát több műszaki ágazatot is érint. Ide tartozik a közlekedés 
(közúti közlekedés, vasúti közlekedés, légi és vízi közlekedés), a közművek fejlesztése, a posta, az 
idegenforgalom,83 az energiaellátás, valamint az információs infrastruktúra-fejlesztés, illetve ezek 
környezeti hatásainak, valamint más ágazatok és az infrastruktúra-fejlesztés kapcsolatának az 
elemzése.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény meghatározza a közlekedéssel kapcsolatban 
ellátandó feladatokat, amelyek megvalósítása a Kormány, a miniszterek, államigazgatási szervek, 
valamint az egyéb költségvetési szervek hatáskörébe tartozik. Kifejezetten állami feladatok az 
alábbiak: 

-a közúti közlekedés hatósági, igazgatási és nyilvántartási feladatainak ellátása; 
-a járművek műszaki vizsgálata, 
-a közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők vizsgáztatása, 
-a közúti közlekedés biztonságát szolgáló nevelés, felvilágosítás és propaganda. 
 
Az állami és a helyi önkormányzatoknak közösen kell ellátniuk a közúti közlekedés 
tervezését, fejlesztését, szabályozását és ellenőrzését, a közúti közlekedés szervezeti és működési 
feltételeinek meghatározását, valamint a közúthálózat fejlesztését, fenntartását, üzemeltetését. 
Kifejezetten helyi önkormányzati feladat a helyi közutakon, a helyi önkormányzat 
tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánúton, valamint a tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken a járművel történő várakozás biztosítása. 
 
Az állami feladatok ellátását a közlekedésért felelős miniszter koordinálja, míg a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete vagy közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel 
összefüggő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen a gyalogos-átkelőhelyek 
megvilágításáról a település belterületén, valamint a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd 
burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán 
kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról, 
továbbá a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok 
közlekedését szolgáló vasúti átjárók létesítéséről és fenntartásáról. 
 
A törvény meghatározza a közúti közlekedés alapvető elveit is. Így közutak tervezése, fejlesztése 
során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni 
jogosult számára biztosítottak legyenek. A hazai járműállomány rendeltetésszerű, biztonságos és a 
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő működtetéséhez szükséges feltételeket 
(alkatrészellátás, javítás, karbantartás, tüzelő- és kenőanyagellátás stb.) jogi, közgazdasági és 
hatósági eszközökkel is biztosítani kell. 
 
A közúti közlekedés fejlesztése körében figyelemmel kell lenni a személy- és áruszállítási 
szükségletekre és a nemzetgazdasági, valamint a terület- és településfejlesztési tervekre. A 
fejlesztésnél figyelembe kell venni a közlekedési alágazatok közötti munkamegosztást is. A közúti 
közlekedésnek kapcsolódnia kell a nemzetközi közúti közlekedés rendszeréhez. A közúti 
közforgalmú személyszállításnak a vasúti és vízi közforgalmú személyszállítással együtt hálózatot 
kell alkotnia. 
 

                                                           
83 Lásd bővebben Ehrlich Éva: Infrastruktúra szolgáltatások. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai 
Elemző Központ Európai Integráció Iroda, Budapest, 1998, 25-66. 
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Az utakat kifejezetten úgy kell fejleszteni, hogy a közutak (országos közutak, helyi közutak) és a 
közforgalom elől el nem zárt magánutak összefüggő rendszert alkossanak. A közutak térségi 
hálózatának tervezése során a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat és hatásokat kell 
együttesen értékelni. 
 
7.3. A közlekedési igazgatás intézményrendszere 
 
7.3.1. A Kormány 
A közlekedéspolitika terén a Kormány szintén rendeletalkotási jogkörrel rendelkezik, amellyel 
alapvetően határozza meg a közlekedéspolitika keretét. A Kormány jogosult emellett arra is, hogy 
a közlekedési ágazat terén jelentős nemzetközi szerződéseket kössön meg. 
 
A Kormány határozza meg az országos közúthálózat távlati szerkezetét a gyorsforgalmi- és a 
főúthálózat nagytávú tervében (a továbbiakban: Terv). A Terv tartalmazza az országos 
közúthálózat legalább 15, legfeljebb 30 éves időtávban tervezett célállapotát, így fejlesztéssel 
érintett utak és útszakaszok, továbbá a fejlesztéssel nem érintett úthálózat útkategória be-, vagy 
átsorolását, keresztmetszeti jellemzőit, térbeli elhelyezkedését, valamint a beruházással érintett 
utak és útszakaszok átminősítésére vonatkozó feltételeket. A gyorsforgalmi- és a főúthálózat 
Tervben meghatározott útjait a miniszternek, valamint a közlekedési hatóságnak figyelembe kel 
vennie a Fejlesztési Program végrehajtása, és a kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
törvény készítése, valamint a nagytávú fejlesztések helybiztosítására irányuló intézkedések során. 
 
Szintén a Kormány határozza meg az országos közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos 
feladatokat, a fejlesztések megvalósításának időbeli ütemezését a hosszú távú közúthálózat-
fejlesztési programban (a továbbiakban: Fejlesztési Program). Ez utóbbi 15 éves távlatban 
tartalmazza a beruházások útkategória besorolását és keresztmetszeti jellemzőit meghatározott 
fejlesztési típusok figyelembevételével. Ide tartozik az új autópályák és autóutak (a továbbiakban 
együttesen: gyorsforgalmi utak) vagy főutak, ezek ütemezetten épített szakaszai, valamint 
csomópontjaik és a közúthálózatba illeszkedéshez szükséges mellékúti kapcsolatok építése, a 
meglévő mellékút főúttá, főút gyorsforgalmi úttá, autóút autópályává történő átépítése, a 
gyorsforgalmi út vagy főút szélesítése 4 vagy több forgalmi sávra legalább 5 km hosszban. A 
Fejlesztési Program társadalmi egyeztetése során közre kell adni a fejlesztési célok fontossági 
sorrendjét is. A program tervezése és megvitatása során be kell mutatni a személy- és áruszállítási 
szükségletek tervidőszakra előrebecsült adatait, és az infrastruktúra-fejlesztés közlekedési 
alágazatonként tervezett - az államháztartás teherviselő képessége alapján előrebecsült - ráfordítási 
adatait. A beruházások rangsorolása során a beruházásokra elkészített összegző értékelési 
eredményeket kell figyelembe venni. A beruházások tervezési időszakra szóló programbaállítását 
a Rangsor alapján kell elvégezni. A Rangsorban foglaltaktól a Fejlesztési Program tervezése és 
elfogadása során az államháztartás mindenkori teherbíró képessége függvényében dokumentáltan 
lehet eltérni a törvényben kiemelt értékekre tekintettel. Ilyen például a hálózati folytonosság 
biztosítása, valamely nemzetközi kötelezettség vagy a térségi forráselosztás kiegyenlítése. 
 
A Kormány jelöli ki emellett a közlekedési hatósági feladatokat ellátó szerveket is a 382/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendeletben.  
 
7.3.2. Az ágazati miniszterek 
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A közlekedésért felelős miniszter jelenleg a innovációért és technológiáért felelős miniszter. 
Ezen miniszter feladata, hogy előkészítse a közlekedés védelmére és biztonságára, a közúti, a légi, 
a vasúti és a vízi közlekedésre, a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a 
kombinált árufuvarozásra, a közlekedési szolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének 
korlátozására, a veszélyes áruk szállítására, valamint a gépjármű-vezető képzésre vonatkozó 
szabályokat. Emellett ide sorolható még a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és 
utánképzésére, a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és 
pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre vonatkozó jogszabályok 
előkészítése is. A miniszter feladata a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztésének az 
irányítása, szervezése és összehangolása, valamint az, hogy ellássa a helyközi közösségi közlekedés 
megrendelésével és finanszírozásával kapcsolatos feladatokat. 

 
7.3.3. A közlekedési hatóságok 
 
A 2016. év végén történt kormányzati átalakítás következtében megszűnt a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság és átalakultak a fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési feladatai is. Az új 
szabályok szerint az útügyi közlekedési hatóság általánosan első fokon országos illetékességgel 
Budapest Főváros Kormányhivatala, míg másodfokon a miniszter az jogszabályban felsorolt 
ügyekben. Ide tartozik például az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és 
gyorsutak, továbbá a közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei és műtárgyai engedélyezése, 
a transzeurópai közúthálózat részét képező, 500 méter hosszt meghaladó alagutakkal kapcsolatos 
közlekedési hatósági hatáskörök gyakorlása, a vasúti átjáró létesítés, a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök a 
gyorsforgalmi úttal, a közúti határátkelőhellyel érintett település esetében történő egyeztetési 
eljárásai. 
 
Útügyi közlekedési hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Pest megyében az Érdi 
Járási Hivatal, Budapest fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala 
jár el) például az egyéb utak és műtárgyai, továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő 
járda engedélyezésével vagy bejelentésével összefüggő és más ügyekben 
 
Szintén rendelkezik útügyi közlekedési hatósági jogkörrel első fokon a megyei kormányhivatal 
járási hivatala (Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, 
másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatala) például az elhelyezési tilalom alá eső jel, 
jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával 
kapcsolatos ügyekben vagy az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan 
tulajdonosának kötelezése során. 
A jogszabály külön meghatározza a közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró 
közlekedési hatóságokat. Ide sorolható 

a) a miniszter 
b) a közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár, 
c) elsőfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala, másodfokon - ha a 

fellebbezést törvény lehetővé teszi - a miniszter, 
d) a megyeszékhely szerinti járási hivatal 

 
Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány általános jelleggel a minisztert jelöli ki, míg a vasúti 
közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók egészségi 
alkalmassági vizsgálata tekintetében a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság és másodfokon a minisztert jár el. Vasúti igazgatási szervként a 
miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egysége jogosult eljárni. 
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Hajózási hatóságként a Kormány a minisztert, országos illetékességgel első fokon Budapest 
Főváros Kormányhivatalát, másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert 
és Magyarország konzuli tisztviselőjét jelöli ki. Légiközlekedési hatóságként a miniszter jogosult 
eljárni. 
 
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjai felügyeleti 
szervként a Kormány szintén a minisztert jelöli ki és ugyancsak a miniszter az autóbuszos 
piacfelügyeleti és utasjogi hatóság is. 
 
A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a Kormány elsőfokú 
építésfelügyeleti hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát, illetve egyes ügyekben a 
megyeszékhely szerinti járási hivatalt, más ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli 
ki. A légiközlekedési építmények vonatkozásában, a vasúti közlekedési építmények, valamint a 
vasútnak nem minősülő kötöttpályás közlekedési rendszerek építményeinek és az országos 
közforgalmú kikötők, vonatkozásában építésfelügyeleti hatóságként a miniszter jár el. 
 
7.3.4. Gazdasági társaságok részvétele a közlekedéspolitikában 
 
Bár a közszolgáltatásokban meghatározó az állam szerepe a személyközlekedési 
szolgáltatások és a közlekedési infrastruktúra fenntartásában, a feladatok ellátásában egyes 
gazdasági társasgok is részt vesznek, mint a MÁV Magyar Államvasútak Zrt, a MÁV START Zrt, 
a GySEV Zrt. vagy az Állami Autópálya Kezelő Zrt., amely utóbbi jogutójává 2013. november 1-
től a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vált. Ez utóbbi szerv egyrészt közútkezelői 
tevékenységét végez,84 másrészt ellenőrzi az úthasználati jogosultságok meglétét, illetve a közúti 
közlekedéssel kapcsolatban támogatja más hatóságok ellenőrzési tevékenységét. A célkitűzései 
közé tartozik az is, hogy az útdíjfizetési szolgáltatásokat a magyarországi közutakat használók 
magas színvonalúnak és hasznosnak tartsák. A társaság törekszik arra, hogy innovatív 
megoldásokkal járuljon hozzá az ország közlekedésének fejlesztéséhez, és ezáltal a gazdaság és a 
társadalom fejlődéséhez. Az infrastruktúra-fejlesztés és területrendezés összehangolása 
érdekében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (jogelődje a Nemzeti Autópálya Rt.) 
1999-től gondoskodik a gyorsforgalmi úthálózatok engedélyezési és kivitelt terv szintű 
tervezéséről, 2007-től pedig az EU-s forrásokból megvalósuló közút- (gyorsforgalmi utak, 
közutak) és vasút-hálózatfejlesztési programjainak megvalósítója. 2017 óta a feladatai közé 
tartozik az intermodális csomópontok, az önálló kerékpárutak és a vasúti GSM-R rendszerek 
kiépítése, valamint a belvízi hajózási fejlesztési projektek megvalósítása. Céljai között található a 
magyarországi utak, autópályák, és kerékpárutak, továbbá intermodális csomópontok építése, és a 
vasúti infrastruktúra modernizálása által a mindennapok közlekedésének a biztonságosabbá és 
gyorsabbá tétele. Szintén ezen szervezet feladata, hogy a lakott területeknek a zaj- és 
légszennyezéstől való megóvása, amelynek érdekében zajvédő falak és növényzet telepítése 
történik, amellyel védhető a lakosság a forgalom okozta káros környezeti hatásoktól. Ugyancsak a 
NIF Zrt. célkitűzése a városi és elővárosi vasútvonalak ráhordási feltételeinek a modernizálása, a 
biztonságos P+R és B+R parkolók létesítése ezzel is javítva az ingázók bejárási lehetőségeit. 
Míg a településfejlesztés jogi szabályanyagát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény tartalmazza, addig a területfejlesztés szabályait elkülönült törvényi 
szabályozás rendezi. Az előbbi köréből azonban kiemelendő a sajátos építményfajta, valamint a 
nyomvonal jellegű építmény fogalma, amelyek szoros összefüggésben állnak az infrastruktúra-
fejlesztés kérdéskörével, hiszen ezen meghatározásokból tűnik ki, hogy mennyi szempontot 
szükséges figyelembe venni a fejlesztés során.  
 

                                                           
84 Lásd 1600/2013. (IX. 3.) Korm. hat. 
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A sajátos építményfajták a többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- 
és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék 
kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, 
továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények. 
 
A nyomvonal jellegű építmények a sajátos építményfajták körében a vasúti pálya, a függő- és 
szállítószalag-pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a 
szénhidrogéntermelés mezőbeli vezetékei, a kőolaj- és a kőolajtermék-szállító vezeték, a 
földgázszállító vezeték, a földgáz-célvezeték és a földgáz-elosztóvezeték, a szén-dioxid-szállító 
vezeték, az egyéb gáz- és gáztermékek vezetéke, a villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a 
villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, a távhővezeték-hálózat, az elektronikus 
hírközlési építmény. 
 
Az Étv. az infrastruktúra szempontrendszerét figyelembe véve komplexen határozza meg a 
településfejlesztés és a településrendezés céljait is. Ide tartozik a lakosság életminőségének és a 
település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló 
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a 
térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és 
építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát 
hasznosításának elősegítése.  
 
7.4. A területfejlesztés és az infrastruktúra kapcsolata 
 
7.4.1. A területfejlesztés és területrendezés céljai és fogalmai 
 
A területfejlesztés céljait, feladatait, szervezeti és eszköz-rendszerét a területfejlesztésről és a 
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény tartalmazza. Ennek céljai között kifejezetten is 
szerepel az infrastruktúra fejlesztése. A területfejlesztés és területrendezés céljai között szerepel 
az ország valamennyi térségében a szociális piacgazdaság kiépítésének elősegítése, a fenntartható 
fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, 
gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása, valamint a főváros és a 
vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti 
jelentős különbségek mérséklése. Cél a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, 
társadalmi esélyegyenlőség biztosítása érdekében, az ország térszerkezete, településrendszere 
harmonikus fejlődésének elősegítése, valamint a nemzeti és térségi identitástudat erősítése.  
 
A területfejlesztés és területrendezés feladata a térségi és helyi közösségek területfejlesztési és 
területrendezési kezdeményezéseinek elősegítése, összehangolása az országos célkitűzésekkel; 
fejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása, meghatározása és megvalósítása, a 
nemzetközi együttműködés keretében az Európai Unió regionális politikájához illeszkedés 
elősegítése, valamint a regionális együttműködésben rejlő kölcsönös előnyök hasznosítása és a 
határmenti térségek összehangolt fejlesztésének elősegítése. 
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A területfejlesztés feladata a különböző adottságú térségekben a társadalom és a gazdaság 
megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika kidolgozása, az 
elmaradott térségek felzárkóztatásának és fejlődésének, valamint a gazdaság szerkezeti 
megújulásának elősegítése az egyes ipari és mezőgazdasági jellegű térségekben, a munkanélküliség 
mérséklése, az innováció feltételeinek javítása, a kiemelt térségek sajátos fejlődésének elősegítése, 
valamint a befektetők számára vonzó vállalkozói környezet kialakítása. Ennek érdekében az állam 
feladata az elmaradott térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokban meglévő területi 
különbségek mérséklése, továbbá az európai integrációs, innovációs területfejlesztési feladatok 
támogatása, a térségi területfelhasználási célok megvalósításának elősegítése. 
 
A területrendezés feladata a környezeti adottságok feltárása és értékelése, a környezet 
terhelését, terhelhetőségét és a fejlesztési célokat figyelembe vevő területfelhasználásnak, az 
infrastrukturális hálózatok területi szerkezetének, illetve elhelyezésének a megállapítása, 
továbbá az országos és térségi, azonkívül a területrendezéssel kapcsolatos településrendezési 
célok összehangolása. 
 
Így a területfejlesztés fogalmi körébe az országra, valamint térségeire kiterjedő társadalmi, 
gazdasági és környezeti területi folyamatok megfigyelése, értékelése, a szükséges tervszerű 
beavatkozási irányok, valamint rövid, közép- és hosszú távú, átfogó fejlesztési célok, koncepciók 
és intézkedések meghatározása, összehangolása tartozik. A területrendezés pedig az országra, 
illetve térségeire kiterjedően a területfelhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak a 
megállapítását jelenti.  
A tekintetben, hogy melyek az elmaradott térségek, fontos elem a térség infrastrukturális 
ellátottsága. Ide tartozik az a terület, ahol a gazdaság értéktermelő képessége, infrastrukturális 
fejlettsége és társadalmi mutatói jelentősen kedvezőtlenebbek az országos átlagnál.  
 
 
7.4.2. A területfejlesztés és területrendezés szervezeti rendszere 
 
A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a 
természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi 
szervezetek, valamint más intézmények összehangoltan, egymással együttműködve látják el. 
 
Az Országgyűlés 
Az Országgyűlés feladata, hogy határozat formájában elfogadja az országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepciót, ennek keretében megállapítja a területfejlesztési politikát 
meghatározó irányelveket, célokat, hosszú távú prioritásokat, a kiemelt térségek körét, valamint a 
területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveit. Szintén az Országgyűlés fogadja el a 
területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének átfogó szabályait, az ország, a Budapesti 
Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét, amely mellett az éves 
költségvetési törvény elfogadása során dönt a területfejlesztést és területrendezést szolgáló 
pénzeszközökről és ezzel egyidejűleg egyes pénzügyi kedvezményekről. Ugyancsak ez a szerv 
határozza meg a területfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat és ezek forrásait. 
 
A Kormány  
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A Kormány a döntéseiben biztosítja a regionális politika érvényesülését. Ennek érdekében 
előkészíti és az Országgyűlés elé terjeszti a fent felsorolt eszközöket, így országos fejlesztési és 
területfejlesztési koncepciót, a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, 
hosszú távú prioritásokat, a kiemelt térségek körét, valamint a területfejlesztési támogatások és a 
decentralizáció elveit, az ország, a Budapesti Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
területrendezési tervét, valamint az éves költségvetési törvényben a területfejlesztést és a 
területrendezést szolgáló pénzügyi eszközöket és az egyes pénzügyi kedvezményeket. A Kormány 
emellett pénzügyi támogatást nyújt az országos területfejlesztési koncepcióban meghatározott 
területfejlesztési programok megvalósításához és meghatározza a területfejlesztést szolgáló 
pénzügyi eszközök, az igénybe vehető kedvezmények felhasználási szabályait. Ugyancsak a 
Kormány határozza mega a régiók területi lehatárolását, és a kedvezményezett járások és 
települések besorolását, valamint a besorolás feltételrendszerét, továbbá dönt a regionális 
támogatási térkép koncepciójáról. Tevékenységéről négyévente beszámol az Országgyűlésnek. 

 
Az ágazati miniszterek 

 
A területfejlesztésért felelős miniszter feladata, hogy közreműködjön a kiemelt térségekre 
vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában, szervezze a végrehajtásukkal összefüggő 
feladatok teljesítését, és az országos és az országos jelentőségű, valamint az országhatáron 
átnyúló, közös koncepciók és tervek kialakítását, és gondoskodik az elkészítésükről. A miniszter 
emellett elősegíti az érintett miniszterekkel együttműködve a forráskoordinációt és a 
programfinanszírozás megvalósulását, valamint a területfejlesztési koncepciók és programok 
összhangját. A miniszterek feladataik ellátása során érvényesítik a törvényben rögzített célokat, 
részt vesznek a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő és szakterületüket érintő 
kormányzati feladatok ellátásában, különösen a területfejlesztési koncepciók és programok, 
területrendezési tervek feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában, összehangolásában 
és érvényesítésében. 
 
A területrendezésért felelős miniszter feladata, hogy kidolgozza az Országos Területrendezési 
Tervet, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét, valamint a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervét, és a határ menti térségek országhatáron átnyúló, közös 
területrendezési terveit. Szintén ez a miniszter hangolja össze a területrendezési terveket, valamint 
a központi államigazgatási szervek területrendezéssel kapcsolatos feladatait és elősegíti a 
területrendezési tervek és a településrendezési eszközök, összhangját, amely mellett gondoskodik 
a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás rendjéről és a 
területrendezés szakmai követelményeiről és meghatározza a területrendezést szolgáló forrás 
felhasználásának szabályait. 
 
A területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter koncepciókat és javaslatokat készít az 
országos területfejlesztési politika megalapozására, annak célkitűzéseit érvényesíti tervezési, 
szervező és információs feladataiban és kidolgozza az országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepciót, valamint a Kormány részére javaslatot tesz a régiók területi lehatárolására, 
és gondoskodik a területfejlesztéssel kapcsolatos információs rendszerről, az adatszolgáltatás 
rendjéről, továbbá javaslatot tesz a szabad vállalkozási zónák kijelölésére, működésük 
szabályozására és kidolgozza a regionális támogatási térkép koncepcióját. 
A településfejlesztésért felelős miniszter feladatkörében javaslatot tesz a kedvezményezett 
települések besorolásának feltételrendszerére és besorolására a területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős miniszter közreműködésével. 
 
A Magyar Fejlesztési Bank 
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A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ugyan nem közigazgatási szerv,85 fontos 
szerepet tölt be az infrastruktúra-fejlesztés terén. A bankot az Országgyűlés hozta létre 1996-ban 
a fejlesztési, beruházási feladatok és az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos 
különleges fejlesztési igények elősegítése érdekében.86 Fő feladata, hogy a Kormány közép- és 
hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához 
szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében részt vegyen a gazdaságfejlesztési célok 
megvalósításához szükséges források bevonásában. Az MFB Zrt. emellett részt vesz a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások hitel- 
és tőkefinanszírozásában. Ilyen különösen az infrastrukturális, agrár, környezetvédelmi, 
munkahelyteremtő, oktatási, turisztikai, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és 
regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a vidékfejlesztést, a térség- és 
településfelzárkóztatást szolgáló beruházás, amely mellett az MFB részt vehet az európai uniós 
tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi 
lebonyolításában, valamint más a hazai gazdaság versenyképességét javító beruházásokban. 
 
A területfejlesztés és területrendezés területi szervei 
 
Területfejlesztési önkormányzati társulás 
A települési önkormányzatok képviselő-testületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és 
megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre. A 
társulások felett szintén a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol törvényességi felügyeletet. 
 
A megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési és területrendezési 
feladatai 
 
A megyei és a fővárosi önkormányzat több területfejlesztési feladatot is ellát. A területfejlesztési 
tervezéssel összefüggésben kidolgozza és határozattal elfogadja a megyei és a fővárosi 
területfejlesztési koncepciót, illetve a megyei és a fővárosi területfejlesztési programot, amelyhez 
beszerzi a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalását is. A megyei 
önkormányzatokbak főként véleményező szerepe van más koncepciók és tervek kidolgozása 
vonatkozásában.  
 
A területfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatban nyomon követi és értékeli a megyei 
vagy fővárosi területfejlesztési koncepció és a megyei vagy fővárosi területfejlesztési programok 
végrehajtását, dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról, míg más programok 
megvalósítását figyelemmel kíséri. A területfejlesztési koordinációval összefüggésben pedig 
jelentős részben koordinációs feladatokat látnak el. A megyei önkormányzat a 
területrendezési feladatkörében elfogadja a megye területrendezési tervét, amely nem terjed ki a 
kiemelt térségek területére, továbbá előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét 
érintő területrendezési terveket, míg a fővárosi önkormányzat közreműködik a Budapesti 
Agglomeráció Területrendezési Tervének kidolgozásában és egyeztetésében, továbbá előzetesen 
véleményezi az Országos Területrendezési Tervet és Pest Megye Területrendezési Tervét, és részt 
vesz a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének egyeztetésében.  
 

                                                           
85 Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet, amelynek 
száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van 
86 Lásd 2001. évi XX. törvény 
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A megyei önkormányzat a vidékfejlesztési és koordinációs feladatok kapcsán dönt a 
hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról, összehangolja a vidékfejlesztési 
stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határmenti és határon átnyúló fejlesztési és 
területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, továbbá a megyét érintő területrendezési 
tervekkel és egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását 
megelőzően. A vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati 
rendeletet alkot. A megyei önkormányzat a feladatok megvalósítása körében együttműködik a 
települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő 
területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. 
 
Regionális területfejlesztési konzultációs fórum 
A regionális területfejlesztési konzultációs fórumot az egy régió területén működő megyei 
közgyűlések elnökei működtetik. A regionális területfejlesztési konzultációs fórum hatáskörébe 
a regionális döntést, állásfoglalást, véleményezést igénylő ügyekben történő eljárás tartozik. 
Szintén ez a fórum hangolja össze a megyei önkormányzatok döntéshozatalát, képviseli a megyei 
önkormányzatok egyező döntését, mint a régió álláspontját, és javaslatot tesz a Kormánynak a 
Régiók Bizottságában (CoR), a régiót képviselő tag személyére. 
 
Megyei területfejlesztési konzultációs fórum 
A megyei közgyűlés és a megye területén működő megyei jogú városok közgyűlései 
megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A megyei területfejlesztési 
konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt delegál, a megyei közgyűlés 
pedig a megyei jogú várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál. A fórum 
feladata, hogy előzetesen állást foglaljon a megyei közgyűlés területfejlesztést érintő ügyeiben. 
  
Térségi Fejlesztési Tanács 
A régióhatárokon, illetve a megyehatárokon túlterjedő, továbbá egyes kiemelt 
területfejlesztési feladatai ellátására a megyei közgyűlések a szervezeti és működési szabályzat 
elfogadásával térségi fejlesztési tanácsot hozhatnak létre. A térségi fejlesztési tanács jogi személy, 
amelyet megalakulását követően a kincstár vesz nyilvántartásba. 
A Balaton kiemelt üdülőkörzete térségében a feladatokat a Balaton Fejlesztési Tanács látja el, 
míg a Tokaj Borvidék térségében a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, a főváros területén a 
megyei önkormányzat feladatait Budapest Főváros Önkormányzata látja el. A térségi fejlesztési 
tanács a térség kapcsán tesz javaslatot a megyei fejlesztési koncepcióra és programra, illetve 
megállapodhat a megyei közgyűlésekkel és más, a térségi fejlesztési programokban 
közreműködőkkel a programok és fejlesztések finanszírozásáról. 
 
A területi államigazgatási szervek feladatai 
A területi államigazgatási szervek a területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 
kormányzati feladatok végrehajtásában, érvényesítésének ellenőrzésében, a térségi fejlesztés és 
tervezés koordinálásában szakmai segítségnyújtással és információszolgáltatással, valamint 
hatósági ellenőrzéssel vesznek részt. 
 
A területrendezésért felelős miniszter feladatkörébe tartozó egyes területrendezési feladatokat az 
állami főépítész hatáskörében eljáró területi kormányhivatalok látják el. Ide tartozik az 
illetékességi területén a területrendezési tervek véleményezése vagy az, hogy indokolt esetben 
javaslatot tehet e tervek módosítására, és ellássák a területrendezési hatósági eljárással összefüggő 
hatósági feladatokat. 
 
Konzultációs fórumok 
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Konzultációs fórumok működnek országos, regionális és területi szinten is. Így az Országos 
Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: OTÉF) a Kormány, valamint a megyei 
önkormányzatok, a fővárosi önkormányzat, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületi 
önkormányzatok közötti konzultációk és tárgyalások érdekegyeztető fóruma. Az OTÉF feladata a 
kormányzat, valamint a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési, 
területrendezési és vidékfejlesztési érdekeinek, törekvéseinek feltárása, egyeztetése, 
megállapodások létrehozása, információcsere, javaslatok, alternatívák vizsgálata, továbbá a megyei 
jogú városok és fővárosi kerületi önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek és célkitűzéseinek 
összehangolása. Emellett az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei 
területfejlesztési feladataik ellátása és összehangolása érdekében Regionális Területfejlesztési 
Konzultációs Fórumot működtetnek, míg a megyei közgyűlés és amegyei jogú város(ok) 
közgyűlése(i) területfejlesztési feladataik ellátása és összehangolása érdekében Megyei 
Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működtetnek. 
 
7.4.3. A fejlesztés eszközei 

 
A területfejlesztési és területrendezési célt közvetlenül és közvetetten szolgáló tervek 

 
A fejlesztés eszközei közé tartoznak a területfejlesztést és a területrendezést közvetlenül és 
közvetetten segítő tervek. A célokat közvetlenül szolgáló tervek eltérő szintekre vonatkoznak és 
egymásba épülő rendszert alkotnak, ami azt is jelenti, hogy az alacsonyabb szintű tervnek meg kell 
felelnie a felsorolásban szereplő magasabb szintű terv célrendszerének. Ide tartoznak a 
következők:  
 a) országos szintű fejlesztési és területfejlesztési koncepció, 
b) országos szintű területrendezési terv, 
c) kiemelt térségi szintű területfejlesztési koncepció, 
d) kiemelt térségi szintű területrendezési terv, 
e) operatív program, 
f) kiemelt térségi szintű területfejlesztési program, 
g) megyei és budapesti szintű területfejlesztési koncepció, 
h) megyei szintű területrendezési terv, 
i) megyei és budapesti szintű területfejlesztési program, 
j) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció, 
k) térségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési program. 
A területfejlesztési és a területrendezés céljait közvetetten szolgáló tervek közé tartozik a 
szakpolitikai stratégia, a szakpolitikai program, a hálózati fejlesztési terv és a települési szintű 
tervek, amelyek éppen a közvetlen eszközök kidolgozását segítik. 

 
A pénzügyi eszközök 
 
A területfejlesztés és területrendezés megvalósítását pénzügyi eszközök segítik. Ide tartozik 
általános jelleggel a gazdasági szabályozás, a normatív és a térségre vonatkozó sajátos pénzügyi 
eszközrendszer összehangolt működése, a forráskoordináció, valamint a miniszter számára az 
összehangolás érdekében külön jogszabályban meghatározott egyes jogkörök. Ez utóbbiakhoz 
különösen a területfejlesztési célokat szolgáló, az éves költségvetési törvényben meghatározott 
előirányzatok, a vállalkozásokat segítő, meghatározott területen igénybe vehető pénzügyi 
kedvezmények, és a térségi programok megvalósítását elősegítő egyéb központi források. 
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Sajátos eszköz a feladat- és forráskoordináció, amely a területfejlesztés hatékonyságát növeli és 
segíti a gazdaság arányosabb térszerkezetének kialakítását, továbbá a területi különbségek 
mérséklését. A forráskoordináció kiterjed a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a 
források felhasználását szabályozó jogszabályok és utasítások egyeztetésére, a pályázati felhívások 
egyeztetésére és nyilvántartására; a pályázatok elbírálásában képviselet biztosítására; a pályázati 
felhívások összegyűjtésére és azok nyilvánossá tételére.  
 
Szabad vállalkozási zónák és ipari parkok működése 

 
A Kormány a területfejlesztési célok érdekében szabad vállalkozási zónákat hozhat létre. 
Szabad vállalkozási zóna a térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási 
határokkal vagy helyrajzi számokkal lehatárolt, különböző feltételeket teljesítő, a fejlesztés 
szempontjából együtt kezelt térség, illetve kedvezményezett térségben a Kormány által egyedileg 
meghatározott, nemzetgazdasági érdekből kiemelt gazdasági ágazat, amely a térség fejlődése 
érdekében sajátos kedvezményeket biztosít. Ezen zónákban a területfejlesztési célok érdekében 
pénzügyi és más kedvezményeket kell biztosítani. Az önkormányzatok és társulásaik emellett 
sajátos területfejlesztési céljaik érdekében ipari parkokat és egyéb fejlesztési egységeket hozhatnak 
létre. 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
 
Abonyiné Palotás Jolán: Infrastruktúra. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2007. 
Brodorits Zoltán: Az infrastruktúra szerepe a területi fejlődésben, a térszerkezet és az 
infrastruktúra fogalmai, VÁTI Kht. - Területfejlesztési Igazgatóság Elemző és értékelő iroda, 
Budapest, 2004. 
Ehrlich Éva – Szigetvári Tamás: Az infrastruktúra fejlettsége Magyarországon 1990-2002, MTA, 
Budapest, 2005. 
Ehrlich Éva: Infrastruktúra szolgáltatások. Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai 
Elemző Központ Európai Integráció Iroda, Budapest, 1998. 
Ehrlich Éva: A magyar infrastruktúra az Európai Unió követelményeinek tükrében. 
Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központ Európai Integráció Iroda, 
Budapest, 2003. 
Ehrlich Éva: Az infrastruktúra helyzete az Európai Unió hat tagországában, Miniszterelnöki 
Hivatal, Budapest, 2005. 
Fazekas Marianna: Közigazgatási jog. Különös rész, Osiris, Budapest, 2011. 
Kenygyel Ákos (szerk.): Az Európai Unió Közös Politikái, Akadémia Kiadó, Budapest 2010. 
Turkovics István – Rozsnyai Krisztina – Forgács Anna: Közlekedési igazgatás. In Közigazgatási 
jog. Különös rész, Complex, Budapest, 2013 



 100

 
8.fejezet Kereskedelmi igazgatás és a turizmus 
 
8.1. Bevezetés, a kereskedelmi igazgatás mint állami feladat 
 
A kereskedelem az állam egyik klasszikus tevékenysége, amelynek jelentős történeti hagyományai 
vannak. A kereskedelem első jogi szabályozását hazánkban a kereskedőkről szóló 1840. évi XVI. 
törvénycikk végezte el, amely főként a nyilvántartásba vételre nézve tartalmazott szabályokat, 
1868-ban létrejöttek a kereskedelmi és iparkamarák, majd 1875-ben megszületett a kereskedelmi 
törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvénycikk, amely főként a cégjogi jellegű vonatkozásokat 
tárgyalta a klasszikus közigazgatási szabályok helyett. A két világháború időszakát a 
magánkereskedelem visszaszorulása jellemezte, így új kereskedői igazolványokat jellemzően alig 
adtak ki. Már ekkor léteztek azonban a kereskedelmi hatóságok, amelyek főszabály szerint a 
tanácsok szakigazgatási szervei voltak. Központi szinten a kereskedelem mint ágazat irányítását a 
Belkereskedelmi Minisztérium végezte, míg az Állami Kereskedelmi Felügyelőség főként 
fogyasztóvédelmi feladatokat, a Kereskedelmi Minőség-ellenőrző Intézet pedig minőségi 
vizsgálatokat végzett. A rendszerváltás után a társaságokra és az egyéni vállalkozásokra vonatkozó 
szabályokat főként a társasági, illetve kereskedelmi jog szabályozta, míg a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény a közigazgatási jellegű szabályokat tartalmazza.87 
 
A kereskedelmi törvény hatálya kiterjed a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltató, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának, 
továbbá a termékek forgalmazásának alapvető követelményeire és ellenőrzésére terjed ki. Külön 
szabályozás vonatkozik azonban az egészségügyi szolgáltatásra, a fémkereskedelemre, a 
dohánytermék kiskereskedelmére. 
 
8.2. A kereskedelmi tevékenység folytatásának a feltételei 
 
A hatályos jogi szabályozás középpontjában a kereskedelmi tevékenység folytatásai feltételeinek a 
meghatározása áll. Ezek között a jogalkotó megkülönböztet általános és különös vagy speciális 
feltételeket, amelyek már egyes meghatározott tevékenység végzéséhez igazodnak. 
 
8.2.1. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának általános feltételei 
 
Főszabály szerint, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles 
az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység 
formáját a kereskedő a törvényben meghatározott szabályok között maga választhatja meg. Egyes 
tevékenységekre nézve külön szabályok állapíthatók meg, így különösen a közrend, a 
közbiztonság, az emberek, az állatok, a növények egészségének és életének védelme, a környezet 
védelme, közegészségügyi követelmények érvényesítése érdekében. Így ez utóbbiak érdekében 
hatósági engedély megszerzése írható elő vagy az is, hogy a tevékenység kizárólag meghatározott 
kereskedési formák valamelyikében folytatható. Emellett korlátozható vagy megtiltható 
az üzletben, mozgóbolt útján, bevásárlóközpontban vagy vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, továbbá a közterületi, és közvetlen értékesítés, valamint az üzleten 
kívül, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés és a közlekedési eszközön 
folytatott értékesítés. 
 
A kereskedelmi hatóság az üzlet működési engedélyét meghatározott üzletköteles termékek 
körére adja ki. Az üzletköteles termékek közül az üzletben kizárólag a működési engedélyben 
megjelölt termékek forgalmazhatóak. A kereskedelmi hatóság az üzletben az üzletköteles 
                                                           
87 Fábián Adrián: Kereskedelmi igazgatás 301-308. 
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termékek forgalmazására előírt követelmények megtartására veszélyt jelentő termékek 
forgalmazását vagy tevékenységek folytatását a működési engedélyben korlátozhatja vagy 
megtilthatja. 
 
8.2.2. A kereskedelmi tevékenységek folytatásának speciális feltételei 
 
A kereskedőnek rendelkeznie kell a forgalmazott termék eredetét hitelt érdemlően igazoló 
bizonylattal. A kereskedő az ellenőrzést végző hatóság felhívására köteles az eredeti 
bizonylatokat, dokumentumokat öt napon belül bemutatni.  
 
A kereskedő köteles biztosítani, hogy a vásárló a megvásárolni kívánt termék jellegétől függően, 
annak méretét, súlyát, illetve használhatóságát ellenőrizhesse. Egyes termékek kiskereskedelmi 
tevékenység keretében való értékesítéséhez az azt végző személynek szakképesítéssel kell 
rendelkeznie. Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság 
által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a 
vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi 
tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában 
megakadályozni vagy befolyásolni tilos. 
 
Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek 
figyelembevételével a kereskedő állapítja meg. A kereskedő köteles az üzlet nyitvatartási idejét az 
üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az 
abban bekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak 
bejelenteni és az üzlet nyitvatartási idejéről és az abban bekövetkező változásokról a vásárlókat 
tájékoztatni. 
 
A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete - a helyi sajátosságok 
figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) 
nyitvatartási rendjét, valamint a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító 
kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő 
többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat. 
A világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó 
üzlet 24 és 6 óra közötti nyitva tartásához a jegyző engedélye szükséges. A jegyző az engedélyt 
hivatalból háromévente felülvizsgálja.  
A bevásárlóközpont üzemeltetése szintén engedélyköteles tevékenység, a vásár, valamint piac a 
kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában 
üzemeltethető, míg a helyi termelői piac a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentéssel 
üzemeltethető. 
 
8.2.3. A kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységek folytatásának 
feltételei  
 
Külön szabályok vonatkoznak a turisztikai szolgáltatások nyújtására. Így idegenvezetői 
tevékenységet az folytathat, aki a külön jogszabályban előírt idegenvezetői szakképesítéssel 
rendelkezik és az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenti. Az idegenvezetői 
tevékenységet folytató személynek a kereskedelmi hatóság a bejelentés alapján történő 
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági igazolványt állít ki. Ugyancsak bejelentés köteles 
tevékenység a lovas szolgáltató tevékenység, a szálláshely-szolgáltatás, és az utazásszervezői vagy 
utazásközvetítői tevékenység. 
 
A kereskedelmi hatóság a fentieknek megfelelően nyilvántartást vezet az alábbiakról: 
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a) a kereskedőkről, 
b) a működési engedéllyel rendelkező és a bejelentett üzletekről, az üzletek nyitva tartásáról, 
c) a bejelentett bevásárlóközpontokról és helyi termelői piacokról, valamint az engedélyezett 

vásárokról és piacokról, 
d) az idegenvezetői tevékenységet folytatókról, 
e) a lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról, 
f) a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról, 
g) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról, 
h) a bejelentett utazásszervezőkről és az utazásközvetítőkről. 
 

8.2.4. A kereskedelmi hatóságok 
 
A Kormány kereskedelmi hatóságként az alábbi szerveket jelöli ki: 
- a települési önkormányzatok jegyzői 
- Budapest Főváros Kormányhivatala 
 
A kereskedő székhelye szerinti település, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyző, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el a 
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a 
csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön 
folytatott értékesítés esetében és más nem kiemelt tevékenységek esetében. 

 
A 2016 év végén történt központi államigazgatást érintő átalakítás után a Magyar Kereskedelmi és 
Engedélyezési Hivatal jogutódjaként a Budapest Főváros Kormányhivatala kereskedelmi 
hatóságként jár el az alábbi ügyekben: 

a) az utazásszervező és -közvetítői tevékenység bejelentésére, nyilvántartásba vételére irányuló 
eljárásokban és az azokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatokban, 

b) az idegenvezetői tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban, 
c) a lovas szolgáltatók bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban, 
d) a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentésére és nyilvántartásba vételére 

irányuló eljárásban, 
e) a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló 

eljárásokban, 
f) a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával kapcsolatos nyilvántartási, valamint a Széchenyi 

Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggő ellenőrzési eljárásokban, 
g) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló jogszabályban 

meghatározott hatósági eljárásokban, 
h) a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági feladatokban, 
i) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek illékony szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló külön jogszabályban kötelezett forgalmazók 
engedélyezésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban. 
Ugyanezen tevékenységek tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság szintén Budapest 
Főváros Kormányhivatala. 
 
A kereskedelmi hatóságok felügyeletét a kereskedelemért felelős miniszter látja el, aki jelenleg 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter. A miniszter feladata a kereskedelemért való 
felelőssége keretében, hogy előkészítse a kereskedelemre, a vásárokra és a piacokra, az üzletek 
működésére és a közraktározásra vonatkozó jogszabályokat és meghatározza a kereskedelem 
irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját. 
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8.3. Az idegenforgalmi igazgatás 
 
A turizmus bár szorosan kötődik mind a kereskedelemhez, mind a szolgáltatások nyújtásához, 
2016-ban az Országgyűlés törvényben szabályozta a turisztikai térségek fejlesztésének állami 
feladatait (2016. évi CLVI. törvény). A törvény alapján a turisztikai fejlesztések tervezésének 
alapegysége a turisztikai térség. Az ilyen térséggé nyilvánítás célja az adott földrajzi térség 
turisztikai vonzerejének növelésére irányuló, egységes turisztikai fejlesztések tervezési keretének 
meghatározása. A turisztikai térség fejlesztésének célja a térség turisztikai célú látogathatóságának 
javítása, látogatószámának növelése és a turisztikai kínálatban betöltött szerepének erősítése, 
annak egyedi természeti, táji, kulturális karakterét megőrizve, környezeti fenntarthatóságát nem 
veszélyeztetve. 
 
Az állam feladata a turisztikai fejlesztés terén többrétű. Ide tartozik a turisztikai fejlesztések 
szakpolitikai céljainak és irányelveinek kidolgozása, a turisztikai térségen belüli turisztikai 
fejlesztés szakmai tervezése. Ugyancsak az állam határozza meg és hangolja össze az egyes 
turisztikai térségeken belül és azok között a turisztikai fejlesztések tekintetében a turisztikai térség 
megközelítését biztosító térségi és helyi infrastruktúrához, a kulturális örökség védelméhez, az 
épített és természeti környezet védelméhez, a társadalmi, környezeti fenntarthatósághoz, továbbá 
a turizmussal összefüggő marketingtevékenységhez szükséges turisztikai kapacitásokat és 
feladatokat és hajtja végre a kiemelt állami turisztikai beruházásokat. Az állam ezen feladatokat a 
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és más gazdasági társaságok útján látja el. 
 
A Kormány a rendeletben állapítja meg az egyes turisztikai térségben lévő, helyrajzi szám szerint 
megjelölt, 100%-ban az állam tulajdonában álló ingatlanokat, illetve az egyéb kiemelt turisztikai 
jelentőségű állami ingatlanokat, vagyonelemeket, mint közfeladat ellátásához szükséges területet. 
A Kormány ezekkel kapcsolatos feladatok ellátására feljogosított gazdasági társasággal 
vagyonkezelési szerződést köt. A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő ingatlanon turisztikai 
fejlesztési beruházásokat végez, amely beruházás közérdekű célú fejlesztésnek minősül. A 
vagyonkezelő, mint építtető feladata, hogy elkészíttesse az ingatlanfejlesztés megvalósításához 
szükséges terveket, tanulmányokat, ügyfélként részt vegyen a hatósági és egyéb igazgatási 
eljárásokban a saját nevére megszerezze az építési és egyéb engedélyeket, lefolytassa a 
közbeszerzési eljárásokat, majd megkösse a megvalósításra vonatkozó tervezési, kivitelezési és 
egyéb szerződéseket. Ezen feladatok ellátása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
közfeladatnak minősül. 
 
A turizmusért (és a vendéglátásért) mint állami feladatért a miniszterelnök kabinetfőnöke felelős. 
Ezen tevékenysége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, a falusi és agroturizmusra, valamint - a 
gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel 
együttműködve - az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat. 
 
A miniszter alakítja ki és működteti a turizmus kormányzati irányítási és 
intézményrendszerét, kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét, a 
hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok 
megvalósítását, összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai 
feladatokat, irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet, kidolgozza és 
megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját, kidolgozza a világkiállításokon való magyar 
részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel 
kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat. Ugyanezen miniszter irányítja a 
turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását, ellátja az állami bormarketing kapcsán jelentkező 
valamennyi állami feladatot, és előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a 
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turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését 
megelőzően. 
 
A kormányzati koncepciók közül jelenleg a 2017-ben közzétett Nemzeti Turizmusfejlesztési 
Stratégia 2030 (NTS 2030) határozza meg az állami turizmusirányítás célrendszerét és 
eszközrendszerét 2030-ig. A dokumentum egy turisztikai szemléletváltást kíván megalapozni és 
azonosítani a főbb beavatkozási pontokat, hogy a stratégiai célok kijelölésével rövid, közép- és 
hosszú távon egyaránt definiálja az állam feladatait az ágazatban, illetve a célok eléréséhez 
megfelelő eszközöket, forrást és intézményrendszert rendeljen. A globálisan meghatározó trendek 
között szerepel a turizmus várható növekedése, a küldőpiacok és fogadópiacok körében történő 
térségi átrendeződés, az élménykeresés, az érzelmek, az autentikusság és a miliő felértékelődése, a 
célcsoportok változása, a sharing economy terjedése, a technológiai kihívások, a digitalizált 
életmód és ennek diszruptív hatásai, továbbá a klímaváltozás és felfokozott urbanizáció, valamint 
a túlzott mértékű turizmus, továbbá a globális politikai és biztonságpolitikai helyzet változása.88 
 
Ugyancsak 2017-ben jött létre az említett Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, amely a turizmussal kapcsolatos állami feladatokat közfeladatként 
látja el. A turizmusért felelős miniszter a turisztikai ügynökségen keresztül hangolja össze 
Magyarország turisztikai tevékenységének körében a Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó szervek munkáját, meghatározza a turisztikai és a turisztikai fejlesztésre vonatkozó 
feladatok ellátását és annak módját. Ugyancsak a turisztikai ügynökség működik közre a 2014-
2020 programozási időszakban az uniós szakpolitikai feladatok ellátásában, valamint több 
tárgykörben javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek jogalkotásra.  
 
A turisztikai ügynökség feladatai: 

-ellátja a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos turisztikai szakmai feladatokat, részt vesz 
a feladatok végrehajtásának ellenőrzésében, 

-végzi a turisztikaidesztinációmenedzsment- szervezetek regisztrációját, és a regisztrált 
szervezetek listáját honlapján közzéteszi, 

-gondoskodik a Nemzeti Kulturális Alappal közös pályázat működtetéséről a turisztikai 
vonzerővel bíró kulturális és gasztronómiai rendezvények támogatására, 

-működteti a turisztikai és vendéglátóipari szolgáltatások minősítésére vonatkozó nemzeti 
tanúsító védjegyek rendszerét, és felügyeli a honos, de nemzetközi védjegyek 
transzparens alkalmazását, 

-a turizmusért felelős miniszter delegálása alapján, a turizmusért felelős miniszter 
képviseletében részt vesz jogszabály alapján vagy kormányhatározattal létrehozott 
testületek munkájában, 

-gondoskodik a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény szerinti 
Turizmus-Vendéglátás Ágazati Értéktár működtetéséről, 

-közreműködik a Modern Városok Programban a turisztikai feladatok végrehajtásában, 
-teljes körű hazai és nemzetközi marketing- és kommunikációs tevékenységet végez, 
-javaslatot tesz a hazai turisztikai és vendéglátóipari szakképzési rendszer felmérésére és 

megújítására, ennek keretében kezeli az Országos Képzési Jegyzék turisztikai és 
vendéglátóipari szakmacsoportjait, 

- állami bormarketing tevékenységet lát el 
- működteti a Magyar Turizmus minőségi díj rendszerét, 
- más szervezetekkel együttműködve gondoskodik a nemzeti ünnepek megszervezéséről és 

lebonyolításáról. 
 

                                                           
88 https://www.kormany.hu/download/8/19/31000/mtu_kiadvany_EPUB_297x210mm%20-%20preview.pdf 
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Az idegenforgalmi igazgatás feladatai a már említettek szerint is szorosan összefüggenek a 
kereskedelmi igazgatás feladat- és hatásköreivel. A legfontosabb feladatokat e téren is a jegyző, 
illetve Budapest Főváros Kormányhivatala látja el, amely utóbbinak az Idegenforgalmi és 
Közraktározás-felügyeleti Osztálya rendelkezik hatáskörökkel, amely szervezetileg 
a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályon belül 
helyezkedik el. Ez az osztály végzi az utazási vállalkozások, a tartós szálláshasználati szolgáltatási 
tevékenységet (azaz time-share) folytató vállalkozások, valamint az idegenvezetők és a lovas 
szolgáltatók piacra lépésével kapcsolatos jogszabályi előírások betartásával összefüggő feladatokat. 
Ide tartozik a bejelentés, a nyilvántartásba vétel, valamint a hatósági ellenőrzés elvégzése. A 
szervezet tevékenysége nemcsak a magyar vállalkozásokra terjed ki, hanem az EGT-államokban 
honos vállalkozás Magyarország területén végzett tevékenységére beleértve az átmeneti vagy 
alkalmi jellegű tevékenységet is. 
 
Felhasznált és ajánlott irodalom:  
Fazekas Marianna: Közigazgatási jog. Különös rész, Osiris, Budapest, 2011. 
Fábián Adrián: Kereskedelmi igazgatás. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog: fejezetek 
szakigazgatásaink köréből, Budapest, Complex, 2013. 



 106

9.fejezet  
Az építési igazgatás 
 
9.1. Az építési igazgatás története és jogi keretei 
 
9.1.1. Az építési igazgatás története 
 
Bár a polgári jogi szabályok alapján a tulajdonjog egy abszolút szerkezetű jog, az építési igazgatás 
szabályrendszere elsősorban arra irányul, hogy meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek 
figyelembevétele nélkül építmény nem hozható létre. Ezen szabályok egy része a városképet 
érintő szabályokat jelenti a település fejlődése érdekében és a megfelelő településkép kialakítását 
szolgálva, míg más részük az egyénre és az egyes építményekre vonatkozóan határozza meg az 
engedélyezési, létesítési szabályokat és azokkal kapcsolatos szankciókat. Mindez egyben az építési 
igazgatás két nagy alrendszerét jelenti, amelyek közül az első a településfejlesztés körébe tartozik, 
míg a második az építésrendészet körébe.  
 
Az első szabályok Magyarországon Pesten jelentek meg 1788-ban az építésrendészet körében, 
magisztrátusi engedélyt írva elő az építkezések megkezdéséhez. 1808-ban szintén Pesten jött létre 
a Szépítő Bizottság, majd két évvel később 1810-ben Budán a Baucomission. Az első ágazati 
törvény az építési igazgatás terén az 1937. évi VI. tv. volt, amelyről a szakirodalom egységesen azt 
állapítja meg, hogy a korszak magas színvonalú jogszabályát jelentette. A II. világháború után 
1946-ban jött létre az Építési- és Közmunkaügyi Minisztérium, majd a korábbi szabályozást az 
1964. évi III. tv. váltotta fel, amely elsősorban az ágazati érdekeknek adott teret. A rendszerváltás 
után hatályos törvényi szabályozás az 1997. évi LXXVIII. tv., amely többször módosult és 
kiegészült az eltelt több mint 20 év alatt. 
 
9.1.2. Az építési igazgatás jogi keretei 
 
A fent említett rövid történeti összefoglaló alapján az építési igazgatás területét keretjelleggel az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 
határozza meg, amely azonban a keretszabályozásból fakadóan csupán a leglényegesebb 
szabályokat tartalmazza. Az építési igazgatás területét emellett több más fontos szabály részletezi, 
amelyek közül az alábbiak a leglényegesebbek:  
 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
- az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (OTÉK) 
 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8) Korm. rendelet (Eljárási kódex) 
 a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 
az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. 
rendelet 
 az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet 
 az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
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 a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. 
törvény 
 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. 
(VII. 11.) Korm. rendelet 
 
9.2. Az állam építésügyi feladatai 
 
Az építésügy központi irányítását, a szabályok összehangolását és az ellenőrzését az állam végzi. A 
feladat ellátásában mind a központi, mind a helyiszervek részt vesznek az alábbiak szerint.  
 
9.2.1. A Kormány  
 
A Kormány rendeleti szinten megállapítja az épített környezet rendezett alakítását és védelmét 
biztosító szabályokat. Emellett működteti az állami főépítészi, építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági intézményrendszert és gondoskodik az országos kutatási, műszaki fejlesztési programok 
kialakításáról és érvényre juttatásáról. 
 
A jogszabályok közül is kiemelkednek a magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein 
lévő, a kizárólagos állami tulajdonba tartozó építmények és a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások, ahol a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés 
szabályait, az egyedi építési követelményeket és a területrendezési szabályokat. 
 
A Kormány egyes feladat- és hatásköreit a miniszterek útján gyakorolja. Az építésügyet e 
tekintetben a miniszterek feladat és hatásköreit megállapító 94/2018. (V. 22.) Korm. r. 
kettéválasztotta, ugyanis az építésgazdaság az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez 
tartozik, míg az építésügyi szabályozás és az építési hatósági ügyek a Miniszterelnökséget vezető 
miniszterhez. Ez utóbbi miniszterhez tartozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében a közigazgatási szervek 
tevékenységének összehangolása, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
tevékenységének az összehangolása az általános ügyekben. Ugyanezen miniszterhez tartozik az 
Országos Építésügyi Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY), valamint az Építésügyi 
Dokumentációs és Információs Központ szakmai irányítása és a felügyelete is, bár ezen szervek 
igénybevételére az építésgazdaságért felelős miniszter is jogosult. 
 
Az építésgazdaságért felelős végzi az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásával, az 
energetikai tanúsítói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, a vállalkozó építőipari kivitelezői 
nyilvántartás szakmai felügyeletét, valamint gondoskodik az építésügyi műszaki irányelvek 
kidolgozásáról és felülvizsgálatáról és ellátja az építési termékkel kapcsolatos feladatokat. 
 
Az építési igazgatás sajátos szervei a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsok, 
amelyek az építészeti értékvédelem érdekében szakmai tanácsadó testületként működhetnek. 
Feladatkörükbe tartozik településrendezési eszköz hiánya vagy hiányos szabályozása esetén az 
illeszkedési szabályok érvényesülésének elősegítése, valamint a települési környezet, a táj- és 
településkép, a beépítési-, vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg, illetve az 
építészeti örökség és az építészeti értékek védelme. 
 
9.2.2. A helyi önkormányzatok építésügyi feladatai 
 
A települési önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladatokat látnak el, így 
helyileg védik az épített környezetet és meghatározzák a település területfelhasználásához az 
építményekben létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelyezésére vonatkozó 
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követelményeket. A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott 
esetekben és módon véleményt adhat egyes építésügyi hatósági engedélykérelemhez ás 
településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 
építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében. 
 
9.3. Településfejlesztés és településrendezés 
 
A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település 
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a 
jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a 
jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek 
gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának 
elősegítése. Ezen tevékenység során figyelembe kell venni több szempontot is, így a népesség 
demográfiai változását, lakásszükségletét, a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, a helyi 
népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését, valamint a gazdasági érdekeket, a közlekedési kényszer csökkentését , a környezet-, a 
természet- és a tájvédelem szempontjait, de a honvédelem, a nemzetbiztonság és a 
katasztrófavédelem érdekeit és más szempontokat is. 
 
9.3.1. A településfejlesztés és a településrendezés eszközei 
 
A településfejlesztés eszközei 
Az eszközök között hosszabb távra és a rövidebb időtávra vonatkozó eszközöket egyaránt 
találhatunk. Ilyen eszköz: 

-a településfejlesztési koncepció (önkormányzati határozat), 
-az integrált településfejlesztési stratégia (önkormányzati határozat), 
-a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) 

(önkormányzati rendelet). 
 
Ezek mindegyikét a területfejlesztési tervekkel összhangban, sajátos szabályok szerint kell 
előkészíteni és éppen a garanciális elemként érvényesül, hogy főszabály szerint legkorábban az 
elfogadásától számított 30. napon léptethető hatályba. Az eszközök nyilvánosságáról a 
polgármester gondoskodik.  
 
A településfejlesztési koncepció hosszú távra, azaz több mint 10 éves időtávra rendszerbe foglalja 
az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és 
összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi 
környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az 
intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 
településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 
 
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében 
meghatározza a településfejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg 
szolgáló beavatkozásokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 
A stratégia középtávra, azaz legalább négy, legfeljebb 10 éves időtávra vonatkozik. Ezen 
eszközöket a települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg határozati formában. 
 
A településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az építés 
helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, 
rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit.  
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A településrendezés eszközei 
 
A településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció alapján a települési 
önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg ugyancsak hosszú távra, tehát több 
mint 10 évre vonatkozóan. A településszerkezeti tervet a település teljes közigazgatási területére 
kell elkészíteni szerkeszthető digitális formátumban, amely papír formátumú dokumentálásra is 
alkalmas kell hogy legyen. 
 
A helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési önkormányzat 
képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg. A helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási 
terv. A helyi építési szabályzat szerkeszthető, digitális formátumban készül, papír formátumú 
dokumentálásra is alkalmas módon, míg a szabályozási terv a településszerkezeti tervvel 
összhangban, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával készül, a 
szabályozási tartalomnak megfelelő méretarányban. A szabályozási terv kötelező, más jogszabály 
által elrendelt, javasolt és tájékoztató elemeket tartalmaz.  
 
A Duna-parti építési szabályzat és a Városligeti építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti 
terv és a Fővárosi rendezési szabályzat alapján a fővárosi önkormányzat képviselő-testülete 
dolgoztat ki és állapít meg. 
 
A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település 
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó 
térbeli kialakítását és elrendezését. 
 
A helyi építési szabályzat az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a telkekhez fűződő 
sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapít meg. Így meghatározza az 
építési övezetek területi lehatárolását és az egyes építési övezetekre vonatkozóan a 
szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint, a megengedett 
legnagyobb beépítettséget, a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló 
rendeltetési egység számát és a megengedett vagy kizárt rendeltetését, a megengedett legnagyobb 
beépítési magasságot vagy építménymagasságot, a szabályozási vonalat, a beépítési módot, az 
építési helyet a minimális zöldfelület mértékét, a járművek mennyiségére és elhelyezésére 
vonatkozó előírásokat és a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket. 
 
A fővárosban a főváros és kerületi önkormányzatok vonatkozásában sajátos szabályok 
érvényesülnek. 
 
Településtervezési tevékenységnek minősül a településrendezési eszköz elkészítése. 
Településtervezési tevékenységet, valamint a településrendezési szakértői tevékenységet az 
folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A településrendezési eszközt 
és annak módosítását a települési önkormányzat maga készíti el, vagy településtervezési szerződés 
alapján készítteti el. 
Koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket kell készíteni, ha jogszabály előírja, vagy a 
települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében 
bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt indokoltnak tartja. 
 
Valamennyi eszköz a település méretének, sajátosságainak és a településhálózatban betöltött 
szerepének figyelembevételével készül, de figyelembe kell venni a korábbi terveket is, valamint 
biztosítani kell az egyes eszközök egymáshoz való tartalmi összhangját. 
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Az eszközök előtt megalapozó vizsgálatot kell készíteni, amelynek tartalmát a tervezési terület, a 
tervezési feladat és a tervezési cél figyelembevételével kell meghatároznia az önkormányzati 
főépítésznek. 
 
9.3.2. A településképi követelmények és a településrendezés sajátos jogintézményei  
 
A településképi arculati kézikönyv 
 
A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív 
határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül, 
amely tartalmazza a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a jól elkülönülő 
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 
 
A településképi rendelet 
A településképi rendelet a település teljes közigazgatási területére készül. Ez a jogszabály állapítja 
meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, 
tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket 
és a településképi követelményeket. Ez utóbbi lehet területi építészeti, egyedi építészeti 
és reklámokra (reklámhordozókra) vonatkozó követelmény.  
 
A helyi védelem 
Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat 
településképi rendeletében védetté nyilvánít. A helyi védelem célja a település szempontjából 
hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos 
megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme. Az ezekkel 
kapcsolatos sajátos előírásokat a településképi rendelet tartalmazza, amelynek helyi védelmet 
meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. Ha a településképi rendelet a helyi egyedi 
védelmet megállapítja, a rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül az 
önkormányzat jegyzője kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését a földhivatali 
nyilvántartásban. A helyi védelemről az önkormányzat is vezet nyilvántartást, amely tartalmazza 
legalább a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait, a 
védelem típusát, a védett érték helymeghatározásának adatait és a védelem rövid indokolását. 
 
A területi és egyedi építészeti településképi követelmények 
A területi építészeti követelmény tartalmi keretet határoz meg a helyi építési szabályzat, a 
beépítési terv és a közterület-alakítási terv számára. A területi építészeti követelmény a helyi 
építési szabályzatban, a beépítési tervben és a közterület-alakítási tervben érvényesül. Az egyedi 
építészeti követelmény a településképi rendeletben a kézikönyvben meghatározott településképi 
és arculati jellemzők, értékek, továbbá a településkép minőségi formálására és védelmére 
vonatkozó javaslatok alapján kerül meghatározásra. Az egyedi építészeti követelmény az építmény 
egyes jellemzőire (anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás, a zöldfelületek 
kialakítása, sajátos építményfajták elhelyezése) határozható meg. 
 
A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 
A településképi rendeletben a reklám-elhelyezési kormányrendelet figyelembevételével és a 
települési környezet egységes elvek szerinti rendezett és esztétikus kialakítása, illetve igényes 
fenntartása érdekében kell meghatározni. Ilyen követelmény vonatkozhat a reklámok méretére, a 
reklámközzététel technológiájára, módszerére és eszközeire, a formai követelményekre, az 
elhelyezhető reklámhordozók és számára és anyaghasználatára. 
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9.3.3. A településkép-érvényesítési eszközök 
 
A településkép-érvényesítési eszközök közé az alábbiak tartoznak: 
a) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, 
b) a településképi véleményezési eljárás, 
c) a településképi bejelentési eljárás, 
d) a településképi kötelezés. 
 
A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 
A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt és 
ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít, azonban ez 
rendeletben kötelezővé is tehető. A településképi szakmai konzultáció az önkormányzati 
főépítész vagy a polgármester feladata. 
 
A településképi véleményezési eljárás 
A településképi véleményezési eljárást a polgármestere folytatja le, ha a tervtanácsnak nincs 
hatásköre és az eljárás szabályait az önkormányzat meghatározta. A polgármester építmény 
építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy 
fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési 
engedélyezési szakaszához adhat településképi véleményt.  
 
A településképi bejelentési eljárás 
A településképi bejelentési eljárást szintén a polgármester folytathatja le az építési engedélyhez 
vagy az egyszerű bejelentéshez nem kötött azon építési tevékenységek tekintetében, melynek 
megkezdését az önkormányzat településképi rendeletében bejelentési eljárás lefolytatásához 
kötötte, és az eljárás részletes szabályairól ebben rendelkezett. 
 
A településképi kötelezés 
A településképi kötelezést ugyancsak a polgármester folytatja le a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében az Ákr. szabályai 
alapján - hivatalból vagy kérelemre. Az eljárás eredményeként szükség esetén kötelezést 
bocsátható ki.  
 
9.3.4. A településfejlesztés és településrendezési eszközök készítésének és elfogadásának 
közös szabályai 
 
Mind a koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi 
rendeletet sajátos szabályok szerint fogadják el. A polgármester feladata egyezteti a partnerségi 
egyeztetés szerinti érintettekkel, a jogszabály szerinti államigazgatási szervekkel, valamint az 
érintett területi és települési önkormányzatokkal. 
 
A partnerségi egyeztetés keretében az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az 
egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során 
meghatározza a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a partnerek által adott javaslatok, 
vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját, és az el nem 
fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, valamint az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, 
kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 
 
A polgármester a készítés és módosítás során az önkormányzat rendeletében megállapított 
partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint 
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biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét. A partnerségi egyeztetés főszabály szerint 
előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll. Az előzetes tájékoztató 
szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, 
valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése során szükséges. Az 
előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az 
önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való 
együttes közzétételével történik. A munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a 
stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és 
módosítása során is szükséges. Főszabály szerint az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet 
a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon meg kell 
jeleníteni és az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági 
fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni. 
 
A településrendezési eszközök egyeztetési eljárása lehet: 
a) teljes, 
b) egyszerűsített, 
c) tárgyalásos vagy 
d) állami főépítészi eljárás. 
 
Az eljárás típusának meghatározása a rendeletben foglalt követelmények szerint történik, a 
településrendezési eszközök kidolgozását vagy módosítását megelőzően. A településrendezési 
eszköz készítése és módosítása során főszabály szerint teljes eljárást kell lefolytatni, de az 
önkormányzat bármely koncepció, stratégia és településrendezési eszköz készítése során szintén 
alkalmazhatja a teljes eljárást, valamint indíthatja az eljárást az előzetes tájékoztatási szakasz 
kezdeményezésével. 
 
Az államigazgatási szervet az eljárás során adott véleménye - a településrendezési eszköz 
szabályozási körében - köti. Azt az érdekeltet, aki nem adott véleményt vagy az egyeztető 
tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, vagy az egyeztető tárgyaláson nem 
képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi, az adott eljárási szakaszban 
kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. 
 
A teljes eljárás 
a) előzetes tájékoztatási, 
b) véleményezési, 
c) végső szakmai véleményezési, 
d) elfogadási és hatálybaléptetési szakaszból áll. 
 
A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési 
eszköz kidolgozása előtt. Ezt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót 
megküldi az eljárásban érintett partnereknek, az államigazgatási szerveknek, és a területi, települési 
önkormányzatnak. Már ekkor beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet 
és ismertetni kell a rendezés célját, valamint várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, 
hogy az érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt 
nyilváníthassanak. A tájékoztatási szakaszban, az előzetes tájékoztató átvételétől számított 21 
napon belül nyilatkoznak az érintettek. 
 
A településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. Ezt a 
szakaszt szintén a polgármester kezdeményezi az elkészült - papír vagy pdf formátumú - 
tervezetet véleményeztetésével. A véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül 
adhatnak írásos véleményt. Ha a polgármester a fővárosi és megyei kormányhivatal 
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örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által megállapított 
követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes 
adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését 
követő 15 napon belül a polgármester szakmai egyeztetést kezdeményezhet. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség 
védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát 
kezdeményezheti. Más véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, 
amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket 
ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-
testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. 
 
A polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz 
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és egyéb dokumentum egy példányát 
megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak, amely 21 napon belül megküldi a polgármesternek a 
településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét. 
 
Az egyszerűsített eljárás 
Az egyszerűsített eljárás a véleményezési szakasz kezdeményezésével indul. Amennyiben a 
településrendezési feladathoz adatok beszerzése szükséges, a polgármester az előzetes 
tájékoztatási szakasz szerinti előzetes adatszolgáltatást kérhet az érintett államigazgatási 
szervektől. A véleményezési szakaszt itt is a polgármester kezdeményezi, de itt a véleményezők 15 
napon belül adhatnak írásos véleményt. 
. 
A tárgyalásos eljárás és a főépítészi eljárás 
Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai 
véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel, míg az állami 
főépítészi eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a záró szakmai 
vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel. 
 
9.3.5. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények 
 
A településrendezési feladatok megvalósítását a következő sajátos jogintézmények biztosítják, 
amelyek az alábbiak lehetnek: 
 
a) építésjogi követelmények, 
b) tilalmak, 
c) telekalakítás, 
d) elővásárlási jog, 
e) kisajátítás, 
f) helyi közút céljára történő lejegyzés, 
g) útépítési és közművesítési hozzájárulás, 
h) településrendezési kötelezések, 
i) kártalanítási szabályok, 
j) településrendezési szerződés, 
k) összevont telepítési eljárás, 
l) településképi véleményezési eljárás, 
m) településképi bejelentési eljárás, 
n) közterület-alakítás, 
o) településképi követelmények. 
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Építésjogi követelmények.  
Az építésjogi követelmények biztosítják, hogy építési tevékenységet végezni az törvényben 
foglaltak, valamint az egyéb jogszabályok megtartásán túl, csak a helyi építési szabályzat 
előírásainak megfelelően szabad. Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban helyi építési 
szabályzat vagy az nem szabályoz teljeskörűen, építési munkát és egyéb építési tevékenységet 
végezni akkor is az országos jogszabályok megtartásával és csak akkor lehet, ha a célzott 
hasznosítás jellege, a kialakuló telek mérete, a tervezett beépítés mértéke - beépítettség és 
építménymagasság - valamint módja, rendeltetése (területfelhasználása) illeszkedik a meglévő 
környezethez. 
 
Beépítésre szánt területen épület csak építési telken helyezhető el, míg beépítésre nem szánt 
területen új építményt építeni vagy meglévő építményt átalakítani (bővíteni, rendeltetését vagy 
használati módját megváltoztatni) csak akkor szabad, ha az a terület rendeltetésszerű használatát 
szolgálja és közérdeket nem sért. Ez utóbbi körében mérlegelendőek például a környezet 
természeti, táji és építészeti értékei védelme, a talaj- és a vízgazdálkodást, a terület 
rendeltetésszerű felhasználása, a megfelelő megközelítés. 
 
Tilalmak 
Az érintett területre nézve többféle tilalom is elrendelhető. Így 
a) változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak 
hatálybalépéséig, 
b) telekalakítási, illetve építési tilalom rendelhető el a településrendezési feladatok megvalósítása, 
végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése, illetve a természet-, 
illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak érvényre juttatása érdekében. 
 
A tilalmak esetében garanciális szabály, hogy a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell 
korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok 
már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzatok felülvizsgálatával 
együtt mindig el kell végezni. A tilalmak elrendelhetők rendelettel vagy bizonyos esetekben 
határozattal is. Rendelet esetén a jegyző, illetve főjegyző tájékoztatja az érintetteket, míg határozat 
esetén szükséges megjelölni az alapul fekvő érdeket és arról tájékoztatni az önkormányzatit és az 
építési hatóságot. A tilalmakat emellett be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba is, amelyet az 
elrendelő hatóságnak kell kezdeményeznie. Változtatási tilalom írható elő emellett a helyi építési 
szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat 
készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett területre. Ezt 
az érintett települési önkormányzatnak rendelettel kell elrendelnie. Ugyanakkor a változtatási 
tilalom - ha az azt elrendelő önkormányzati rendelet rövidebb időről nem rendelkezik - három év 
eltelte után külön rendelkezés nélkül egyébként is megszűnik. 
 
A tilalom nem terjed ki azonban a tilalom hatálybalépésekor már hatályos építésügyi hatósági 
engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és más építési munkákra, valamint az 
egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre, továbbá a korábban gyakorolt használat 
folytatására, az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre. Szintén nem vonatkozik emellett a honvédelmi és 
katonai célú területre, és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági 
célú építmények elhelyezésére szolgáló területre. A változtatási tilalom alá eső területen ezen túl 
azonban telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá 
elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást 
végrehajtani nem szabad. Ugyanakkor a tilalom nem vonatkozik a jövőbeni rendeltetésnek 
megfelelő terület-előkészítő építési munkák végzésére, a bontási munkákra, az építészeti örökség 
védelme miatt szükséges építési munkákra, a meglévő építménynek állagmegóvási munkáira, 
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valamint a meglévő lakóépület új, önálló lakást nem eredményező átalakítására legfeljebb egy 
alkalommal, 25 m2-rel történő bővítésére és felújítására. 
 
Telekalakítás 
Telekalakítást csak úgy szabad végezni, hogy az a terület rendeltetésének megfelelő használatra 
alkalmas legyen, továbbá annak alakja, terjedelme, beépítettsége és megközelíthetősége a 
jogszabályoknak megfeleljen. A telekalakítás eredményeként kialakult állapotot az ingatlan-
nyilvántartásba is át kell vezetni, míg a tulajdoni jogviszonyokban a polgári jog szabályai szerint 
kell eljárni. 
 
A telekalakítás lehet: 
a) telekcsoport újraosztása,  
b) telekfelosztás, 
c) telekegyesítés, 
d) telekhatárrendezés. 
 
Elővásárlási jog 
A települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban meghatározott 
településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében. Az ilyen elővásárlási 
jogot az önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, ám ha az elővásárlási jog 
fenntartásának indokai megszűnnek, az önkormányzatnak haladéktalanul kérni kell az ingatlan-
nyilvántartásból való törlést. Ez az elővásárlási jog azonban a más jogszabályokon, illetve 
szerződésen alapuló elővásárlási jogot megelőzi. Az elővásárlási jog gyakorlására a polgári jog 
szabályai irányadók azzal, hogy ha az önkormányzat az elővásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos 
megkereséstől számított hatvan napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegeníthető. A 
bejegyzett elővásárlási jogot az elidegenítés nem érinti. 
 
Kisajátítás 
A településrendezési feladatokat végső soron az ingatlan tulajdonjogának az elvonásával, azaz 
kisajátítással is biztosítani lehet. Erre közérdekből és a külön jogszabályokban szabályozott 
esetekben és módon kerülhet sor, azaz főszabály szerint azonnali és feltétlen kártalanítás mellett. 
A kisajátítási eljárás lefolytatására a fővárosi és megyei kormányhivatal rendelkezik hatáskörrel. 
 
Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 
Amennyiben a helyi építési szabályzat szerint a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő 
megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében kiszolgáló és lakóút létesítése 
(bővítése) szükséges, a fővárosi és megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára 
szükséges részét a települési önkormányzat javára lejegyezheti. Erre akkor kerülhet sor, ha a 
megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának 
biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő 
megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna. 
 
A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerint megállapított 
kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható építési telek, továbbá a 
kiszolgáló út megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték 
növekedés figyelembevételével kell megállapítani. Ha azonban a teleknek a kiszolgáló út céljára 
szükséges részén engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény áll, akkor kisajátítási 
eljárást kell lefolytatni. 
 
Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb 
indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő 
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teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-
növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére is kötelezheti, míg az ún. 
feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani.  
 
Útépítési és közművesítési hozzájárulás 
A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan 
beépítésre szánt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg 
kell valósítani. Ez a kötelezettség főszabály szerint az önkormányzatot terheli, azonban az 
önkormányzat annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira 
átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat 
képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. 
 
Településrendezési kötelezések 
Településrendezési kötelezettség körében az alábbiak rendelhetők el 
a) beépítési kötelezettség, 
b) helyrehozatali kötelezettség és 
c) beültetési kötelezettség 
 
Mindhárom kötelezettséget a polgármester írhatja elő önkormányzati hatósági döntésében azzal, 
hogy a helyrehozatali kötelezettség esetében lehetőség van hatósági szerződés kötésére. A 
kötelezettségeket az ingatlan-nyilvántartásba is be kell jegyezni.  
 
Beépítési kötelezettség állapítható meg a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje 
és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében. Ennek célja, hogy a beépítetlen építési 
telkekre meghatározott időn belüli építmény létesüljön. Ha a tulajdonos a beépítési 
kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant kisajátíthatja, amennyiben pedig nem 
tudja teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani. A helyrehozatali kötelezettség 
keretében a településképet rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyre kell hozni. 
Beültetési kötelezettség a közérdekű környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történő 
meghatározott módon és időn belül történő beültetése érdekében írható elő. Ha ennek teljesítése 
az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó ráfordítást igényel, az 
önkormányzata költségek egy részét megtérítheti. 
 
Kártalanítási szabályok 
Ha az övezeti előírások megváltoznak és az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési 
szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza (például telekalakítási vagy építési tilalom 
előírásával), és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, 
haszonélvezőt kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összege az ingatlannak a korábbi rendeltetése 
alapján megállapítható régi és az új szabályozás eredményeként megállapítható új forgalmi értéke 
közötti különbözet. 
 
Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi építési jogok keletkezésétől számított 7 éven belül történik a 
változás, kérelemre kártalanítás jár, azonban a 7 év eltelte után csak a használat gyakorlásába való 
beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a változtatás a korábbi használatot megnehezíti 
vagy ellehetetleníti.  
 
Településrendezési szerződés 
A települési önkormányzat településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést 
is köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni szándékozóval.  
A szerződés közigazgatási szerződésnek minősül, amelynek tárgya lehet különösen a telepítési 
tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 
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a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, illetve egyes költségeknek a cél 
megvalósítója általi átvállalása. Ez utóbbi cél olyan lehet, amelynek előfeltételei (mint például az 
érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a 
talaj megtisztítása) vagy a következményei (így a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-
fejlesztések) az önkormányzatot terhelnék. 
 
Összevont telepítési eljárás  
Az építési beruházás megvalósítása érdekében - kormányrendeletben meghatározott esetekben és 
módon - összevont telepítési eljárás lefolytatása kezdeményezhető. Az összevont telepítési eljárás 
két szakaszból áll: a telepítési hatásvizsgálati szakaszból és az integrált építési engedélyezési 
szakaszból. Ha az építési beruházás megvalósításához a helyi építési szabályzat vagy szabályozási 
terv módosítása is szükséges, az erről szóló településrendezési szerződés megkötését követően 
indítható az összevont telepítési eljárás. Ebben az esetben a telepítési hatásvizsgálati szakasz és 
annak döntése kiváltja a településrendezési jóváhagyási eljárás külön jogszabályban előírt 
véleményezési és egyeztetési szakaszát. Az összevont telepítési eljárást a kormányrendeletben 
kijelölt építésügyi hatóság folytatja különleges szabályok szerint. 
 
9.3.6. A településkép védelmének biztosítása 
 
A magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a 
természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres 
megvalósíthatósága érdekében a jogalkotó 2016-ban külön törvényt alkotott, amelyben a helyi 
önkormányzatok fontos jogosítványokat kaptak az említett célok megvalósítására. Ezen szabályok 
az egyszerű bejelentés alapján történő építkezések tükrében különös jelentőséget kaptak. 
 
A törvény célja az volt, hogy támogassa az építési beruházásokat, ugyanakkor védje a hazai 
városok és községek sajátos településképét oly módon, hogy egy önkormányzati rendelet 
egyértelműen állapítása meg a településkép védelmének az elemeit, a felelősségi viszonyait és az 
önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről. E 
tekintetben a településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve 
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének a megőrzését vagy kialakítását jelenti. 
 
Mindezek érdekében a települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati 
rendeletben (ún. településképi rendelet) biztosítja a településképi követelmények 
meghatározásával, továbbá a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 
alkalmazásával és az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával. Törvény 
azonban egyedi településkép-védelmet is biztosíthat valamely kiemelt nemzeti emlékhely és 
településkép-védelmi környezetének területére. 
 
A településképi rendelet az alábbi tárgykörökben határozhat meg követelményeket: 

a) az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító 
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának 
módjára, 

b) a településképi szempontból meghatározó területekre, 
c) a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség 

megszüntetésére, 
d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és 

alkalmazására, illetve tilalmára. 
 
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv is 
készül. A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - 
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településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és 
ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és 
ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a 
településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv egyes tartalmi elemeit 
külön kormányrendelet határozza meg.  
 
A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési 
főépítész közreműködésével készül. Az egyeztetés során a Magyar Építész Kamara, valamint az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét is ki kell 
kérni, de emellett gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság 
biztosításáról. 
 
A rendelet és a kézikönyv kívánalmait az építési tevékenység során be kell tartani. A településképi 
követelmények teljesítése az építtető, a tervező és a kivitelező egyetemleges felelőssége, tervező és 
kivitelező hiányában az építtető felelőssége.  
 
Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök 
A településképi követelményeknek az egyedi építési beruházásoknál való alkalmazását 
önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök segítik elő. Így a településkép védelme 
érdekében 

a) az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi 
követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények 
érvényesítésének módjára, 

b) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást 
megelőzően véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági 
engedélykérelemhez (településképi véleményezési eljárás), 

c) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi bejelentési eljárást folytathat 
le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött és az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységnek sem minősülő építési tevékenységek tekintetében, továbbá településképi 
bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében, 

d) az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) településképi kötelezést adhat ki és 
bírságot szabhat ki, ide nem értve a reklámhordozók és reklámok jogellenes elhelyezésével 
kapcsolatos, valamint a településképi bírságot. 
 
Településképi véleményezési eljárás 
Az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) az építésügyi engedélyezési eljárást 
megelőzően, településképi véleményezési eljárásban véleményt adhat az építésügyi hatósági 
engedélykérelemhez. A polgármester a véleményének kialakításához kikéri az önkormányzati 
főépítész vagy a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét. Ezen helyi építészeti-
műszaki tervtanács feladata a településképi követelmények érvényesítése és az Étv. illeszkedési 
szabályai érvényesülésének elősegítése. 
 
Településképi bejelentési eljárás 
Az eljárás ugyancsak az önkormányzat polgármestere (főpolgármester) folytatja le a településképi 
rendeletben meghatározott esetekben és módon. A településképi bejelentési eljárást az ügyfél 
bejelentés formájában a polgármesternél (főpolgármesternél) kezdeményezi. A polgármester ezen 
eljárás szerinti önkormányzati hatósági döntésével szemben a települési önkormányzat képviselő-
testületéhez lehet fellebbezni.  
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Településkép-védelmi szankciók 
A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a 
bejelentés elmulasztása esetén azonban szankció alkalmazható. Így ha az ingatlan tulajdonosa a 
településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat 
polgármestere (főpolgármestere) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és 
végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A határidő 
eredménytelen eltelte esetén a polgármester az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész 
felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi és ezzel egyidejűleg az ingatlantulajdonost 
településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi. Az önkormányzat képviselő-testülete 
(közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre történő 
nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő, közigazgatási 
bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el. 
 
9.4. Az építésrendészet 
 
9.4.1. Általános követelmények 
 
Az Étv. előír bizonyos általános követelményeket, amelyeket minden építménynek teljesítenie 
kell. Így biztosítani kell az építmény, továbbá a szomszédos építmények rendeltetésszerű és 
biztonságos használhatóságát, az építmény közszolgálati (tűzoltó, mentő stb.) járművel történő 
megközelíthetőségét, a környezetvédelem és a természetvédelem sajátos követelményeit és 
érdekeit, a közhasználatú építmények esetében a mindenki számára biztonságos és akadálymentes 
megközelíthetőséget és a rendeltetésszerű telekhasználatot. 
 
Az építési folyamat során érvényre kell juttatni az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben (OTÉK) meghatározott alapvető követelményeket, 
amelytől azonban bizonyos esetekben eltérést lehet kérni. 
 
Az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői tevékenység  
Építészeti-műszaki tervezési, valamint építésügyi műszaki szakértői tevékenységet az folytathat, 
aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. A tevékenységet folytató személy csak 
olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez a törvény szerint 
megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik.  
Az építészeti-műszaki tervezési szerződésre Ptk.-ban szabályozott tervezési szerződés szabályait 
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a szerződést írásban kell megkötni, és a tervező a 
szerződésben meghatározott esetben és módon vehet igénybe társtervezőt, illetve szakági 
tervezőt, és a tervező díja a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. 
A tervező - ha erre az építtetőtől megbízást kapott - tervezői művezetést végezhet. Ennek 
keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás 
érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések 
megoldását. 
 
9.4.2. Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység  
 
2016-ban bevezetett új előírás, hogy egyszerű bejelentéssel történik a 300 négyzetméter összes 
hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével, a 
meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre 
bővítése (és ezekhez szükséges tereprendezés, támfalépítés) 
 
A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes 
hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési, valamint az ehhez szükséges 
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tereprendezési, támfalépítési tevékenységet, ha azt saját lakhatás biztosítása céljából végzi és az így 
megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem tartalmaz. 
 
Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető az építési tevékenységet 
a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal a nevének és lakcímének, szervezet esetén 
a megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a 
kormányrendeletben kijelölt szervnek. A bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott 
tartalmú kivitelezési dokumentációt kell mellékelni, ám a bejelentéstől a kormányrendeletben 
meghatározottak szerint lehet eltérni. 
 
Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész tervezőt 
tervezői művezetésre megbízni és az így folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított 
tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell 
kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől és a hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 
évig a lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás 
jogszabályi feltételei fennállnak. Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg 
az építési tevékenységet, az új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani és a 
terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani. 
 
A további részletszabályokat a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 
13.) Korm. rendelet tartalmazza. Az egyszerű bejelentés során az országos jogszabályok mellett a 
helyi építési szabályzatnak csak bizonyos pontjait kell figyelembe venni, így különösen az 
alábbiakat:  
a) övezet, építési övezet területi lehatárolását; 
b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan 
ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás 
szabályait közegészségügyi szempont szerint, 
bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget, 
bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát és 
a megengedett vagy kizárt rendeltetését, 
bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot, 
be) a szabályozási vonalat, 
bf) a beépítési módot, az építési helyet 
bg) a minimális zöldfelület mértékét, 
bh) a járművek mennyiségére és elhelyezésére vonatkozó előírásokat; 
c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, - településképi rendelet hiányában - a 
településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos 
rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a 
katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot. 
 
9.4.3. Építésügyi hatósági eljárások  
 
Az építési tevékenység megkezdéséhez és folytatásához – az egyszerű bejelentéses építésen túl - a 
jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság eljárásának lefolytatása szükséges. 
Az eljárások típusait és részletes szabályait az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. 
r. tartalmazza, azonban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra, 
valamint a kiemelten közérdekű beruházásokra eltérő eljárási szabályok állapíthatók meg. 
 
Az építésügyi hatóság a jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújt és az alábbi eljárástípusokat folytathatja le: 
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a) építési engedélyezési, 
b) összevont engedélyezési, 
c) fennmaradási engedélyezési, 
d) használatbavételi engedélyezési, 
e) bontási engedélyezési, 
f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
g) jogutódlás tudomásulvételi, 
h) használatbavétel tudomásulvételi, 
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
k) kötelezési, 
m) szakhatósági, valamint 
n) veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló 
építési tevékenység tudomásulvételi eljárás 
o) építésügyi hatóság integrált eljárás  
p) összevont engedélyezési építésügyi hatósági eljárás. 
 
Az építésügyi hatóság nemcsak hatósági engedélyeket adhat ki, hanem hatósági bizonyítványt is 
kiállíthat. Így a jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása 
céljából a tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a 
külön jogszabályban meghatározottak szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez 
helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki. Az építésügyi hatóság emellett jogosult az 
építési tevékenység jogszerűségének ellenőrzésére is (hatósági ellenőrzés). 
 
Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben meghatározottak szerint akkor 
adható, ha a kérelem és mellékletei, valamint a kérelmezett tevékenység megfelel a 
jogszabályokban meghatározott szakszerűségi követelményeknek. 
 
Az ügyintézési határidő főszabály szerint 25 nap, ám ha az eljárás során szakhatóságot kell 
megkeresni, és jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében 
eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap, míg az építésrendészeti eljárásokban 50 
nap. Az eljárás elektronikusan történik az ún. ÉTDR felületen  
 
Az építési engedély a véglegessé válásának napjától számított három évig hatályos. A hatályossága 
alatt, ha az építési tevékenységet - az építési napló megnyitásával igazoltan - megkezdték, akkor az 
építési tevékenység megkezdésétől számított öt éven belül az építménynek használatbavételi 
engedély megadására vagy használatbavétel tudomásulvételére alkalmassá kell válnia. Az építési 
engedély hatályát az építtető kérelmére az építésügyi hatóság csak a jogszabályban előírt feltételek 
teljesülése esetén hosszabbítja meg és az engedély hatálya az engedély megadására vonatkozó 
határozatban három évnél rövidebb időtartamban is megállapítható.  
 
A bontási engedély a véglegessé válásának napjától számított egy évig hatályos. A bontási 
engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a bontási engedély hatályát az 
építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt 
folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől számított három éven belül 
befejezik.  
 
A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos. Az építtetőnek minden olyan 
építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak használatbavétele 
előtt használatbavételi engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelentenie. A 
használatbavételi engedélyt meg kell adni, ha az építményt vagy egy részét az engedélynek 
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megfelelően, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon építették meg. A 
használatbavételi engedély megadása feltételekhez köthető, az engedélyben kikötések tehetők. 
Használatbavételi engedély hiányában az építményt nem szabad használni. 
 
9.4.4. Az építési folyamat és a folyamat résztvevői 
 
Az építési folyamat megvalósítását, azaz a kivitelezést külön kormányrendeleti szintű jogszabály 
rendezi (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet). Ez Étv. mellett ez a kormányrendelet határozza meg, 
hogy milyen résztvevői vannak az eljárásnak, ezen szereplőknek melyek a jogai és kötelességei és 
rendelkezik a kivitelezés alapvető jogi keretszabályairól is. Így építési tevékenységet főszabály 
szerint kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni. A kivitelezési dokumentáció tartalma 
főszabály szerint nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki 
dokumentációban foglaltaktól. 
 
Az eljárás fő résztvevői tehát az építtető és a kivitelező. Az építtető a hatósági engedély vagy 
tudomásulvétel kérelmezője, illetve egyszerű bejelentés esetén az építési tevékenység bejelentője, 
az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-
bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója. A kivitelező pedig, aki üzletszerű gazdasági 
tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet folytat. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének feltételei  
Az építőipari kivitelezési tevékenység az építési beruházás megvalósítása keretében végzett építési 
tevékenységek összessége. Aki üzletszerűen ilyen tevékenységet folytat, annak rendelkezni kell a 
kormányrendeletben meghatározott feltételekkel és köteles az erre irányuló szándékát a 
névjegyzéket vezető szervnek bejelenteni, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Aki 
vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, építőipari kivitelezési tevékenységet 
csak saját vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozó céljára végezhet. Építőipari 
kivitelezési tevékenység emellett csak olyan felelős műszaki vezető irányításával folytatható, aki a 
kivitelezési tevékenység szakirányának megfelelő jogosultsággal és egyéb feltételekkel, továbbá az 
építési tevékenységet végzők vonatkozásában közvetlen utasítási joggal rendelkezik. 
 
A kivitelezési szerződés 
Az építtető és a kivitelező között létrejött kivitelezési szerződést írásba kell foglalni. A kivitelezési 
szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét, amely a 
tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható 
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 
A kivitelezési szerződés az alábbiakat tartalmazza: 

a) az építtető, alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelező nevét vagy 
megnevezését, címét vagy székhelyét, elérhetőségét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, 
valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, 
elérhetőségét és elektronikus építési napló (a továbbiakban: e-építési napló) vezetés esetén az 
alkalmazás használatához szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ), 

b) a szolgáltatásra kötelezett vállalkozó kivitelező nevét vagy megnevezését, címét vagy 
székhelyét, elérhetőségét, adószámát, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási 
számát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a képviseletében eljáró személy nevét vagy 
megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét, 

c) a szerződés tárgyában megjelölve a vállalt építőipari kivitelezési tevékenység vagy építési-
szerelési munka pontos megnevezését, az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi 
szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi 
mutatók) meghatározásával, 

d) a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket részletesen  
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e) a vállalkozói díj összege mellett az elszámolás formáját, módját, a fizetés módját, határidejét 
f) annak rögzítését, hogy az építtető vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező, alvállalkozó 

igénybevételéhez nem járul hozzá, 
g) a kivitelezési dokumentáció szolgáltatására vonatkozó rendelkezést, 
h) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését, 
i) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére 

történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja, 
j) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka díjának 

elszámolási módját, 
k) fővállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr, 

alvállalkozói szerződés esetén a teljesítésigazolás kiadására jogosult felelős műszaki vezető 
megnevezését, 

l) a szerződő felek erre irányuló megállapodása és a jogszabályi feltételek fennállása esetén 
annak rögzítését, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében 
igénybe vesznek-e mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat eseti vagy állandó 
választottbíróság elé terjesztik-e, 

m) az építtető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, 

n) ha az építtető a fővállalkozó kivitelező részére az ellenszolgáltatása részeként előleg 
kifizetését biztosítja, az előleg felhasználásának meghatározását és az előleg elszámolásának 
módját, 

o) a felek megállapodása esetén a fővállalkozó kivitelező által a szavatossági, jótállási (a 
továbbiakban: garanciális), valamint a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére nyújtott (a 
továbbiakban: teljesítési) biztosíték összegének meghatározását, biztosításának formáját, célját, 
felhasználásának lehetőségét, 

p) a tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait, ha a szerződő felek a pótmunka 
fedezetének biztosítására tartalékkeretet kötnek ki, 

r) a kivitelező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a lakóépület építésének egyszerű 
bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítással 
rendelkezik vagy legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkezni fog. 
A nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) a kivitelezési 
szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
A jogszabályok pontosan meghatározzák az építési folyamat résztvevőinek a felelősség köreit, 
valamint jogait és kötelességeit. E körben külön is foglalkoznak az építtető, a vállalkozó 
kivitelező, a tervező (a kivitelezési dokumentáció tervezője, ideértve a szakági tervezőt is), a 
felelős műszaki vezető, a tervezői művezető, az építési műszaki ellenőr, az építtetői fedezetkezelő, 
valamint a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladataival. 
 
Az építtető feladatai 
Az építtető felel az alábbiakért: 
a) az építési beruházás teljes fedezetének biztosításáért, 
c) az engedélyezési és kivitelezési terv tervezőjének, az építési műszaki ellenőr, valamint a 
kivitelező kiválasztásáért, 
d) az építésügyi hatósági engedély, építésügyi vagy építésfelügyeleti tudomásulvétel 
megszerzéséért, 
e) a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési 
dokumentációban foglaltak betartásáért, 
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f) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt 
dokumentumok (tervek) meglétéért, az elektronikus építési napló vezetése esetén az építési napló 
készenlétbe helyezéséért, 
g) az építési munkaterület átadásáért, 
h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért, 
i) azért, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 
építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak 
meg, 
j) azért, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, valamint 
k) a törvényben meghatározott esetekben személyes adatok közléséért és jogszabályban 
meghatározott esetekben a megjelölt adatok bejelentéséért. 
 
Az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése során az az építtető feladata: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 
megszerzése, szerződések megkötése, 

b) a tervező kiválasztása, jogszabályban meghatározott esetekben a tervező kiválasztására 
tervpályázati eljárás lebonyolítása, a tervezői művezetés biztosítása, 

c) a kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, 
d) vállalkozó kivitelező által az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról 

szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől - a felek eltérő megállapodásának hiányában - 
számított legkésőbb három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének 
elvégzése és bejegyzése az építési naplóba, ha építési műszaki ellenőrt nem kell megbízni, vagy 
építési műszaki ellenőr egyébként nem kerül megbízásra, 

e) az e-építési napló készenlétbe helyezése és az építési napló ellenőrzése, 
f) a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel, 
g) az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, 
h) az építtetői fedezetkezelő közreműködéséről történő gondoskodás, ha ez előírás 

 
A vállalkozó kivitelező feladatai 
A jogszabály rögzíti a vállalkozó kivitelező feladatait, amelyek az alábbiak: 

a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építtetőtől [alvállalkozó kivitelező 
esetében a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől] az építési munkaterület átvétele, annak szükség 
szerinti lőszermentesítése, 

b) az építési napló megnyitása az e rendeletben meghatározottak szerint, 
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 

folyamatos vezetése az építési naplóban, 
d) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti 

értékek megőrzése, 
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik 

a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési 
napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában, 

g) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a 
tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése, 

h) a kivitelezés befejezésével a mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek 
teljesítménynyilatkozatainak rendelkezésre bocsátása, 

i) a kivitelezési szerződés szerint a kivitelezési munkaterület visszaadása az építtetőnek, 
alvállalkozói szerződés esetén a megrendelő vállalkozó kivitelezőnek, 

j) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 
k) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása, 
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l) fővállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr vagy eltérő megállapodás esetén az 
építtető által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti 
teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának az építtető, valamint építtetői fedezetkezelő 
közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő részére történő eljuttatása, 

m) építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén, ha a kivitelezési tevékenység 
megvalósításában alvállalkozóként vesz részt, a szerződése adatainak felvitele - legkésőbb a 
kivitelezési tevékenységének megkezdéséig - a fedezetkezelő által internetes alapon működtetett 
alvállalkozói nyilvántartásba, 

n) a saját munkájához kapcsolódó elkészült munkarészek ellenőrzése, az eltakarásra kerülő 
szerkezetek ellenőrzésének, és az építtető, építési műszaki ellenőr felhívása alapján további 
vizsgálatok feltételeinek biztosítása, valamint az ellenőrzésekhez kapcsolódó tények és adatok 
építési naplóban történő rögzítése, 

o) az építési tevékenység megvalósítása során legalább a kivitelezési dokumentációban 
meghatározott, elvárt műszaki teljesítménnyel rendelkező építési termék beépítése. 
 
A felelős műszaki vezető 
Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja. A 
felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt 
építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki. Ilyen 
tevékenységet az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. 
 
A felelős műszaki vezető feladatai az alábbiak: 

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), 
munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, 
közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) 
engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése, 

b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott, 
c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, 
d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és 

az egészségügyi előírások betartatása, 
e) a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének 

ellenőrzése, 
f) a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése, 
g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása, 
h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési 

naplóban történő feltüntetése, 
i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet 

szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása, 
j) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezését követően a szakterületére vonatkozó 

nyilatkozat megtétele annak érdekében, hogy a fővállalkozó kivitelező az építési napló összesítő 
lapján meg tudja tenni nyilatkozatát, 

k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való 
közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele, 

l) az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza a teljesített kivitelezési munkák 
meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját, a teljesítésigazolás alapján 
számlázható összeget, a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban 
megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását, 

m) az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó 
részére és rögzítése az építési naplóban, az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről 
szóló értesítés kézhezvételétől - ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, 
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ennek lezárásától - számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon 
belül, 

n) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének naprakész 
vezetése és az építtető értesítése, ha az építési-bontási hulladék mennyisége eléri az építési és 
bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabályban előírt küszöbértéket, 

o) annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban 
meghatározott, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a 
szakszerű beépítés ellenőrzése, 

p) az építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban 
megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű 
helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével. 

 
Az építési műszaki ellenőr 
Az építtető saját elhatározásából, illetve jogszabály által előírt esetekben kötelezően műszaki 
ellenőrt alkalmaz. Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha az építőipari kivitelezési 
tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, vagy az építési beruházás a közbeszerzési 
törvény hatálya alá tartozik, vagy az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, ha az építőipari kivitelezési tevékenység 
műemléki védelem alatt álló építményt érint, illetve ha építtetői fedezetkezelő működik közre. 
Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és 
ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési 
dokumentáció betartását. Az építési műszaki ellenőr megbízását írásba kell foglalni. Ilyen 
tevékenységet szintén az folytathat, aki rendelkezik a névjegyzéket vezető szerv engedélyével. 
 
Az építési műszaki ellenőr feladatai az alábbiak: 

-az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 
ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott 
építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, 

-az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és 
egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

-az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 
észrevételezése, 

-a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 
-a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatok megtétele az építtető részére, 
-az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további 

vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a 
szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba, 

-az átadás-átvételi eljárásban való részvétel, 
-egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 
-a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése, 
-az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 
-műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, 
-műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására), 
-pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 
-teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, illetve rögzítése 

az építési naplóban, illetve az építtetővel erre vonatkozó eltérő megállapodás esetén 
műszaki igazolás kiállítása, 

- a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése 
esetén az eltérés indoklása. 
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-Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti 
teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban 
igazoltan - haladéktalanul értesíteni. 

 
A tervező 
A tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az egyszerű bejelentéses 
eljárásoknál tervezői művezetést végezhet. A tervező a tervezői művezetési feladatokat építési 
műszaki ellenőrként is elláthatja, ha arra jogosultsággal rendelkezik. 
 
9.4.5. Építési és építésfelügyeleti hatóságok 
 
Külön jogszabályok rendezik az építési hatósági hatáskörök ellátását, valamint az építésfelügyeleti 
hatásköröket.  
 
Építési hatóságok rendszere 
Az általános első fokú építésügyi hatósági feladatokat általános építésügyi hatóságként a 
járásszékhely települési önkormányzat jegyzője és a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője látja 
el, míg a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területek tekintetében a fővárosi 
főjegyző.  
 
Sajátos szabályok vonatkoznak egyes, az alábbiakban felsorolt építményfajtákra és meghatározott 
hatósági ügyekre. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve az építésügyi és 
örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatala látja el az elsőfokú építési hatósági 
feladatokat az alábbi ügytípusokban: 

-a kiemelt jelentőségű ügyekben 
-összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben 
-ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül 

- a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések 
 - azokban az ügyekben, amelyekben az első fokú építésügyi hatóság illetékességi területének 

önkormányzata, annak szerve vagy polgármestere az építtető vagy az építési tevékenységgel 
érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa, 

- műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, 
- az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan megkezdésével és végzésével 
kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben, valamint az ezt követő építésügyi hatósági 
ügyben, valamint, 
- a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott ügyben 

 
A fővárosban a helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi 
hatósági feladatokat a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző látja el.  
 
A másodfokú építésügyi hatósági feladatokat általános építésügyi hatóságként az építésügyi 
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal látja el. A kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott műemléki értéket, műemléket, továbbá műemlék 
telkét érintő ügyekben másodfokú építésügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár 
el országos illetékességgel. A sajátos építményfajták tekintetében az építésügyi hatósági 
feladatokat ellátó hatóságot külön jogszabály jelöli ki. 
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Az építésfelügyeleti hatóságok 
Az építésfelügyeleti hatósági feladatokat első fokon általános jelleggel a jogszabályban 
meghatározott járási hivatalok, míg másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal. A sajátos 
építményfajták tekintetében az építésfelügyeleti ellenőrzési feladatokat ellátó hatóságot külön 
jogszabály jelöli ki. A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott 
műemléki értéket, műemléket, műemlék telkét, továbbá műemléki környezetet vagy műemléki 
jelentőségű területet érintő építésfelügyeleti hatósági feladatokra első fokon a jogszabályban külön 
felsorolt járási hivatalok járnak el, míg másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos 
illetékességgel. 
 
9.4.6. Az építésügyi ellenőrzési és felügyeleti tevékenység 
 
Építésfelügyeleti tevékenység 
Az építésfelügyeleti hatóság ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki 
állapotát, valamint feltárja a szabálytalan építkezéseket. Ennek keretében a helyszínen, illetve 
külön nyilvántartás igénybevételével ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének 
szakszerűségét, jogszerűségét, a résztvevőinek jogosultságát, a végzéséhez előírt építési napló 
meglétének, vezetésének módját és tartalmát, a folytatásához előírt kivitelezési 
dokumentáció(rész) meglétét. Az építésfelügyelet a szabálytalan építési tevékenység feltárása 
érdekében a külön nyilvántartás igénybevételével építésrendészeti ellenőrzést és eljárást folytat le 
és az ellenőrzései alapján szankciót állapít meg. Ilyen szankció lehet az építésfelügyeleti 
intézkedés, az építésfelügyeleti bírság vagy az hogy megkeresi az intézkedésre hatáskörrel 
rendelkező hatóságot.  
 
Az építésfelügyeleti hatóságnak a hatósági ellenőrzést a megindításától számított 60 napon belül 
kell lefolytatnia. Szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul megindítja a szükséges irányuló 
eljárást. Ezen intézkedéseknek főszabály szerint a szabálytalan tevékenységtől számított öt éven 
belül, míg egyes esetekben a szabálytalan tevékenységtől számított tíz éven belül van helyük. 
 
Az építésügyi hatósági kötelezés 
Az építésügyi hatóságok szintén folytathatnak le ellenőrzést. Ennek eredményeként a 
jogszabályban meghatározott esetekben és módon az építésügyi hatóság elrendelheti a telek 
bekerítését, az engedély nélküli építményhasználat megszüntetését.  
 
Szabálytalan építési tevékenység és jogkövetkezményei  
Szabálytalan a jogszerűtlenül, jogosulatlanul vagy szakszerűtlenül megkezdett és végzett 
tevékenység. 
 
Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy 
tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet engedély vagy tudomásulvétel nélkül, 
attól eltérően az engedély véglegessé válása nélkül vagy a végleges engedély végrehajthatóságának 
felfüggesztése ellenére végzik. Egyszerű bejelentés esetén ilyennek minősül a bejelentés nélküli 
tevékenység, ha nem csak egy lakás kialakítása történik vagy nem saját lakhatás biztosítása céljából 
történik.  
Nem minősül azonban jogszerűtlennek az építési tevékenységnek az építési engedélytől a 
jogszabályban meghatározott szabvány szerinti tűréshatáron belüli eltérés, valamint ha a bíróság a 
végleges építési engedély alapján végzett építési tevékenység végrehajthatóságát nem függeszti fel. 
 
Szakszerűtlen a tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha azt a helyi építési szabályzat 
rendelkezéseitől eltérően végzik, vagy az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó 
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szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy a tevékenység végzése az életet, az 
egészséget, a közbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez. 
 
Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az 
építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján fennmaradási engedélyt ad, 
ha a jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építményt, 
építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy az műemlékvédelmi érdeket 
nem sért. 
Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg az építésügyi 
hatóság elrendeli a szabályossá tétel érdekében szükséges munkálatok elvégzését, vagy a 
lebontását. Míg ha az építményt, építményrészt az építésfelügyeleti hatóság eljárása nélkül 
bontották le, az építésügyi hatóság azt tudomásul veszi. Ha az építésügyi hatóság a fennmaradási 
engedélyt megadja, illetőleg a lebontást tudomásul veszi, ezzel egyidejűleg építésügyi bírságot szab 
ki. 
 
Az építésügyi bírság nem mentesít a büntetőjogi, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a 
tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés kialakítására, 
a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. 
 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás szabályai 
Az építésügyi és építésfelügyeleti eljárásokban az eljáró hatóság és szakhatóság az eljárást és annak 
eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le. 
Azon építési beruházás építésügyi hatósági eljárására, amely legalább - az építésügyi bírság 
megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított - 90 millió forint 
építmény értékű, és ipari vagy szolgáltatási rendeltetésű, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Amennyiben az eljárásban több mint ötven ügyfél vesz részt, az építésügyi és az építésfelügyeleti 
hatóság akkor tart közmeghallgatást, ha azt a tényállás tisztázása érdekében indokoltnak tartja. Az 
építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyezési eljárás során nem tart közmeghallgatást. 
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