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Tisztelt Olvasó! 

 

Köszöntöm Önt a Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények szerkesztősége, 

szerkesztőbizottsága nevében. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (a továbbiakban: 

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület vagy Egyesület vagy KEJE) által alapított folyóiratunk 

célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének elméleti és gyakorlati támogatása mellett 

a közigazgatásban tevékenykedők jogalkalmazási munkájának fejlesztése, melyhez szerzőink 

közigazgatási eljárási jogi témájú kérdések elemzésével, feldolgozásával, az egyes kutatási 

eredményeket bemutató tanulmányokkal és különböző, a szakterületet érintő kérdések kapcsán 

megfogalmazott szakmai állásfoglalásokkal járulnak hozzá. 

A tudományos ismeretbővítés és a gyakorlati tapasztalatok megosztása mellett 

folyóiratunkban beszámolunk a közigazgatási eljárási jog területét érintő hírekről és 

eseményekről is, hogy olvasóink komplex és teljeskörű tájékoztatást kaphassanak a 

közigazgatási eljárási jog helyzetképéről és a területtel kapcsolatos újdonságokról. 

A Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények megjelentetésével inspirálni szeretnénk a 

közös gondolkodást és a jelenlegi jogi keretrendszer folyamatos fejlesztését, emellett a 

szerkesztés szempontjai között kiemelten szerepel annak figyelembevétele, hogy egyetemi 

hallgatók számára is lehetőséget adjunk a nemzetközi színvonalú kutatói közösség tagjaivá 

váláshoz. Várjuk az érdeklődő kutatók, jogi szakértők és egyetemi hallgatók magyar nyelvű 

írásait! 

Jelen különszámunk a tudományos közlemények, tanulmányok mellett ismerteti az 

Egyesülethez érkező állásfoglalás kéréseket és az arra adott válaszainkat, továbbá a XXXV. 

Országos Tudományos Diákköri Tanács díjazott közigazgatási jogi témájú írásait is bemutatja, 

illetve a Kúria 2021-es közigazgatási, közigazgatási-polgári jogegységi döntéseivel is 

foglalkozik. 

 

 

Prof. Dr. Boros Anita 

elnök, főszerkesztő 

  

FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
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PROF. DR. BOROS ANITA – VARGA-GRUND SZABINA – GORDOS BIANKA1 

A kozmetikai termékek gyártásának és forgalomba hozatalának hatósági ellenőrzése  

 

Absztrakt 

A kozmetikai termékek piaca az egyik legdinamikusabban fejlődő terület világszerte. A 

kozmetikai ipar egy nagyértékű és örökzöld, többmilliárd dolláros iparág, amely évről évre 

egyre több speciális és fejlettebb termékkel rendelkezik. A kozmetikai ipar fő termékkategóriái 

a bőrápolás, a hajápolás, a parfümök, a dezodorok, a piperecikkek és a sminkek. Ezek közül a 

bőrápoló termékek vezetik a listát, és a globális kozmetikai piac körülbelül 36%-át teszik ki.2 

A kozmetikai termékek előállításához ugyanakkor számos olyan vegyi anyag és technológia 

kerülhet felhasználásra, amelyeknek az emberi szervezetre negatív hatásai lehetnek. Ennek 

okán a jogalkotóknak meg kell teremteniük azokat a feltételeket, amelyek révén elérhető, hogy 

a rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható körülmények mellett történő használat során a 

kozmetikai termékeknek biztonságosak legyenek. Az uniós jogalkotó kiemeli, hogy a 

kozmetikai termékek kiszerelése, különösen alakja, illata, színe, külső megjelenése, 

csomagolása, címkézése, mennyisége vagy mérete élelmiszerekkel való összetéveszthetőség 

révén nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét vagy biztonságát. Az Európai Unió szigorú 

szabályrendszer keretében fogalmazta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek az ilyen 

termékek előállítására, forgalomba hozatalára és hatósági felügyeletére vonatkoznak. Ezeknek 

a rendelkezéseknek a végrehajtását a nemzeti jogi szabályozók és tagállami hatósági 

ellenőrzések támogatják.  

Tanulmányunk arra kíván választ adni, milyen hatóságok és milyen eljárásrend mellett 

ellenőrzik a hazai piacon jelen lévő vagy megjelenni kívánó termékeket, és miként alakul a a 

kozmetikai termék értékláncban részt vevők felelőssége. 

 

Kulcsszavak: kozmetikai termék, a kozmetikai termék gyártása, kozmetikai termék forgalomba 

hozatala, kozmetikai termék csomagolása, címkézése, fogyasztóvédelem 

 

Bevezetés 

 

Az elmúlt évtizedekben a kozmetikai termékek piacán az iparági innováció óriási volt, 

ami új termékek széles skáláját és az eladások növekedését eredményezte. Csak 2020-ban a 

globális kozmetikai piac értéke 341,1 milliárd USD volt, és 2030-ra várhatóan eléri az 560,50 

milliárd USD-t, 2021 és 2030 között pedig 5,1%-os összetett éves növekedési ráta várható.3 

A Covid-19 járvány ugyanakkor ebben az iparágban is éreztette a hatását. 2020 nyarára a 

bevétel 7,4%-kal, a foglalkoztatás pedig 3,91%-kal esett vissza. A bevételek és a munkahelyek 

csökkenő száma miatt a marketingszakembereknek fel kell ismerniük a fogyasztói 

magatartásban és attitűdökben bekövetkezett változásokat, hogy új stratégiákat lehessen 

végrehajtani.  

 
1 Prof. Dr. Boros Anita egyetemi tanár, központvezető, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Körforgásos 

Gazdaság Elemző Központ. Varga-Grund Szabina doktorandusz, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola. Gordos Bianka doktorandusz, Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola. 
2 Mahesh Sreekantan KRISHNA – Fathima JASEELA – Veena Vijayan GIRIJA (2019): Cosmetic Potential of Natural 

Products: Industrial Applications, In Mallappa Kumara SWAMY – Mohd Sayeed AKHTAR (ed.): Natural Bio-active 

Compounds. Springer, Singapore. 215-250. 
3 https://www.precedenceresearch.com/cosmetics-market (A letöltés dátuma: 2022. július 28.). 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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Egy nemrégiben készült felmérésünk szerint – amely során kétezer hallgatót kérdeztünk 

meg a járványt megelőző és az azt követő kozmetikai termékhasználatról − a megkérdezettek 

csökkentették az egyes kozmetikai terméktípusok használatát a Covid-19 előtti szinthez képest. 

A szem-, ajak- és bőrápolási kozmetikumok használatának gyakorisága a Covid-19 után a 

korábbi szintre tért vissza, ugyanakkor jelentősen növekedett az arcápoló termékek iránti 

érdeklődés. A tendenciákat tekintve a kutatásaink azt mutatják, hogy egyre intenzívebb az 

érdeklődés a különböző környezet- és bőrbarát termékek iránt, legyen szó azok összetételéről, 

illetve gyártási folyamatáról. A vásárlók ebből következően egyre nagyobb igényt fogalmaznak 

meg az ilyen termékekre vonatkozó tájékoztatás iránt. 

 

1. A kozmetikai termékekre vonatkozó uniós szabályozók rendszere 

 

A kozmetikai termékek előállításához számos olyan vegyi anyag és technológia felhasználásra 

kerülhet, amelyeknek az emberi szervezetre negatív hatásai lehetnek. A kozmetikai 

termékeknek biztonságosaknak kell lenniük a rendeltetésszerű vagy észszerűen előrelátható 

körülmények mellett történő használat során. Különösen a kockázat-haszon érvekre való 

hivatkozás nem lehet alapja az emberi egészség veszélyeztetésének. 

Az uniós jogalkotó kiemeli, hogy a kozmetikai termékek kiszerelése, különösen alakja, 

illata, színe, külső megjelenése, csomagolása, címkézése, mennyisége vagy mérete 

élelmiszerekkel való összetéveszthetőség révén nem veszélyeztetheti a fogyasztók egészségét 

vagy biztonságát, összhangban a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy 

biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 

1987. június 25-i 87/357/EGK tanácsi irányelvvel.4 Ennek okán az Európai Unió szigorú 

szabályrendszer keretében fogalmazta meg azokat a rendelkezéseket, amelyek az ilyen 

termékek előállítására, forgalomba hozatalára és hatósági felügyeletére vonatkoznak. A 

szabályozás szigorú jellegét mutatja az is, hogy az uniós szabályrendszerben ezek az előírások 

közvetlenül hatályos, közvetlenül alkalmazandó rendeleti formában kerültek megfogalmazásra 

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet (a továbbiakban: Termékrendelet) 

formájában.5 

Valamely termék kozmetikai termékként történő besorolásának vizsgálatát eseti alapon, 

a termék valamennyi tulajdonságát figyelembe véve kell végezni. Kozmetikai termékek 

lehetnek a bőrrel érintkező krémek, emulziók, lotionok, gélek és olajok, arcmaszkok, 

bőrszínező termékek (folyadékok, paszták, porok), arcpúderek, zuhanyozás utáni hintőporok, 

higiéniai hintőporok, pipereszappanok, dezodoráló szappanok, parfümök, illatosított vizek és 

kölnivizek, fürdéshez és tusoláshoz használt készítmények (sók, habok, olajok, gélek stb.), 

szőrtelenítőszerek, dezodorok és izzadásgátlók, hajszínezők, hajhullámosító, hajkiegyenesítő 

és hajrögzítő készítmények, hajformázó termékek, hajtisztító termékek (lotionok, porok, 

samponok), hajkondicionáló termékek (lotionok, krémek, olajok), fodrászati kellékek 

(lotionok, lakkok, brillantinok), borotválkozáshoz felhasználható termékek (krémek, habok, 

lotionok stb.), smink és sminkeltávolító termékek, az ajkakon használatos termékek, fog- és 

szájápolási termékek, körömápoló termékek és körömlakkok, a külső használatra szánt 

intimhigiéniai termékek, napozáshoz használt termékek, bőrbarnító termékek, bőrvilágosító 

termékek, valamint ránctalanító termékek, hangsúlyozza a Termékrendelet preambuluma. A 

termékek széles körére figyelemmel a Termékrendelet szűkíti a hatálya alá tartozó kozmetikai 

termékek fogalmát. Ennek megfelelően kimondja, hogy az alkalmazásában kozmetikai termék 

minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző 

 
4 Lásd a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet (10) preambulum-bekezdését. 
5 Kinga MICHAŁOWSKA (2017): Protecting Consumers as the Buyers and Users of Cosmetic Products in the Light 

of European Parliament and Council Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management, 8(968), 43-55. 

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1270
https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1270
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külső részeivel (hámréteg, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a 

fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok 

tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása 

céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.  

Az Európai Unió Bírósága ezzel kapcsolatban a C-321/14. sz. ügyben kiemelte, hogy 

például az ügyben érintett kontaktlencsék nem tartoznak a Termékrendelet hatálya alá annak 

ellenére sem, hogy csomagolásukon szerepel az „A kozmetikai termékekről szóló irányelv 

hatálya alá tartozó kozmetikai optikai segédeszköz” jelzés. 

A kozmetikai termékek különböző alapanyagokból épülnek fel. A hivatkozott rendelet 

fogalomrendszerében ebbe a kategóriába tartozik minden olyan természetes állapotban 

előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag 

stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó 

szennyező anyagot is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag 

stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető.6 

A kozmetikai termék értékláncban a kozmetikai termék előállítója, vagyis a gyártó 

jelenik meg elsőként. A Termékrendelet értelmében gyártó az a természetes vagy jogi személy, 

aki kozmetikai terméket gyárt, illetve ilyen terméket terveztet vagy gyártat, és az adott 

kozmetikai terméket saját nevével vagy védjegyével ellátva értékesíti. A gyártó által előállított 

kozmetikai terméket különböző forgalmazók bocsáthatják a végfelhasználók rendelkezésére, 

akik a kozmetikai terméket használó fogyasztók vagy kozmetikai szakemberek lehetnek.  

A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát elektronikus úton köteles 

bejelenteni a Bizottságnak a Termékrendelet szerinti tartalommal a kozmetikai termékek 

bejelentési portálján (cosmetic products notification portal – CPNP), amely egy ingyenes 

online bejelentési rendszer.7 Ha egy terméket bejelentettek a CPNP-ben, nincs szükség további 

nemzeti szintű bejelentésre az EU-n belül. 

A Termékrendelet 8. cikke szerint a kozmetikai termékeket a helyes gyártási 

gyakorlatnak megfelelően kell előállítani. Helyes gyártási gyakorlatról akkor beszélhetünk, ha 

a gyártás megfelel a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek referenciáit az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában közzétették. 

A Termékrendelet 4. cikke szerint az Unióban csak olyan kozmetikai termék hozható 

forgalomba, amelyre vonatkozóan a Közösségben egy jogi vagy természetes személyt felelős 

személynek jelölnek meg. Ez azért is nagyon fontos, mert a Termékrendelet és számos más 

belső piaci uniós jogszabályban foglalt kötelezettség betartását a forgalomba hozatal jogosultja 

köteles biztosítani. Importált kozmetikai termék esetében az importőr az általa forgalomba 

hozott termékért a felelős személy, kivéve, ha írásbeli nyilatkozattal más, az Unió területén 

letelepedett felelős személyt jelöl. 

A Termékrendelet 3. cikke előírja, hogy a forgalmazott kozmetikai termékeknek 

biztonságosaknak kell lenniük az emberi egészségre. Ez feltételezi ugyanakkor azt is, hogy a 

terméket rendeltetésszerűen vagy észszerűen, előrelátható feltételek mellett használják. Ennek 

megítélése tekintetében a Termékrendelet négy olyan kategóriát nevesít, amely a 

termékbiztonsági kérdések tekintetében releváns lehet: a kiszerelést, a címkézést, a használatra 

és a használaton kívül helyezésre vonatkozó utasítást, illetve a termékre vonatkozó egyéb 

tájékoztatókat.8 

A kozmetikai termék forgalmazása előtt a forgalmazók kötelesek ellenőrizni, hogy 

szerepelnek-e a terméken Termékrendeletben előírt címkézési információk, teljesülnek-e a 

 
6 Tracey A. FINLAY – David J. ANDREW (2018). Cosmetic products. In Tim MARRS – Kevin WOODWARD (ed.): 

Regulatory Toxicology in the European Union. 505-538. https://doi.org/10.1039/9781782622222. 
7 https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/public/tutorial.cfm (A letöltés dátuma: 2022. 07. 22.). 
8 Snežana SAVIĆ – Jelica PAUNOVIĆ (2018): Safety of cosmetic products in the light of European legislation: 

Cosmetic Regulation (EC) No 1223/2009. Arhiv za farmaciju, 68. évf. 5. sz., 911-933. 

https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/public/tutorial.cfm
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nyelvi követelmények, valamint, hogy nem járt-e le a megadott minőségmegőrzési idő.9 

Amennyiben ezek a követelmények nem teljesülnek, a forgalmazó gondoskodik arról, hogy 

meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket annak érdekében, hogy a termék megfeleljen 

a rendeletnek, vagy ha szükséges, a terméket kivonják a forgalomból vagy visszahívják. 

Amennyiben a forgalmazó tudomására jut, hogy a kozmetikai termék kockázatot jelent az 

emberi egészségre, arról köteles haladéktalanul tájékoztatni annak a tagállamnak az illetékes 

nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalmazzák. Ilyenkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie 

az előírások megsértésének részleteire és a meghozott korrekciós intézkedésekre is. 

Emellett a forgalmazónak az illetékes hatóság kérésére azonosítania kell azokat a 

forgalmazókat, akiknek a kozmetikai terméket szállítják, illetve azonosítania kell azt a 

forgalmazót vagy gyártót, akitől a kozmetikai terméket beszerezte.10 

 Annak igazolására, hogy a kozmetikai termék megfelel a Termékrendeletben 

foglaltaknak, a felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően 

biztosítja, hogy a kozmetikai terméket a vonatkozó adatok alapján biztonsági szempontból 

értékelték, és a kozmetikai termékről biztonsági jelentést állítottak ki.11 Ezen túlmenően a 

kozmetikai termék forgalomba hozatalakor − a címkén feltüntetett címen, elektronikus vagy 

egyéb formában a dokumentum tárolása szerint illetékes hatóságok számára könnyen 

hozzáférhető − termékinformációs dokumentációt is kell készíteni,12amely tartalmazza a 

kozmetikai termék leírását, a biztonsági jelentést, a gyártási folyamat leírását, valamint ha azt 

a termék jellege vagy hatása indokolja, a kozmetikai terméktől várt hatás igazolását, továbbá a 

kozmetikai termék vagy összetevői kifejlesztésére vagy biztonságosságának értékelésére 

vonatkozó, a gyártó, meghatalmazottjai vagy szállítói által végzett állatkísérletekre vonatkozó 

adatokat.13 

A Bíróság a C-592/14. sz. ügyben kiemelte, hogy az Unión kívül, kozmetikai termékek 

harmadik országokban való forgalmazásának lehetővé tétele érdekében végzett olyan 

állatkísérleteket, amelyeknek az eredményeit e termékek biztonságosságának bizonyítására 

használják az uniós piacon való forgalomba hozataluk érdekében, úgy kell tekinteni, mint 

amelyeket „e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében” végeztek. A Bíróság egy 

másik ítéletében kiemeli, hogy a Termékrendelet elő kívánja mozdítani olyan alternatív 

módszerek alkalmazását, amelyek nem vesznek igénybe állatokat a kozmetikai ágazat termékei 

– más ágazatokhoz képest nagyobb – biztonságának biztosítása érdekében, többek között 

fokozatosan megszüntetve az állatokon végzett vizsgálatokat ezen ágazatban. E tekintetben 

meg kell állapítani, hogy e célkitűzés elérését jelentősen veszélyeztetné, ha az 1223/2009 

rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében előírt tilalmakat meg lehetne kerülni a tiltott 

állatkísérletek Unión kívül való végzésével. Éppen ezért a termékrendelet 18. cikke (1) 

bekezdésének b) pontját14 úgy kell értelmezni, hogy az megtilthatja olyan kozmetikai 

termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatalát, amelyeknek bizonyos összetevőit 

állatkísérleteknek vetették alá az Unión kívül annak érdekében, hogy lehetővé tegyék 

kozmetikai termékeknek harmadik országokban való forgalmazását, ha az e kísérletekből 

 
9 Termékrendelet 6. cikk (2) bek. 
10 Termékrendelet 7. cikk. 
11 Termékrendelet 10. cikk (1) bek.. 
12 Termékrendelet 11. cikk. 
13 Wolfgang SIEGERT (2013): Comparison of microbial challenge testing methods for cosmetics. Household and 

Personal Care Today, 8. évf. 2. sz. 32-39. 
14 A Termékrendelet 18. cikk (1) bekezdése szerint a 3. cikkből eredő általános kötelezettségek sérelme nélkül 

tilosak a következők: (…) az olyan kozmetikai termékek forgalomba hozatala, amelyek olyan összetevőket vagy 

összetevő-kombinációkat tartalmaznak, amelyeket – az e rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében – 

állatkísérletek alapján határoztak meg – az alternatív módszerektől eltérő módszer felhasználásával – azt követően, 

hogy közösségi szinten ilyen alternatív módszert validáltak és elfogadtak, megfelelően figyelembe véve a validálás 

fejlődését az OECD-n belül. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/Különszám 9 

származó adatokat a szóban forgó termékek biztonságosságának bizonyítására használják az 

uniós piacon való forgalomba hozataluk érdekében.15 

A Termékrendelet kozmetikai termékek biztonsági jelentéséről szóló I. melléklete 

határozza meg azokat a tényezőket, amelyeket a biztonsági jelentésnek legalább tartalmaznia 

kell. Ez utóbbival összefüggésben a Bíróság kiemelte, hogy kozmetikai termék biztonsági 

értékelését csak olyan személyek végezhetik, akik igazolni tudják, hogy rendelkeznek az ennek 

biztosításához elengedhetetlen képesítésekkel. Így a tagállamok nem ismerhetik el azokat a 

képzéseket, amelyek nem nyújtanak olyan érdemi képesítést, mint a megfelelő gyógyszerészeti, 

toxikológiai vagy orvosi képzés. A Bíróság értelmezésében a Termékrendelet feljogosítja a 

tagállamokat a gyógyszerészeti, toxikológiai vagy orvostudománnyal „rokonnak” tekinthető 

tudományok, valamint az említett rendelet követelményeinek megfelelő képesítési szintek 

meghatározására, feltéve, hogy tiszteletben tartják az említett rendeletben kitűzött célokat, 

különösen pedig az annak biztosítására irányuló célt, hogy a kozmetikai termék biztonsági 

értékelését végző személy olyan képesítéssel rendelkezzen, amely lehetővé teszi az emberi 

egészség magas szintű védelmének biztosítását.16 

A kozmetikai termékek nem tartalmazhatnak a Termékrendelet mellékletében felsorolt 

közel ezernégyszáz tiltott anyagok egyikét sem.17 Ide tartoznak például a nehézfémek, mint az 

ólom, kadmium, arzén, antimon és vegyületei, valamint a higany és vegyületei, kivéve azokat 

a különleges eseteket, amelyek tartósítószerként szerepelnek az V. mellékletben. A kozmetikai 

termékekben lévő fémek csak akkor megengedettek, ha a helyes gyártási gyakorlat (GMP) 

szerint technikailag elkerülhetetlen, és ha a termékek továbbra is biztonságosak az emberi 

egészségre nézve. A biztonságosságot minden egyes esetben igazolni kell az adott kozmetikai 

termék biztonsági jelentésében.18 

Egy másik csoportot képeznek azok az anyagok, amelyeket csak akkor tartalmazhatnak 

a kozmetikai termékek, ha megfelelnek a rendelet szerinti követelményeknek. Ez utóbbiak az 

ún. korlátozottan felhasználható anyagok.19 Szintén bizonyos korlátozásokkal alkalmazhatók 

csak színezékek,20 a tartósítószerek,21 illetve UV-szűrők.22 Itt érdemes utalnunk az ún. SCCS 

Útmutatóra, amelyet a kozmetikai összetevők teszteléséhez és biztonsági értékelésükhöz 

fejlesztett ki a Fogyasztóvédelmi Tudományos Bizottság (SCCS). Ez az útmutató fontos 

információkat tartalmaz a kozmetikai anyagok tesztelésének és biztonsági értékelésének 

különböző szempontjairól Európában. Ebben az útmutató dokumentumban a hangsúly a 

kozmetikai összetevőkön van, különös tekintettel azokra az anyagokra, amelyekkel 

kapcsolatban az emberi egészségre vonatkozóan aggodalmat fejeztek ki.23 

A Termékrendelet (4) preambulum-bekezdése szerint a kozmetikai termékek és 

összetevőik biztonságossága olyan alternatív módszerek alkalmazásával is biztosítható, 

amelyek nem alkalmazhatók szükségszerűen a kémiai összetevők minden felhasználási 

lehetőségére. Ezért e módszereknek a teljes kozmetikai iparban való felhasználását elő kell 

mozdítani, és biztosítani kell azok közösségi szintű alkalmazását, amennyiben e módszerek a 

fogyasztók számára megegyező szintű védelmet kínálnak. 

 
15 C-592/14. 
16 C-13/17. 
17 Termékrendelet II. melléklete. 
18 BVL BUND (2017): Technically avoidable heavy metal contents in cosmetic products. JO - Journal of Consumer 

Protection and Food Safety. Vol. 12, 51- 53. https://doi.org/10.1007/s00003-016-1044-2. 
19 Termékrendelet III. melléklete. 
20 Termékrendelet IV. melléklete. 
21 Termékrendelet V. melléklete. 
22 Termékrendelet VI. melléklete. 
23 Ulrike BERNAUER et al. (2021): The SCCS Notes of Guidance for the testing of cosmetic ingredients and their 

safety evaluation, 11th revision, 30–31 March 2021, SCCS/1628/21. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 

127, 105052. 
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Emellett a Termékrendelet azt is előírja, hogy tilos olyan kozmetikai termékek 

forgalomba hozatala, amelyek esetében az alternatív módszerektől eltérő állatkísérleti 

módszereket alkalmaznak a termék végső összetételének, vagy az összetétel-kombinációk 

meghatározásához. A gyakorlatban a kísérletekre vonatkozó és a forgalmazási tilalom 

betartásának ellenőrzését elsősorban a kozmetikai termék termékinformációs 

dokumentációjának vizsgálatával végzik. A Termékrendelet preambuluma hangsúlyozza, hogy 

a kozmetikai késztermékek biztonságossága már az összetevők biztonságosságáról szerzett 

ismeretek alapján biztosítható az uniós szinten validált – állatok felhasználását mellőző – 

alternatív módszerek vagy az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központ 

(ECVAM) által – megfelelően figyelembe véve a validálás fejlődését a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) belül – tudományosan validáltként 

jóváhagyott módszerek felhasználásával.24  

A Termékrendelet 20. cikk (1) bekezdése ezzel kapcsolatban kimondja, hogy a 

kozmetikai termékek címkézésekor, forgalmazásakor és reklámozásakor tilos az olyan 

megszövegezés, valamint az olyan elnevezések, védjegyek, képek és egyéb képi vagy más 

megjelölések használata, amelyek olyan tulajdonságok vagy funkciók meglétére utalnak, 

amelyekkel az adott termék nem rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan a 655/2013/EU rendelet 

harmonizált közös kritériumokat állapított meg annak érdekében, hogy uniós szinten egységes, 

összehangolt elveket tartsanak be a fogyasztók magas szintű védelmének biztosítása érdekében. 

A rendeletben foglalt hat közös kritérium a jogszabályok betartása, a hitelesség, a 

bizonyítékokkal való alátámasztás, a megbízhatóság, a méltányosság és a körültekintő 

döntéshozatal. A közös kritériumokat mind a kozmetikai terméken, mind a csomagolás 

feliraton, mind pedig a marketingtájékoztatón szereplő állítások esetében alkalmazni kell. 

A fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében a Termékrendelet konkrétan 

meghatározza, pontosan mit kell tartalmaznia a kozmetikai termék csomagolásán25 

letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában. Emellett a rendelet azt is 

meghatározza, milyennek kell lennie a terméken elhelyezett címkének annak érdekében, hogy 

csak olyan tulajdonságokra vonatkozó információkat tartalmazzon, amelyekkel az adott termék 

valóban rendelkezik. Az összetevőket a Bizottság által az említett rendelet 33. cikke alapján 

összeállított és frissített szójegyzékben szereplő közös összetevőnévvel kell megadni.26 A 

szójegyzék figyelembe veszi a nemzetközileg elismert nómenklatúrákat, beleértve a kozmetikai 

összetevők nemzetközi nómenklatúráját (INCI). Az eredeti címkézést a kozmetikai termék 

forgalomba hozatalakor be kell jelenteni a Bizottságnak a csomagolás és szövegezés 

megfelelőségének megítélése érdekében. 

A Termékrendelet 22. cikke előírja, hogy a tagállamok kötelesek a forgalmazott 

kozmetikai termékek belső piaci ellenőrzésével felügyelni, hogy azok megfelelnek-e a 

Termékrendeletnek. A termékinformációs dokumentáción keresztül elvégzik a kozmetikai 

termékek és gazdasági szereplők megfelelő szintű ellenőrzését, valamint adott esetben 

megfelelő minták alapján fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat végeznek. Emellett a 

tagállamok felügyelik a helyes gyártási gyakorlat elveinek való megfelelést is. A 

Termékrendelet 12. cikke szerint a kozmetikai termékek mintavételét és ellenőrzését 

megbízható és megismételhető módszerrel kell végezni. 

Emellett egyes területeken a tagállami hatóságok számára a Termékrendelet fokozott 

együttműködést ír elő: a fogyasztói termékekkel kapcsolatos kérdések koherens 

megközelítésének biztosítása érdekében az összes uniós ország piacfelügyeleti hatóságai 

 
24 TAYLOR, K., & ALVAREZ, L. R. (2020): Regulatory drivers in the last 20 years towards the use of in silico 

techniques as replacements to animal testing for cosmetic-related substances. Computational Toxicology, Vol. 13, 

100112. 
25 Termékrendelet 19. cikk. 
26 Lásd ehhez a Bizottság 2022/677. sz. végrehajtási határozatát.  
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létrehozták a kozmetikai termékek európai piacfelügyeleti hatóságainak platformját 

(PEMSAC), amelynek tagjai valamennyi EU-ország piacfelügyeleti hatóságának képviselői.  

A Termékrendelet szerinti súlyos nemkívánatos hatások bejelentése (SUE) az egyik 

olyan terület, ahol az uniós országoknak együtt kell működniük, és információkat kell 

cserélniük. Az ilyen esetek egységes hatósági megítélése érdekében a Bizottság az uniós 

országokkal és a kozmetikai ipari szereplőkkel együttműködve különleges iránymutatásokat 

dolgozott ki.27 

 

2. Az uniós szabályozás hazai végrehajtásának szabályozása 

 

A Termékrendelet szabályainak végrehajtását Magyarországon az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény és a kozmetikai termékekről szóló 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet valósítja meg. Emellett a fogyasztói jogok érvényesítése 

tekintetében irányadó szabályokat határoz meg a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) is. 

A hatósági fórumrendszer tekintetében a Kormány a hivatkozott rendeletében a 

Termékrendelet szerinti toxikológiai feladatok ellátására nemzeti hatóságként az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelölte ki.  Az 

OGYÉI a hivatkozott Korm. rendelet 3. §-a értelmében ellátja a termék információs 

dokumentáció szakmai ellenőrzését, ha az Magyarországon található, ellátja a 

Termékrendeletben meghatározottak szerint a kozmetikumok rendeltetésszerű használatával 

összefüggő SUE-bejelentésének fogadásához, kockázat értékeléséhez kapcsolódó feladatokat, 

és a kozmetikumok használatából adódó egészségkárosodások gyors orvosi ellátása érdekében 

Kozmetikai Toxikológiai Központ működtetését. Ez utóbbi feladata a kozmetikai termékek 

használata során felmerülő nemkívánatos és súlyos nemkívánatos hatás esetén a gyors és 

megfelelő orvosi ellátás érdekében szükséges információ megadása az ellátást nyújtó orvos 

telefonos megkérésére. Az információt kérő orvos 2 munkanapon belül köteles az esetet 

bejelenteni egy formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével az OGYÉI számára, amely a 

bejelentett esetekről nyilvántartást vezet, továbbá a bejelentéseket központilag, elektronikus 

kezelőfelület útján továbbítja a Bizottság részére. Hazai gyártású termék esetén pedig értesíti a 

felelős személy címe vagy a gyártás helye szerint területileg illetékes járási hivatalt.28 

Emellett a Termékrendelet és a hazai végrehajtási jogszabályok betartásának hatósági 

ellenőrzése kapcsán a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, 

az országos tisztifőorvos, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik különös hatáskörrel. 

A járási hivatalnak a gyártó a gyártási tevékenységet − annak megkezdését megelőzően 

legalább 30 nappal – köteles bejelenteni. 

A gyakorlatban az egyik legjelentősebb kérdés a termékcímkén elhelyezett információk 

hitelességének a megállapítása. Az OGYÉI ezzel összefüggésben 2017-ben közzétett egy olyan 

dokumentumot Útmutató a kozmetikai termékekre vonatkozó állítások kritériumairól címmel, 

amely a korábbiakban említett egységes uniós kritériumrendszer hazai alkalmazását hivatott 

támogatni (a továbbiakban: Útmutató). Az Útmutató eljárásjogi értelemben vett releváns részeit 

tekintve az alábbiakat emeljük ki: 

 

Ad a) A jogszabályok betartása kritériuma kapcsán az Útmutató kiemeli, hogy  

− a termékre vonatkozó állítás elfogadhatóságának a szokásos tájékozott, észszerűen 

figyelmes és körültekintő átlagfogyasztó megítélésén kell alapulnia, az adott piacra 

jellemző társadalmi, kulturális és nyelvi tényezőket figyelembe véve. Világosan, 

 
27 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34783 (A letöltés dátuma: 2022. 07. 22.). 
28 https://ogyei.gov.hu/ogyei_feladatai_a_kozmetikumokkal_kapcsolatban (A letöltés dátuma: 2022. 07. 23.). 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34783
https://ogyei.gov.hu/ogyei_feladatai_a_kozmetikumokkal_kapcsolatban
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egyértelműen, közérthetően szükséges megfogalmazni az állításokat. Gyakran feltételes 

módba helyezik a terméknek tulajdonított hatást (például „elősegítheti a ráncok 

csökkenését”, „fokozhatják a bőr ragyogását”), de ez ugyanúgy állításnak minősül, és 

bizonyítást igényel, mintha nem feltételes módban lenne megfogalmazva az állítás; 

− nem megengedettek az olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy egy termék 

különleges előnyt nyújt, miközben csupán arról van szó, hogy megfelel a minimális jogi 

követelményeknek. Így például kiemeli az útmutató, hogy nem megengedett „a termék 

megfelel az európai uniós kozmetikai jogszabályoknak” állítás, mivel ezt a feltételt az 

Unió piacán minden kozmetikai terméknek teljesítenie kell. Hasonlóképpen nem 

megfelelő az a megfogalmazás, amely felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy a 

termék egy összetevőt nem tartalmaz, amennyiben az egyébként is a tiltott összetevők 

listáján szerepel a Termékrendeletben. 

 

Ad b) A hitelesség kritériuma vonatkozásában az Útmutató kiemeli, hogy a kozmetikai 

termékek nem közvetíthetnek sem képi, sem szöveges hamis vagy irreleváns információt, 

vagyis 

− ha egy terméken feltüntették, hogy egy bizonyos összetevőt tartalmaz, a terméknek az 

összetevőt valóban tartalmaznia kell; 

− egy bizonyos összetevő tulajdonságaira vonatkozó állítások nem sugallhatják azt, 

hogy a késztermék is ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, amennyiben ez nem 

felel meg a valóságnak; 

− a marketingtájékoztatók nem sugallhatják azt, hogy a véleménynyilvánítások 

bizonyított állítások, hacsak nincs valóban bizonyítható alapjuk. Például híres 

emberek, sportolók valamely kozmetikumról alkotott pozitív állítása nem jelent 

bizonyítóerőt.  

 
Ad c) A bizonyítékokkal való alátámasztás tekintetében az Útmutató hangsúlyozza, hogy 
a kozmetikai termékekre vonatkozó, akár explicit, akár implicit állításokat megfelelő és 

ellenőrizhető bizonyítékokkal kell igazolni, az alátámasztó bizonyítékok típusától 

függetlenül, ideértve szükség esetén a szakértői értékeléseket is. A bizonyítás jellege 

magától az állítástól függ. Amennyiben egy állítás kémiai, fizikai tulajdonsággal 

kapcsolatos (pl. „bőrsemleges”), az adott állítást kémiai, fizikai vizsgálattal, műszeres 

méréssel szükséges igazolni. Egy hatás alátámasztását (pl. „nem irritál”, „nem érzékenyít”) 

humánvizsgálattal szükséges igazolni, kifejtve a vizsgálat körülményeit, a hatás 

igazolásának módját. Az Útmutató különböző típusait különbözteti meg az állításokat 

alátámasztó bizonyítékoknak. Ezek a kísérleti vizsgálatok, a fogyasztók megfigyelésén 

alapuló tesztek, továbbá a publikált információk, illetve ezek kombinációi. A 

bizonyíthatóság kapcsán az Útmutató azt is kiemeli, hogy a vizsgálatok során megbízható, 

reprodukálható, a legjobb gyakorlatoknak megfelelő jól megtervezett és tudományosan 

megalapozott módszertant kell alkalmazni. Az állítások elfogadhatóságának megítélése az 

összes tanulmány, adat és rendelkezésre álló információ bizonyítóerején kell, hogy 

alapuljon az állítás természetétől és az átlagos végfelhasználók általános ismereteitől 

függően. 

 

A kozmetikumoknak a Termékrendelet 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megadott 

definíciójából levezethetően kifejezett gyógyhatása nem lehet. Ezzel összefüggésben utalunk a 

Kúria Kfv.37.359/2018/8. számú precedensképes határozatára. A tényállás szerint a felperes a 

televíziós reklámok száraz, sebes, fekélyes feliratok mellett ilyen jellemzőkkel bíró 

bőrfelületeket mutattak a képi tartalomban, és a hangzó szöveg a következőképpen szólt: „Ön 

cukorbeteg? Ne hagyja, hogy száraz, repedezett, sebes, fekélyes legyen a lába. Előzze meg! X. 
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lábkrém! Keresse a patikákban!”, vagy „Ön cukorbeteg? Ne hagyja, hogy száraz, sebes, 

fekélyes legyen a bőre. Előzze meg! X. tusfürdő, testápoló és lábkrém cukorbetegek részére! 

Keresse a patikákban!”, „Ön cukorbeteg? Ne hagyja, hogy száraz, sebes legyen a bőre. Előzze 

meg! X. tusfürdő, testápoló, lábkrém és már sampon is a cukorbetegek részére! Keresse a 

patikákban!”, valamint „X. lábkrém cukorbetegek részére! Keresse a patikákban!”. A felperes 

a honlapjain a Diabetes/cukorbetegség aloldalon, valamint a termékekhez csomagolt 

szórólapokon ajánlotta a termékeit a diabeteses bőr szakszerű ápolásához, állítva, hogy a 

termékek kifejezetten a cukorbetegek bőrének speciális igényeit szem előtt tartó hatóanyagok 

és megoldások alkalmazásával kerültek kifejlesztésre. A cukorbetegségre jellemző úgynevezett 

neuropátiás tünetek kísérőjelenségének, a cukorbetegség szövődményének a kialakulásának 

megakadályozását ígérte a termék használatával. 

Az alperesként fellépő Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) 

versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálta, hogy a kommunikációi során a felperes 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott-e. A felperes az eljárás során klinikai 

tesztekre, felmérésekre, orvosi szakvéleményekre, klinikai tanulmányra, orvosi 

szakvéleményre hivatkozott, állítva, hogy jogsértést nem követett el, a kereskedelmi 

kommunikációban gyógyhatás-állítást nem, csak kozmetikai hatás-állítást tett. Előadta, hogy a 

termékek hatóanyag-összetételüknél fogva a bőrszárazság kezelésére – a becsatolt 

szakirodalommal, gyártói igazolásokkal és egyéb dokumentumokkal is igazoltan – alkalmasak 

és hatékonyak. Kifejtette ugyanakkor, hogy konkrét receptúra megadása viszont a fejlesztő 

részéről – a jelen eljárás keretein belül – nem elvárható. 

A GVH szakértőként kirendelte az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezésegészségügyi Intézet Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézetet (a 

továbbiakban: OGYÉI OÉTI, illetve szakértő). A szakértő a lábkrém vonatkozásában hiányolta 

a klinikai felmérés protokollnak azt a mellékletét, amelyből a vizsgált termék összetevői 

megismerhetők. A felperes az alperes felhívásra közölte, hogy a klinikai felmérés mellékletei 

között nincs meg a termék összetevőit tartalmazó melléklet. A szakvélemény rögzítette, hogy 

a klinikai felmérés protokoll tartalma, szerkezeti felépítése a hiányzó melléklettel együtt tenne 

eleget a Bizottság 655/2013/EU rendeletében rögzített követelményének. A szakértő a többi 

termék vonatkozásában megállapította, hogy jellemzően a cukorbetegség tüneteinek – mint 

amilyen többek között a száraz, sebes, fekélyes, felfekvéses bőr – megelőzésére alkalmas állítás 

nem bizonyított a felperes által csatolt szakirodalmi hivatkozásokkal. A felperes értékeléssel 

nem bizonyította a termékeknek az ajánlott célra való alkalmasságát, hatékonyságát. Nem 

bizonyítóerejű a felperes által felhívásra készített, a termékekre vonatkozóan közzétett 

hatásokat, a termékek hatóanyagát és a hatóanyagokra vonatkozó irodalmi hivatkozásokat 

tartalmazó táblázatban kiemelt néhány termék-összetevő nevének, hatásának megadása a 

termékben lévő koncentráció megadása nélkül, mert hiányzik a szakirodalomban ajánlott 

hatásos mennyiséggel való összehasonlítás. A felperes ugyanis többszöri felhívásra sem 

nyilatkozott a termékekben felsorolt összetevőknek a termékben található mennyiségéről, 

koncentrációjáról. 

A fentiek alapján a GVH az alperes határozatában megállapította, hogy a felperes 

megtévesztette a fogyasztókat, amikor a X. lábkrém cukorbetegek részére elnevezésű termék 

kereskedelmi kommunikációiban megalapozatlanul állította, hogy a termékek cukorbetegeknek 

ajánlottak, és alkalmasak a cukorbetegség tünetei közé tartozó bőrszárazság és szövődményei 

(sebes, repedezett, fekélyes bőr) megelőzésére. Határozatának indokolásában rámutatott, hogy 

a felperes a kereskedelmi kommunikációkban azt az üzenetet közvetítette a cukorbeteg 

fogyasztók felé, hogy a hirdetett termékek cukorbetegeknek ajánlottak, továbbá, hogy ezek a 

termékek a cukorbetegség kísérőjeként fellépő száraz, repedezett, sebes, fekélyes bőr 

megelőzésére alkalmasak. Egy betegség negatív következményeinek megelőzése és kezelése 

gyógyhatás-állításnak minősül. Egy kozmetikum esetében az egyes kozmetikai jellegű hatás-
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állítások és a gyógyhatás-állítások közötti lényegi különbség abban van, hogy míg a 

kozmetikum hirdetése bármely fogyasztóhoz eljuthat, és minden fogyasztó ügyleti döntését 

befolyásolhatja, addig a vizsgált kereskedelmi gyakorlat kifejezetten a beteg, azaz a cukorbeteg 

fogyasztók részére hordozott üzenetet, a terméket a fogyasztó – egyébként sérülékenyebb 

fogyasztói kör – bőrének ápolására ajánlotta a bőrproblémák megelőzésére. A GVH rámutatott 

továbbá arra, hogy a felperesnek a kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát 

igazolnia kellett volna, azonban a felperes nem tudta igazolni, hogy a termékek 

cukorbetegeknek ajánlottak, és alkalmasak a cukorbetegség tünetei közé tartozó bőrszárazság 

és szövődményei megelőzésére, kezelésére. A termék tájékoztatásban ígért alkalmasság 

igazolásának a kereskedelmi kommunikáció közzétételekor kell rendelkezésre állnia. 

Emellett a GVH azt is hangsúlyozta, ha nem állapítható meg, hogy a termék milyen 

összetevőket milyen hatóanyagdózisban tartalmaz, és így a termékre vonatkozó klinikai 

vizsgálat milyen összetevőjű termékre vonatkozott, akkor nem vethető össze a vizsgálat tárgyát 

képező termékkel a benyújtott klinikai vizsgálat, azaz a termékekvivalencia nem állapítható 

meg. A termék beazonosíthatatlansága miatt nem tekinthető hiteles igazolásnak a klinikai 

felmérés protokoll sem.  

A GVH döntését első- és másodfokon is helyben hagyta a bíróság, majd a felülvizsgálati 

eljárásban a Kúria is. A döntésében kiemelte, hogy a GVH helytállóan mutatott rá mindezzel 

összefüggésben, hogy a felperes bizonyítási kötelezettsége „túlmutatott” az egyszerű 

bőrszárazság megelőzésének bizonyításán, hogy a felperes nem arra volt köteles, hogy a 

termékeivel összefüggésben azt bizonyítsa, hogy a termékek általában alkalmasak a 

bőrszárazság megelőzésére, kezelésére, mert a felperes a termékeinek a normál kozmetikai 

hatáson túlmutató gyógyhatást  tulajdonított, így az eljárás során ezt az állítását kellett 

bizonyítania. A tényállítás valóságára vonatkozó igazolási kötelezettség pedig a kereskedelmi 

kommunikáció, tájékoztatás közzétételének időpontjára nézve bizonyítandó, ezért utólagos 

bizonyításnak nincs helye. Mindebből következően a hiányzó, az összetevőket igazoló 

melléklet hiánya utóbb tanúnyilatkozattal, később keletkezett más okirati bizonyítékkal, 

szakvéleménnyel nem pótolható a termékekvivalencia biztosításának hiányára is tekintettel. A 

hiányolt melléklet nem pusztán formai hiányosság, annak hiányát sem a csomagoláson közölt 

összetétel, sem a termékinformációs dokumentáció előírt tartalmi követelménye nem pótolja. 

 

Ad d) A méltányosság kapcsán az Útmutató kiemeli, hogy a kozmetikai termékekre 

vonatkozó állításoknak 

− objektívnek kell lenniük, és nem kelthetik rossz hírét sem a konkurenciának, sem a 

legálisan használható összetevőknek; 

− nem vezethetnek olyan helyzethez, hogy a terméket egy konkurens termékkel 

összetévesszék. 

Ezzel összefüggésben kiemeljük, számos olyan termék elérhető a hazai piacon is, amely a 

„parabénmentes” hivatkozást tartalmazza, noha a Bizottság Termékrendeletet kiegészítő 

rendeletében – a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság véleménye alapján 

– a lehetséges endokrin hatásuk miatt megtiltotta egyes parabének kozmetikai termékekben 

való alkalmazását. Az ilyen megtévesztő állítás versenyelőny biztosítására adhat okot, 

amennyiben a termék címkéjéről azt nem távolítják el.  

 

Ad e) Végül a körültekintő döntéshozatal tekintetében az Útmutató hangsúlyozza, hogy  

− az állításoknak világosnak és az átlagos végfelhasználó számára érthetőnek kell 

lenniük, és 

− lehetővé kell tenniük az átlagos végfelhasználóknak, hogy körültekintően 

dönthessenek. 
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− A marketingtájékoztatóknak figyelembe kell vennie a célcsoport (az egyes 

tagállamok lakossága vagy lakosságainak csoportjai, pl. különböző korú és nemű 

végfelhasználók) abbéli képességét, hogy a tájékoztatót megértsék. A 

marketingtájékoztatóknak világosnak, pontosnak, relevánsnak, és a célcsoport 

számára érthetőnek kell lenniük. 

 

A Legfelsőbb Bíróság egy korábbi határozatában kiemelte, hogy két megjelölés 

összetéveszthetősége tekintetében az átlagos fogyasztó számára az azonos szóelemek a 

döntőek, és a két megjelölés előtagjainak részbeni különbözősége nem teszi a két megjelölést 

oly mértékben eltérővé, hogy az a hasonló áruk származása tekintetében az 

összetéveszthetőséget kizárja.29 

Az online kereskedelemi gyakorlat tekintetében a Kúria a Kf.III.38.283/2018. 

határozatában helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amely az Fttv.-vel összefüggésben vizsgálta 

a kozmetikai termékek forgalomba hozatalának egyes kérdéseit. A bíróság a határozatában 

kiemelte, hogy az érintett termékek online értékesítésére az a fogyasztó is észszerűen jár el, aki 

a mindennapi rutinszerű ügyleti döntései során nem kérdőjelezi meg a kereskedelmi gyakorlat 

tartalmát, nem végez hosszas összehasonlítást, azaz az ügyleti döntést nem nyújtja meg 

utánajárással, kutakodással, értelmezéssel annyira, hogy az online szolgáltatásokkal elérhető 

időbeli és egyéb megtakarítások lehetőségét csökkentené, mivel az észszerűen eljáró 

körültekintő fogyasztói magatartás az arányosság elvén alapszik. A tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv (a továbbiakban: UCP irányelv) 

értelmében a vásárlás mellett vagy ellen szóló döntésen túl a fogyasztó az ügyleti döntések 

széles körét hozhatja meg egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. A jogi értékelés 

szempontjából relevanciával bíró fogyasztói döntés meghozatala tehát egy folyamat, amelynek 

nemcsak az egészét, hanem egyes szakaszait is védi a jog a maga eszközeivel. A szerződéskötés 

nem azonosítható az ügyleti döntéssel. A fogyasztó ügyleti döntése azon magatartás, hogy a 

felugró ablakban megjelenő (kettős tartalmú) üzenet hatására a fogyasztó egy vásárlási 

folyamat részeként a terméket a kosarába teszi vagy sem, továbbá, hogy a kosarába helyezett 

terméket végül megvásárolja-e vagy sem. A promóciós termék kosárba helyezése vagy nem 

helyezése (az ajánlat elfogadása vagy elvetése) az Fttv. 2. § h) pontja értelmében éppúgy ügyleti 

döntésnek minősül, mint maga a vásárlás. A felperesek által alkalmazott felugró ablakok 

központi üzenete az volt, hogy a fogyasztó a vásárlásának véglegesítése előtt egy egyedi, neki 

szóló, egyszeri, megismételhetetlen kedvezményes ajánlat részeként egy szűk 2 perces 

időkeretben (amit egy piros kiemeléssel megjelent visszaszámláló jelez) tud a megjelent termék 

kedvezményes árú megvásárlása (kosárba helyezése) mellett dönteni. A felugró ablak szövege 

a vizsgált időszakban lényegi tartalmát, illetve szerkezetét tekintve – a rendelkezésre álló 

képernyőmentések alapján – nem változott. 

A felperesek két weboldalon a vásárlási folyamat, illetve a rendelések leadása során a 

fogyasztók számára különböző időben, azaz különböző beazonosítási helyzetben a felugró 

ablakokkal azt az üzenetet jelenítették meg, hogy a felugró ablakban megjelenített ajánlat 

korlátozott az adott fogyasztó számára. Mivel a promóciós termék csak két percig érhető el az 

adott kedvezményes áron, így a fogyasztónak gyorsan döntést kell hoznia, miközben a 

beazonosítás hiányában gyakorlatilag többször is találkozhatott a fogyasztó ugyanazzal az 

ajánlattal, illetve egyes fogyasztók egyébként is elérhettek hasonló kedvezményeket a 

felperesek folyamatos akciói miatt. Másrészt a felugró ablakok szövege hangsúlyosan 

kiemelten azt is megemlítette, hogy a felugró ablakban megjelenő ajánlat nem pusztán egyszeri, 

de (általánosságban) egyedi, különleges jellegű is, azaz a fogyasztónak címzett ajánlatról van 

szó, a felugró ablakkal, annak tartalmával nem találkozhat bárki, bármikor, miközben a felugró 

 
29 Legf. Bír. Pkf.IV.21.809/1995. 
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ablakok tartalma alapvetően független a fogyasztótól, a promóciós ajánlat széles fogyasztói 

körnek szól. 

A bíróság kiemelte, hogy az előbbi magatartás az Fttv. mellékletének 7. pontja szerinti 

speciális tényállás, az utóbbi az Fttv. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján általánosan 

megtévesztésként értékelendő. Általános követelményként fogalmazódik meg, hogy a 

vállalkozásnak a fogyasztók irányában tanúsított kereskedelmi gyakorlata feleljen meg a 

tisztesség követelményének, amely azon elvárást is magában foglalja, hogy a vállalkozásnak 

magáról vagy termékeinek lényeges tulajdonságairól adott, fogyasztóknak szóló tájékoztatása 

igaz és pontos, továbbá az ágazati szabályokat követő és ekként versenysemleges legyen. Az 

Fttv. mellékletének 7. pontja szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

megállapíthatóságához a következő tényállási elemek megvalósulása szükséges: a fogyasztó 

azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon 

korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott 

ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása tájékozott döntéshez szükséges 

időtől és alkalomtól. 

Mindhárom tényállási elem megállapíthatóságára figyelemmel az eljáró bíróság az 

alperessel egyezően megállapította, hogy a felperesek a felugró ablakokban megjelenített 

üzenetekkel megvalósították az Fttv. mellékletének 7. pontjában foglalt tényállást, és ezzel 

megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésben rögzített tilalmat, mivel az érintett fogyasztóknak 

(egyrészt azon fogyasztói körnek, akik a honlapon nem regisztráltak, nem jelentkeztek be, 

illetve sütik használatához nem járultak hozzá, másrészt azon fogyasztói körnek, akik 

egyébként is jogosultak különböző nagyobb mértékű kedvezményekre), azonnali 

döntéshozatalra késztetés céljából állították valótlanul azt, hogy a felugró ablakokban látható 

termékek számukra az adott promóciós kedvező áron csak nagyon korlátozott ideig (mintegy 2 

percig) állnak rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztókat megfosztották a tájékozott döntéshez 

szükséges időtől és alkalomtól. 

A megtévesztés az ajánlat egyedi volta kapcsán megvalósult azon fogyasztói kör 

esetében is, (akik valóban csak egyszer találkozhattak az ajánlattal a teljeskörű beazonosítás 

miatt, illetve nem érhettek el más módon azonos vagy nagyobb kedvezményt az adott 

termékre), mivel a kereskedelmi gyakorlat a teljes fogyasztói kör számára azt üzente, hogy a 

látott/kapott ajánlat nekik szól, egyedi, különleges: a termékre vonatkozó kedvezmény egy 

jutalom, ajándék, nem pedig egy általános promóció, rendszeres gyakorlat. A bíróság 

hangsúlyozta, hogy az egyediség nem pusztán azon kereskedelmi gyakorlatokat értékeli, ahol 

az egyedi szó kifejezetten megjelent, hanem a feltárt összes kereskedelmi gyakorlatot, ahol a 

mindennapi értelemben vett egyediségre, különlegességre (egyedi jellegre) utalás történik. 

Ekként ebben a körben értékelendőek a „csak Neked” és az „egy megismételhetetlen, egyszeri” 

kifejezések, valamint a különleges, személyre szabott, korlátozottan elérhető, egyszeri ajánlatra 

vonatkozó állítások is, mivel mind arra utalnak, hogy a speciális ajánlat címzettje csak az 

érintett fogyasztó. 

A felpereseknek azt kellett volna igazolniuk, hogy valamilyen szempontrendszer 

mentén a felugró ablakokban megjelent üzenetek ténylegesen egyedinek és egyszerinek voltak 

tekinthetők. Az elvégzett szakértői vizsgálat nyomán azonban egyértelműen megállapíthatóvá 

vált, hogy a felugró ablakban megjelent ajánlat nem tekinthető egyedinek, az teljesen független 

a kosár tartalmától vagy a vásárlói előzményektől, referenciáktól. 

A fogyasztói ügyleti döntések kérdéskörével foglalkozott a Kúria Kfv.37.650/2021/9. 

számú precedensképes határozata is. Az alperes GVH észlelte, hogy 2018. november 1. napjától 

a felperes az általa forgalmazott egyéb1 termékcsaládba tartozó úgynevezett egyéb2 tartalmazó 

kozmetikai bőrápoló spray termékek (a továbbiakban: termékek) népszerűsítése során 

alkalmazott kereskedelmi kommunikációjában olyan egészségre, illetve gyógyhatásra 

vonatkozó állításokat tesz közzé, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a fogyasztót olyan 
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ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg. 

Figyelemmel arra, hogy ezen kereskedelmi kommunikációja során többek között a koronavírus 

megelőzésére és gyógyítására is alkalmasként állította be a terméket, az eljáró versenytanács 

végzésével ideiglenes biztosítási intézkedés keretében eltiltotta a felperest a termékek 

népszerűsítését célzó kereskedelmi kommunikációjának folytatásától.  

 

3. Összegzés 

 

A kozmetikai termékekről szóló uniós szintű rendelet első számú fő elve, hogy a kozmetikai 

termékek biztonságosak legyenek. Ezen túlmenően a márkák és a fogyasztók közötti 

viszonyrendszer egyik legkézzelfoghatóbb elemét, a reklámozást is szabályozza. A 

Termékrendelet meghatározza azokat az elemeket és elveket, amiket a gyártók a 

csomagolásukon kötelesek feltüntetni, és amelyeket marketingállításként közölhetnek. A hazai 

jogalkotás az európai uniós kozmetikai rendeletet alapelveiben követi. Az OGYÉI a termék 

információs dokumentáció szakmai ellenőrzését végzi, illetve kiadott egy Útmutatót is a 

feltüntethető állításokról, amely nagyban segíti a gyártói, forgalmazói oldalt. Ahogyan 

láthattuk, számos esetben került sor versenyfelügyeleti eljárás lefolytatására is a címkén 

elhelyezett helytelen információk, adatok megfogalmazása miatt. 
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MÁTÉ ZSOLT30 
A kisajátítási eljárás speciális szabályai az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

törvény alkalmazása során 

 

A kisajátítási eljárások azon közigazgatási hatósági ügyek közé tartoznak, amelyek esetében 

a megfelelő eltérésekkel és kiegészítésekkel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni, vagyis a kisajátításról szóló 

törvényben, mint ágazati jogszabályban külön nem szabályozott kérdésekben az Ákr. 

rendelkezései az irányadók. Jelen tanulmányban a kisajátítási eljárásokra vonatkozó jogi 

szabályozás gyakorlati alkalmazójaként kívánom áttekinteni az általános és a különös 

eljárási szabályok viszonyát. A cikkben kifejtésre kerül, hogy az Ákr. és a speciális eljárási 

szabályokat lefektető ágazati törvény szorosan egymásra épülve, egymást megfelelően 

kiegészítik. Ezen túlmenően a kisajátítási eljárásban előfordulnak az általánostól eltérő, a 

közigazgatási hatósági eljárásokban ritkának számító jogintézmények is, amelyek szintén 

bemutatásra kerülnek. 

 

Kulcsszavak: kérelem benyújtása, kormányhivatal, szakértő, tárgyalás, ügyfél 

 
1. Bevezetés 

 
Napjainkban viszonylag gyakran kerül sor kisajátítási eljárásokra, ha egy nagyobb állami vagy 

önkormányzati beruházás indul. Ahhoz, hogy a beruházó a projekthez szükséges területet 

biztosítsa, nem minden esetben van rá lehetősége, hogy az egyébként már tulajdonában álló 

vagy adásvétel útján általa megszerzésre kerülő területen megvalósulhasson a tervezett 

beruházás. Tipikusan autópályák és utak, üzemi- és sportlétesítmények építésekor a beruházás 

nagyobb területet igényel, amellyel az állam – vagy adott esetben a helyi önkormányzat – nem 

rendelkezik. Ezekben az esetekben kerülhet sor az érintett terület megszerzése érdekében 

kisajátításra. 

Kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, a kisajátításról szóló 

2007. évi CXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kstv.) meghatározott közérdekű célból, 

feltételekkel és módon, teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás mellett.31 Ugyanakkor jelen 

tanulmány célja nem a kisajátítás anyagi jogi, hanem az eljárási kérdéseinek az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.) való 

viszonyának áttekintése. 

A Kstv. úgy rendelkezik, hogy a kisajátítási eljárásra – az e törvényben foglalt 

eltérésekkel és kiegészítésekkel – az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.32 Más szóval a Kstv.-

ben mint ágazati jogszabályban külön nem szabályozott kérdésekben az Ákr. rendelkezései az 

irányadók. A fentiek alapján a kisajátítási eljárásokra vonatkozó jogi szabályozás gyakorlati 

alkalmazójaként kívánom áttekinteni az általános és a különös eljárási szabályok viszonyát. 

 

2. Hogyan indul az eljárás? 

 

A kisajátítási eljárás minden esetben kérelemre indul, azaz hivatalbóli eljárásnak nincs helye. 

Kérelemre induló eljárások esetén az Ákr. alapján a kérelem automatikus döntéshozatali 

eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el, amelyekhez a jogalkotó eltérő 

 
30 Dr. Máté Zsolt, Baranya Megyei Kormányhivatal, hatósági főosztályvezető. 

31 Kstv. 1. § (1) bek. 

32 Kstv. 22. § (1) bek. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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ügyintézési határidőket határoz meg azzal, hogy a teljes eljárás Ákr.-ben meghatározott 

hatvannapos ügyintézési határidejénél hosszabb határidőt csak törvény állapíthat meg.33  

A Kstv. 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a kisajátítási eljárás ügyintézési 

határideje 75 nap, a kisajátítási eljárásra minden esetben az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó 

szabályai az irányadók. 

A korábbi időszakhoz képest lényeges változást hozva, 2021. július 1. napjától lépett 

hatályba a Kstv. azon rendelkezése, miszerint a kisajátítást kérő, illetve annak képviselője az e 

törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban, e hatósági eljárásokban hozott döntésekkel 

szemben indított közigazgatási perben, valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló 

eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles.34 Ezen szabály tehát nem vonatkozik a további 

ügyfelekre és az eljárás egyéb résztvevőire, így a gyakorlatban vegyes kapcsolattartási mód 

alakulhat ki a hatóság és a különböző ügyfelek között. 

 

2.1. Ügyféli kör 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése határozza meg az ügyfél fogalmát, amely szerint ügyfél az a 

természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét 

az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy 

akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Míg a korábbi eljárási törvény35 általános 

ügyfélfogalma a lehető legtágabb körnek biztosította az ügyféli jogállást, az Ákr. 

jogalkalmazási okokból egyértelművé tette, hogy kizárólag az üggyel kapcsolatos közvetlen 

érintettség alapozza meg az ügyféli minőséget.36 

A Kstv. az Ákr. fenti fogalommeghatározását annyiban egészíti ki,37 hogy konkretizálja 

az ügyfelek körét a kisajátítási eljárás vonatkozásában. Eszerint a kisajátítási eljárásban ügyfél: 

− a kisajátítást kérő; 

− az állam, illetve az önkormányzat tulajdonszerzésével járó, harmadik személy által 

indított eljárásban az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, illetve a 

kisajátítással tulajdont szerző önkormányzat; 

− a kártalanításra jogosult tulajdonos, vagyonkezelő; 

− mindaz az ingatlan-nyilvántartásból, valamint a földhasználati nyilvántartásból kitűnő 

egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti, ideértve az 

ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett, de széljegyzettként feltüntetett 

jogszerzőt is; 

− mindazon egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti. 

Az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdései rendelkeznek az ügyfél tájékoztatásának szabályairól. Eszerint 

a kisajátítási hatóság38 tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a továbbiakban a teljes eljárás 

szabályai szerint jár el, valamint a teljes eljárás ügyintézési határidejéről és a határidő túllépés 

jogkövetkezményeiről. 

Az ellenérdekű ügyfelet, azaz a tulajdonost/földhasználót (egyéb érdekeltet) a kisajátítási 

hatóság tájékoztatja az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való 

betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről és a kérelmező ügyfél nevéről. 

 

 

 
33 Ákr. 39. § és 50. § (2) bek. 

34 Kstv. 40/G. §. 

35 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

36 HAJAS Barnabás (2017): I. fejezet. Alapelvek és a törvény hatálya. In PETRIK Ferenc (szerk.): Az általános 

közigazgatási rendtartás magyarázata. A közigazgatási eljárás szabályai I. Budapest, HVG-ORAC. 47. 

37 Kstv. 23. § (1) bek. 

38 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 

Korm. r. 25. § (2) bekezdése kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki. 
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2.2. A kérelem benyújtása és a hiánypótlás 

A kisajátítási kérelmet a kisajátítási hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon kell 

benyújtani.39 Ennek alapján az Ákr. 46. § (2) bekezdésében foglaltak a kisajátítási eljárásban is 

alkalmazandók, amely szerint a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt 

formában terjesztették elő.  

A kisajátítási eljárásban történő hiánypótlásra az Ákr.-ben40 foglalt rendelkezések az 

irányadók, amely szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel 

meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ezt egészíti ki a Kstv. 

24/A. § (1) bekezdése, amely alapján a kisajátítási kérelem hiányainak pótlására a kisajátítást 

kérő csak egy alkalommal hívható fel, és az ennek során meghatározott hiánypótlási határidő 

nem hosszabbítható meg. Ágazati speciális szabály, hogy a hiánypótlásra meghatározott 

határidő eredménytelen elteltét követően a kisajátítási hatóság a hiányok ezt követő pótlásáig 

terjedő időt, de legfeljebb 30 nap időtartamot alapul véve a kisajátítást kérőt – ha mulasztását 

nem igazolta – eljárási bírsággal sújtja. Az eljárási bírság mértéke naponta 10 000 forint. Az 

eljárási bírság kiszabását követően a kisajátítási hatóság – ha a hiányok pótlása megtörtént – 

folytatja az eljárást, ellenkező esetben megszüntetheti az eljárást vagy a rendelkezésre álló 

adatok alapján dönt. 

 A fenti hiánypótlásra vonatkozó előírások azonban nem vonatkoznak Kstv. 24. § (3) 

bekezdésében szabályozott kötelezés alapján indult kisajátítási eljárásokra, amely esetében a 

kisajátítási hatóság – a kisajátítandó ingatlan tulajdonosának kérelmére – határozattal kötelezi 

a kisajátítási kérelem benyújtására azt, aki e törvény szerinti kisajátítást kérő lehet, és az 

ingatlanon fennálló használati vagy egyéb joga az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentős 

mértékben akadályozza vagy megszünteti.  

Itt külön is érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy a közigazgatási hatósági eljárások 

között unikumnak tekinthető jogintézmény a kérelem benyújtására való kötelezés. Ezzel 

kapcsolatban az is megjegyzendő, hogy a Kstv. szerint a kötelezés alapján indult kisajátítási 

eljárásban a kisajátítási kérelem visszavonásának nincs helye.41 

A kormányhivatalok gyakorlatában – a kisajátítási hatóságnak az eljárás összetettsége 

miatti szűkös ügyintézési határidejére való tekintettel – a rövid határidővel történő 

hiánypótlásra való felhívás válik indokolttá, illetve esetlegesen az Ákr. 47. § (1) bekezdésének 

b) pontja szerinti jogkövetkezménynek (az eljárás megszüntetése) kilátásba helyezése. 

 

2.3. A tényállás tisztázása 

 

2.3.1. Az eljárás megindulását követő eljárási cselekmények 

A Kstv.42 alapján az alábbi adatokat a kisajátítási hatóság hivatalból szerzi be, így azokban nem 

hívható fel hiánypótlásra a kisajátítást kérő: 

− ha a kisajátítást kérő nem igazolja az ügy elbírálásához szükséges nyilvános vagy 

jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokat, a kisajátítási 

hatóság az adatokat hivatalból szerzi be; 

− ha a szükséges adatokat a cégnyilvántartás tartalmazza és ezen adatok a 

cégnyilvántartásban elektronikus formában állnak rendelkezésre, a kisajátítási hatóság 

azokat elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be; 

 

39  Kstv. 24. § (1) bek. 
40 Ákr. 44. § 

41 Kstv. 22. § (4) bek. 

42 Kstv. 24. § (7) bek. 
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− a kisajátítási hatóság az ügyfelek teljes körének a felmérése érdekében az ügyfelek 

adatait hivatalból szerzi be az ingatlan-nyilvántartást vezető szervtől, valamint – a 

földhasználati nyilvántartással érintett ingatlan esetében – a földhasználati 

nyilvántartást vezető szervtől. 

Az Ákr. 63. §-ában foglaltak szerint, ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság 

az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Ezzel összefüggésben a Kstv. 8. § (4) bekezdése 

kimondja, hogy ha a kisajátított ingatlanon jelzálogjog állt fenn, a tulajdonos és a zálogjogosult 

eltérő megállapodásának hiányában a pénzbeli kártalanítás – a jelzálogjoggal biztosított 

követelés erejéig – a zálogjog tárgyaként a kisajátított ingatlan helyébe lép, és a kártalanítás 

ezen hányadát bírósági letétbe kell helyezni. A jelzálogjoggal biztosított követelés összegéről 

a kisajátítási hatóság felhívására a jelzálogjogosult nyilatkozni köteles. Ha a jelzálogjogosult a 

nyilatkozattételi kötelezettségét nem teljesíti, a letétbe helyezés helyett a pénzbeli kártalanítás 

egészét a kártalanításra jogosult részére kell megfizetni. 

Mivel a tulajdonosnak – mint kártalanításra jogosultnak – nem kötelező a kisajátítási 

tárgyaláson való részvétele, így célszerű őt a Kstv. 21. § (2) bekezdése alapján már előzetesen 

felhívni arra, hogy írásban jelöljön meg fizetési számlát, amelyre a kártalanítás kifizetését kéri. 

A Kstv. 27. § (2) bekezdése alapján a tulajdonos – esetlegesen a földhasználó – legkésőbb a 

tárgyaláson nyilatkozik arról, hogy az ingatlant mennyi időn belül képes birtokba bocsátani.  

A fentiek alapján a fizetési számla megjelölésére irányuló nyilatkozattételre való 

felhívással egyidejűleg a kisajátítási hatóság felhívja a földhasználót – ennek hiányában a 

tulajdonost – a birtokba bocsátás lehetséges időpontjának megjelölésére is. 

A kisajátítási hatóság a felhívás mellett tájékoztatja az ügyfeleket, hogy amennyiben 

nem nyilatkoznak, úgy a birtokba adás időpontját illetően a rendelkezésre álló adatok alapján 

dönt, illetve amennyiben fizetési számlát nem jelöl meg, abban az esetben a kártalanítás 

készpénzkifizetéssel, postai úton történik. 

A fenti nyilatkozattételre felhívó végzésben a kisajátítási hatóság tájékoztatja a 

tulajdonost arról is, hogy amennyiben részleges kisajátításról van szó, úgy az ingatlanból 

visszamaradó rész kisajátítását legkésőbb az ügyben tartott tárgyalás befejezéséig kérheti. 

Fontos azonban felhívni a tulajdonos figyelmét, hogy az ingatlanból visszamaradó rész 

kisajátítására kizárólag a Kstv.-ben meghatározott feltétel(ek) fennállása esetén és csak 

kérelemre kerülhet sor. 

Az Ákr. 128. § (1) és (5) bekezdései kimondják, hogy kérelemre indult eljárásban az 

eljárási költséget a kérelmező ügyfél előlegezi. Az előlegezésről a hatóság a költségek 

felmerülésekor dönt, ha azonban a felmerülő költségek jelentősebb összeget érnek el, vagy más 

körülmény ezt indokolttá teszi, a hatóság elrendelheti, hogy az ügyfél a költségek fedezésére 

előreláthatóan szükséges összeget a hatóságnál előzetesen helyezze letétbe. Az előbbiek szerint 

az Ákr. a hatóság mérlegelési jogkörére bízza az eljárási költségek előlegezésének elrendelését. 

A kisajátítási eljárásokban azonban nem ritka, hogy a hatóság emellett dönt, ugyanis a szakértői 

díj várható összegszerűsége ezt indokolttá teszi. 

Az Ákr. 13. § (8) bekezdése alapján azon természetes személy ügyfél részére, akinek 

nincs képviselője és ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni, az eljáró 

hatóság gondoskodik ügygondnok kirendeléséről. Ezen jogszabályhelyet kiegészítve 

rendelkezik úgy a Kstv., hogy a kisajátítási eljárásokban ügygondnokot vagy eseti gondnokot 

kell kirendelni abban az esetben is, ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye 

nem állapítható meg egyértelműen.43 A gyakorlatban kisajátítási ügyekben az ügygondok 

kirendelésének tipikus esete, amikor az elhunyt tulajdonos esetleges örökösei – mint 

kártalanításra jogosultak – a kisajátítási hatóság számára ismeretlenek.  

 
43 Kstv. 23. § (2) bek. 
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 Ezzel összefüggésben a Kstv. külön szabályt ír elő, amely szerint a kártalanítási összeget 

bírósági letétbe kell helyezni, ha a kártalanításra jogosult személye bizonytalan, ideértve azt is, 

ha a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett jogosult elhalálozott és az örökös ingatlanon fennálló 

jogának közhiteles nyilvántartásba történő bejegyzésére a kisajátítási határozat véglegessé 

válásának időpontjáig nem került sor.44 

Az Ákr. rendelkezéseivel ellentétben a kisajátítási eljárásban főszabályként nincs helye 

hirdetményi közlésnek és közhírré tételnek,45 azonban „kivétel a kivétel alól”, hogy a Kstv. 23. 

§ (4) bekezdése alapján az ügyféllel való postai úton történő kapcsolattartás esetén a kisajátítási 

hatóság a szakértői szemléről való értesítésről és a tárgyalásról való értesítésről szóló végzését 

ajánlott küldeménnyel, és egyidejűleg a kisajátítási hatóság honlapján történő közzététellel 

hirdetményi úton közli az ügyféllel. 

 

2.3.2. Nincs alku – a szakértő kirendelése 

A kisajátítási hatóság – ha a szükséges szakértelemmel nem rendelkezik – a kisajátításra 

vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 

törvény46 szerinti szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének 

határidejét. Általánosságban elmondható, hogy a közigazgatási hatósági eljárások csupán kis 

részében fordul elő, hogy szinte automatikusan szakértőt kell kirendelni, a gyakorlatban ezek 

közül a kisajátítási eljárás az egyik ilyen. 

 Az Ákr. 71. § (1) bekezdése kimondja, hogy szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább 

tizenöt napos határidő tűzésével – szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy 

egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem 

rendelkezik megfelelő szakértelemmel.  

A fentiek alapján, amennyiben a kisajátítási hatóság nem rendelkezik a kisajátítással 

kapcsolatban szükséges szakértelemmel – márpedig a kormányhivatalok gyakorlatában ez 

általában így van –, úgy igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény 

elkészítésének határidejét. Megjegyzendő, hogy sok esetben a különleges szakértelem 

meglétéhez nem elegendő, ha a hatóság egyik tisztviselője rendelkezik ingatlanforgalmi 

értékbecslői végzettséggel, hiszen sokszor tárgyszerinti szakértő (mezőgazdasági, erdő stb.) 

kirendelése szükséges a kártalanítási összeg pontos megállapításához (például a kivágásra 

kerülő fák értékének meghatározása tekintetében). 

A gyakorlatban a tárgyalás kitűzése és a szakértő kirendelése történhet akár egy 

időpontban is, azonban ez nem szükségszerű, hiszen a legtöbb esetben nem látható előre, hogy 

a megállapított határidőn belül ténylegesen mikor fog beérkezni a szakvélemény a kisajátítási 

hatósághoz.  

A kisajátítási eljárásban a szakértő kirendelésének egy speciális esete az ún. szakértő 

előzetes kirendelése. A Kstv. 37/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ugyanis a kisajátítási 

hatóság a kisajátítást kérő kisajátítási eljárás megindítását megelőzően előterjesztett kérelmére 

az e törvény szerinti szakértőt rendel ki a kisajátításra vonatkozó szakvélemény előzetes 

elkészítése céljából. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése alapján az előzetes 

szakvéleményt a később indított kisajátítási eljárásban a kisajátítást kérőnek a kisajátítási 

kérelemben – az előzetes szakvélemény csatolásával – előterjesztett kérelmére szakértői 

véleményként kell felhasználni. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedési 

infrastruktúra  beruházások esetében annyiban speciális a jogi szabályozás, hogy a kisajátítást 

kérő köteles kérni szakértő előzetes kirendelését, valamint a kisajátítási eljárásban az előzetes 

 
44 Kstv. 21. § (6) bek. a) pontja. 

45 Kstv. 40/F. § (2) bek. 

46 Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 
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szakvélemény felhasználását.47 A szakértői költségek előzetes letétbe helyezésére a kisajátítási 

hatóság a kérelmezőt nem szólítja fel, a kérelmező meghatározott összeget köteles a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg a kisajátítási hatóságnál letétbe helyezni, így a kisajátítási hatóság 

mérlegelési jogköre itt nem játszik szerepet. 

A Kstv. 26. § (1) bekezdése alapján a szakértő a véleményét megküldi a kisajátítási 

hatóság részére. A szakértői véleménynek az ügyfelek részére történő megküldéséről a 

kisajátítási hatóság hivatalból gondoskodik. 

 

2.3.3. A szakvélemény „utóélete” 

Amennyiben a kisajátítási eljárás során sor kerül a döntés bírósági felülvizsgálatára, a 

gyakorlatban a jogorvoslati kérelmek nagyobb részben a hatóság által megállapított kártalanítás 

összegét vitatják, ezért itt érdemes röviden említést tenni a szakvélemény lehetséges 

„utóéletéről” is. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 80. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő 

szakvéleménye a bíróság által kirendelt szakértő szakvéleményének minősül. A perben 

ugyanazon szakkérdés tárgyában szakértőként elsősorban a megelőző eljárásban kirendelt 

igazságügyi szakértő alkalmazandó.  

A Kp. fenti jogszabályi rendelkezése tehát főszabályként előírja, hogy az illetékességgel 

rendelkező fővárosi vagy megyei kormányhivatal – mint kisajátítási hatóság – előtt indult 

kisajátítási eljárásban kirendelt szakértőt kell alkalmazni a kisajátításról szóló határozat 

bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perben is.  

A bírói gyakorlatot azonban rendkívül megosztotta a Kp. fenti rendelkezésének 

értelmezése, így – alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés alapján – a Kúria 

Közigazgatási Kollégiuma a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő 

alkalmazásáról szóló KK véleményében48 kimondta, hogy a Kp. 80. § (1) bekezdése szerint a 

bíróság a közigazgatási perben a megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő 

alkalmazásától akkor tekinthet el, ha a felperes az igazságügyi szakértő szakvéleményének 

aggályosságát sikerrel valószínűsíti. A fentiek alapján, amennyiben a felperes a bíróság 

megítélése szerint alappal hivatkozik a közigazgatási jogvitában arra, hogy a hatósági 

eljárásban eljárt szakértő szakvéleménye aggályos, úgy egy új, a megelőző eljárástól független 

szakértő kirendelésére kerülhet sor. A KK véleményben foglaltak szerint nem tekinthető 

ugyanakkor a felperes részéről a megelőző eljárásban beszerzett szakvélemény aggályossá 

tételének a szakvélemény szakmai adatok és bizonyítékok nélküli kritikája vagy a szakértő 

személyére, illetve a szakértői kompetencia hiányára vonatkozó – alá nem támasztott – 

eljárásjogi hivatkozás. 

A különös szakértelem meglétével kapcsolatban a Kúria az egyik kisajátítási ügy 

felülvizsgálata során hozott konkrét döntésében49 pedig kimondta, hogy: „[h]a a közigazgatási 

szerv a megelőző eljárásban törvény alapján köteles szakértő igénybevételére, és ennek ellenére 

döntését megfelelő szakértői kompetenciával nem rendelkező szakértő véleményére alapítja, az 

olyan lényeges, az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés, amely megalapozza a döntés 

megsemmisítését. A kompetencia hiányában adott szakértői véleményt úgy kell tekinteni, 

mintha a közigazgatási szerv szakértő alkalmazására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette 

volna, ezért ez a hiba a közigazgatási perrend szakértői bizonyításra vonatkozó szabályai 

alapján nem korrigálható, a bíróság nem köteles a hatóság helyett a bizonyítást lefolytatni”. 

 

 

 
47 Kstv. 37/D. § (2) bek. 

48 A Kúria 3/2020. (XI. 9.) KK véleménye. 

49 Kúria Kfv. 37.443/2020/6. számú ítélete. 
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2.3.4. A tárgyalás 

Az Ákr. 58. § (1) és (3) bekezdései kimondják, hogy azt, akinek személyes meghallgatása az 

eljárás során szükséges, a hatóság kötelezi, hogy a megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. 

Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen 

minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés 

elmulasztásának következményeire. A Kstv. 25. § (2) bekezdése alapján, ha a kérelem és 

mellékletei megfelelnek az e törvényben előírt feltételeknek, a kisajátítási hatóság tárgyalást 

tűz ki, vagyis az ágazati jogszabály kötelezően előírja annak megtartását. A tárgyalásra történő 

értesítéssel egyidejűleg a kisajátítási hatóság megküldi az elkészült szakvéleményeket a 

tulajdonosnak – és szükség esetén a földhasználónak, haszonélvezeti jog jogosultjának, özvegyi 

jog jogosultjának, azaz a vagyoni értékű jogok jogosultjainak. 

A Kstv.50 kötelező jelleggel kimondja, hogy a tárgyalásra a szakértőt meg kell idézni. 

Az ágazati törvény tehát a tulajdonos, a földhasználó, egyéb érdekelt és a kisajátítást kérő 

tárgyalásra való idézését nem teszi kötelezővé, így őket a kisajátítási hatóság mindössze csak 

értesíti. Ebből következik, hogy távolmaradásuk esetén semmilyen jogkövetkezmény nem lép 

életbe velük szemben, így az Ákr. 61. § (1) bekezdése az irányadó, amely szerint, ha nem 

szükséges az ügyfél idézése, a hatóság az ügyfelet a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, 

hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de megjelenése nem kötelező.  

Tekintettel arra, hogy a szakértővel összefüggésben a Kstv. kiemeli, hogy a kisajátítási 

tárgyalásra meg kell idézni, így a szakértő vonatkozásában irányadóak az Ákr.-ben 

meghatározott jogkövetkezmények, azaz eljárási bírsággal sújtható, ha  

− a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy  

− meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását 

előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy  

− utólag megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre meghallgatásra alkalmatlan 

állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki.51 

A szakértői véleménnyel kapcsolatos kérdéseket és észrevételeket az ügyfelek legkésőbb a 

tárgyaláson tehetik meg, ezáltal a tárgyalás napja jogvesztő határidőnek tekinthető a 

nyilatkozattétel szempontjából. 

Az Ákr. 78. § (1) és (4) bekezdései alapján a tényállás tisztázása érdekében lefolytatott 

eljárási cselekményről az ügyfél vagy az eljárás más résztvevője részvétele esetén 

jegyzőkönyvet kell készíteni. A hatóság egyes eljárási cselekményekről kép- és hangfelvételt 

készíthet. A rögzítés ilyen módja esetén a jegyzőkönyvben csak az eljárási cselekményen 

résztvevő személyek azonosításához szükséges adatokat, valamint az elkészítés helyét, idejét 

kell feltüntetni. Eszerint a kisajátítási tárgyalásról készülhet papír alapú jegyzőkönyv, vagy 

videó-, illetve hangfelvétel.  

A pandémia elmúlt időszakára visszatekintve érdemes kitérni arra, hogy a 

veszélyhelyzet idején az ügyfelek személyes megjelenési kötelezettsége és a tárgyalások 

megtartásának szabályai a közigazgatási ügytípusok egy részében átmenetileg megváltoztak. A 

veszélyhelyzet idején a fővárosi- és megyei kormányhivatalok mint kisajátítási hatóságok 

gyakorlatában kérdésként merült fel, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 10. §-a alapján – amely kimondja, 

hogy „az eljáró hatóság személyes megjelenést igénylő eljárást cselekményt kizárólag akkor 

rendel el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem 

tisztázható” – kisajátítási ügyekben veszélyhelyzet idején mellőzhető-e a kisajátítási tárgyalás 

megtartása. Ezen kérdéskörrel kapcsolatban a szakmai irányítói álláspont szerint a kisajátítási 

 
50 Kstv. 26. § (1) bek. 

51 Ákr. 60. § (1) bek. 
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tárgyalás, mint eljárási cselekmény jogalapja a Kstv., így az nem téveszthető össze az Ákr. 

szerinti tárgyalás jogintézményével.  

Megemlítendő azonban, hogy az Ákr. alternatív eljárási szabályokat biztosít arra az 

esetre, ha az adott személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt a főszabály szerinti 

rendelkezések alapján nem lehet, vagy nem célszerű megtartani. Eszerint az Ákr. 26. § (3) 

bekezdése alapján életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja 

meg a kapcsolattartás módját. Mindez értelmezhető úgy, hogy a koronavírus okozta 

járványhelyzet alatt a személyes megjelenéssel járó eljárási cselekmények – a vírus 

cseppfertőződés útján történő terjedésével – életveszéllyel fenyegető helyzetet tudnak 

kialakítani, így az eljáró hatóság a személyes kontaktusok számának csökkentése érdekében az 

Ákr. 26. § (3) bekezdése alapján elrendelheti, hogy a tárgyalást nem személyesen, hanem 

elektronikus úton (például online konferenciahívás) tartja meg. A gyakorlatban azonban a 

kormányhivatal kevéssé élt azzal a lehetőséggel, hogy a tárgyalást nem személyesen, hanem 

elektronikus úton tartotta meg, helyette a védekezés egyéb módjait (például maszkhasználat, 

fertőtlenítés, távolságtartás) alkalmazta a kontaktusok elkerülése érdekében.  

 

2.4. A döntés és lehetséges következményei 

A kisajátítási hatóság a feltárt tényállás alapján a döntésében két fő érdemi kérdésről 

rendelkezik: egyrészt a kisajátítás jogalapjáról, másrészt a kártalanítás összegéről. A kisajátítás 

jogalapjának fennállása a kérelem és mellékletei, illetve a rendelkezésre álló, hatósághoz 

becsatolt iratok, nyilatkozatok alapján alapvetően megállapítható. A kártalanítás összegének 

megállapítása tekintetében pedig az igazságügyi szakértői véleményben foglaltak az 

irányadóak a kisajátítási hatóság számára a kártalanítás során, hiszen a szakértő rendelkezik 

azzal a szükséges szakértelemmel, amellyel a fenti szempontok pontosan megállapíthatók. 

Az eljárást lezáró határozat a közléssel végleges, így nincs helye ellene fellebbezésnek. 

Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján kezdeményezhető jogorvoslat a közigazgatási per. A 

Kstv. speciális szabálya szerint kisajátítási határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet 

kérni annak bírósági felülvizsgálatát.52 A kisajátítási hatóság végzése (például tárgyalásra 

idézés, nyilatkozattételre felhívás a birtokba adással és fizetési számlával kapcsolatban) ellen 

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást lezáró döntés elleni jogorvoslat keretei 

között támadható meg. 

A kisajátítási hatóság hivatalból vizsgálja, hogy a kártalanítás a kisajátítási határozat 

véglegessé válását követő 15 napon belül megfizetésre került-e a kisajátítást kérő által vagy 

sem. A Kstv. 29. § (2) bekezdése alapján a kisajátítást kérő a kártalanítás kifizetését követő 8 

napon belül igazolja a kisajátítási hatóság részére a megfizetést. A végrehajtást a döntést hozó 

hatóság rendeli el hivatalból vagy a jogosult kérelmére. A hatóság a döntés 

végrehajthatóságától, illetve a végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem beérkezésétől 

számított öt napon belül elrendeli a végrehajtást.53  

 

3. Sajátos jogintézmény: az előzetes eljárás 

 

Külön teszek említést a kisajátítási eljárás egy másik speciális szabályáról, az előzetes 

eljárásról. A jogintézmény lényege szerint, aki a Kstv. alapján kisajátítást kérő lehet, kérheti a 

kisajátítási hatóságtól a kisajátítás jogalapjának és a kisajátítási kártalanítás összegének előzetes 

megállapítását. Az eljárásnak akkor van helye, ha a kérelmező tulajdonát képező ingatlan 

tulajdonjogát érintően más személy a kérelmezővel szemben pert indított. 

 
52 Kstv. 32. § (1) bek. a) pontja. 

53 Ákr. 133. § (1)-(2) bekezdései. 
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Az előzetes eljárás tárgya kizárólag annak vizsgálata, hogy az előzetes eljárás idején 

fennálló körülmények alapján az érintett ingatlan tekintetében a kisajátítás jogalapja fennállna-

e, és a jogalap fennállása esetén a kisajátítási kártalanítás – a járulékos költségeket ide nem 

értve – mekkora összegű lenne. 

Az előzetes eljárásban úgy kell eljárni, mintha az érintett ingatlan az igénylő 

tulajdonában állna. A kérelmezőnek az egész ingatlan kisajátítását kell kérnie, és a kisajátítási 

hatóság ennek alapján vizsgálja a kisajátítás jogalapjának a fennállását és a kártalanítás 

összegének nagyságát. Az előzetes eljárásra (ideértve a közigazgatási pert is) – bizonyos 

eltérésekkel – a Kstv.-nek a kisajátításra vonatkozó általános rendelkezéseit kell megfelelően 

alkalmazni.54 

 

4. Záró gondolatok 

 

A kisajátítási ügyek megyei kormányhivatalok közötti eltérő számát alapvetően határozza meg 

az adott térség fejlesztésére a területen induló építési-beruházási projektek száma. Ezeknek egy 

– általában kisebb – részében a területszerzések a meghiúsult adásvételek miatt kisajátítás útján 

történnek, és a gyakorlatban egy-egy beruházás esetén jellemzően egyszerre nagyobb számban 

érkeznek – több önálló helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan – kisajátítási kérelmek a 

hatósághoz. A kérelmek nagyobb száma esetén is mindegyik ügy más, és eltérő anyagi- és 

eljárási jogi kérdéseket vetnek fel.  

Az Ákr. és a Kstv. viszonyát érintően látható, hogy a két törvény szorosan egymásra 

épül, és egymást megfelelően kiegészítik, ugyanakkor a kisajátítási eljárásban előfordulnak az 

általánostól eltérő, a közigazgatási hatósági eljárásokban ritkának számító jogintézmények is. 

Az elmúlt időszakban bírói útra került ügyekben már született néhány, a joggyakorlat számára 

iránymutatásként szolgáló bírósági döntés. Ezek többsége a kisajátítás anyagi jogi (érdemi) 

kérdéseivel foglalkozik. A jövőre nézve a felmerülő általános és különös eljárási kérdések 

értelmezéséhez majd az nyújthat segítséget, ha e körben is minél szélesebb körű bírói 

joggyakorlat alakul ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Kstv. 40/A. § (1)-(5) bek. 
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SZAMOS MÁRTON55 

Similis simili gaudet? A másodfokú hatóság közvetett kijelölése a természetvédelmi 

kártalanítás hatáskörében a Kúria ítélete alapján 

 

Absztrakt 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) az 

ágazati eljárási jogszabályokra bízza többek között a másodfokú hatóságok kijelölését. Ha ez 

több jogszabály egymásra épülésével valósul meg, akkor körültekintő jogértelmezést igényel 

az eljárni jogosult hatóság kiválasztása. A jelen írás célja annak bemutatása, hogy a 

természetvédelmi kártalanítás szabályozási területén a Kúria az egyik ismertetésre kerülő 

ítéletében hogyan azonosította a másodfokú hatóságot, és ehhez képest milyen más szempont 

merülhet fel, amely eltérő eredményre vezet, továbbá hogyan árnyalják a jogalkotási 

előzmények a jogkérdést. 

 

Kulcsszavak: általános közigazgatási rendtartás, fővárosi és megyei kormányhivatalok, 

hatáskör, illetékesség, kijelölés, közigazgatás, kúria, másodfokú hatóság, természetvédelmi 

kártalanítás 

 

 

1. Hatásköri jogkérdés egy természetvédelmi kártalanítási ügyben 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 

törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) 22. 

§ (6) bekezdésének c) pontja által 2020. március 1-jén hatályát vesztette a természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 72. § (5) bekezdésében foglalt „amely 

ellen nincs helye fellebbezésnek” szövegrész.56  

Tágabb értelemben ez volt a kezdete a fővárosi főjegyző hatósága előtt 

természetvédelmi kártalanítás megállapítása céljából benyújtott kérelem elbírálása iránt indult 

azon ügynek, amelyben végül a Kúria a 2022. április 27-én kelt, Kfv.III.37.818/2021/6. számon 

meghozott ítéletével állapította meg a fellebbezés elbírálására jogosult másodfokú hatóság 

személyét. Tette ezt három jogszabály együttes értelmezésével, az egyik kormányhivatal 

ágazati jogi „rangja” alapján a hatáskörök hasonlóságát figyelembe véve és – a jelen sorok 

írójának álláspontja szerint – az általános közigazgatási rendtartás kereteit legalábbis súrolva. 

A jelen ügyben először a Fővárosi Törvényszéken folyamatban volt közigazgatási 

perben merült fel a kártalanítási kérelem megalapozottságának eldöntése mellett külön 

jogkérdésként az, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) vagy a 

Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) jogosult a főjegyző döntésével szemben 

benyújtott fellebbezés elbírálására?  

A BFKH a főjegyző döntését megváltoztató határozatot hozott, amely 

felülvizsgálatának eredményeként a bíró arra a következtetésre jutott, hogy az alperes BFKH 

az ügyben hatáskör hiányában hozta meg a másodfokú döntést, ezért az alperest a határozatának 

megsemmisítése mellett új eljárásra kötelezte. Az ítélet indokolása értelmében az alperesnek 

hatásköre hiányában a fellebbezésnek a PMKH részére való áttételéről kellett volna 

gondoskodnia. A BFKH felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához az elsőfokú ítélet 

 
55 Szamos Márton Ádám, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági és Oktatási Főosztály, Hatósági Döntés-

felülvizsgálati Osztály, hatósági szakügyintéző 
56 A Tvtv. 72. § (5) bekezdésének a módosításig hatályos rendelkezése: „A kártalanítási igény jogalapjáról és 

mértékéről a természetvédelmi hatóság dönt, amely ellen nincs helye fellebbezésnek.” 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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hatályon kívül helyezését, továbbá az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására és új határozat 

hozatalára utasítását kérve.  

 

 

2. A felülvizsgálati kérelem 

 

A BFKH a felülvizsgálati kérelmében a Tvtv. 75. § (2) bekezdésére utalással kifejtette, hogy a 

kártalanítási igény mértékéről a természetvédelmi hatóság dönt. A környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2015. évi Kormányrendelet) 8/A. § (1) bekezdése 

szerint területi természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal 

jár el. Budapest főváros és Pest megye területén a PMKH jár el. A 2015. évi kormányrendelet 

2. § (1) bekezdése előírja, hogy a BFKH illetékessége Budapest főváros területére, míg a 

PMKH illetékességi területe Pest megyére terjed ki. 

Az alperes a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2019. évi 

kormányrendelet) 44/A. § (1) bekezdésének alapul vételével hatáskörrel bírt arra, hogy 

másodfokú hatóságként elbírálja a főjegyző elsőfokú határozatával szemben előterjesztett 

fellebbezést, és annak eredményeként meghozza határozatát. A fellebbezési eljárás 

lefolytatására másik kormányhivatal vagy más hatóság nem rendelkezett hatáskörrel. 

 

3. A Kúria álláspontja 

 

A Kúria nem értett egyet a BFKH érvelésével. Elsődlegesen kiemelte, miszerint a Tvtv. 

hivatkozott 75. § (5) bekezdése általánosan alkalmazandó főszabályként írja elő, hogy a 

kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről természetvédelmi hatóság jogosult dönteni.  

Továbbá a 2019. évi kormányrendelet általános illetékességi szabályként rögzíti,57 hogy a 

megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki azzal a 

pontosítással, hogy a BFKH illetékessége Budapest főváros területére, a PMKH illetékességi 

területe Pest megyére terjed ki. Az ezt kiegészítő előírás szerint a kormányhivatal jogosult a 

fellebbezés elbírálására, ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási 

hatáskörben főjegyzője, azonban törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a 

fellebbezés elbírálására.58 Ehhez képest a 2015. évi kormányrendelet kifejezetten a fellebbezés 

elbírálására más hatóságot nem jelöl ki. 

Ellenben – folytatja a Kúria – a BFKH a 2015. évi kormányrendelet értelmében59 nem 

minősül természetvédelmi hatóságnak. A felülvizsgálati bíróság meghatározó jelentőséget 

tulajdonít annak, hogy amikor a jogalkotó az adott jogszabályi rendelkezést a megyék mellett 

a fővárosra is vonatkoztatja, akkor ezt egyértelműen rögzíti a jogszabályban, vagy úgy, hogy a 

fővárost a megye mögött zárójelbe teszi, vagy külön is megjelöli. A 2015. évi kormányrendelet 

azonban kizárólag megyei kormányhivatalra (kormányhivatalokra) utal,60 vagyis nem érti ebbe 

a körbe a BFKH-t. 

A Kúria a három jogszabály összevetéséből úgy értelmezte, hogy a 2015. évi 

kormányrendelet speciálisabb olyannyira, hogy konkrétan a perbeli ügy tárgyának megfelelő 

ügytípusra61 határozza meg az eljárni jogosult szerveket. A Kúria álláspontja szerint a Tvtv.-

ben főszabályként rögzített azon elvet, hogy természetvédelmi hatóságnak kell eljárnia, a 

 
57 2019. évi kormányrendelet 2. § (1) bek. 
58 2019. évi kormányrendelet 44/A. § (1)-(2) bek. 
59 2015. évi kormányrendelet 13. § (1) bek. 
60 2015. évi kormányrendelet 13. § (1) bek. c) pontja. 
61 Kiemelés a szerzőtől. 
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másodfokú eljárásra is vonatkoztatni kell még akkor is, ha a jogalkotó a másodfokon eljáró 

szervet külön nem nevesíti. Következésképpen a másodfokon eljárni jogosult hatóság nem a 

BFKH, az alperesnek természetvédelmi hatósági hatásköre nincs. A másodfokú 

természetvédelmi hatóság a jelen ügyben kizárólag62 a PMKH lehet. Ezen jogértelmezéshez 

igazodik a természetvédelmi hatóságok illetékessége is, mivel a 2015. évi kormányrendelet 

8/A. § (1) bekezdésének második mondata szerint a PMKH illetékességi területe Budapest 

területére is kiterjed. 

A fenti lényegi érvelés alapján a Kúria így foglalta össze a döntésének elvi tartalmát: 

„A Tvtv-ben főszabályként rögzített azon elvet, hogy a 75. § (5) bekezdése szerint a 

kártalanítási igény jogalapjáról és mértékéről természetvédelmi hatóságnak kell döntenie, a 

másodfokú eljárásra is vonatkoztatni kell még akkor is, ha a jogalkotó a másodfokon eljáró 

szervet külön nem nevesíti.” 

Az ítélete értelmében tehát a Kúria a természetvédelmi hatóságként történt kijelölés és 

a más hasonló hatáskörök figyelembe vételével jutott arra a következtetésre, hogy a PMKH-t a 

kérdéses felülvizsgálati hatáskört illetően annak ellenére kell másodfokú természetvédelmi 

hatóságnak tekinteni, hogy az ágazati kormányrendeletben nevesített kormányhivatalt a 

jogalkotó nem jelölte ki a főjegyző döntéseivel szembeni fellebbezések elbírálására jogosult 

hatóságként. 

 

4. Egy lehetséges eltérő értelmezés 

 

Kétségtelen ténynek tartom, hogy a Tvtv. hivatkozott rendelkezése szerint a kártalanítási igény 

jogalapjáról és mértékéről csak természetvédelmi hatóság dönthet. Mivel azonban törvény nem 

zárja ki az ilyen döntéssel szembeni fellebbezést, ugyanakkor nem jelölte ki a fellebbezést 

elbíráló hatóságot, véleményem szerint a jogkérdés a 2019. évi kormányrendelet 44/A. § (1) 

bekezdésének alkalmazásával az Ákr. szabályozási kereteinek jobban megfelelve megoldható: 

ha a fellebbezés elbírálására nincs kijelölt – jelen esetben természetvédelmi – hatóság, akkor a 

2019. évi kormányrendelet szerint területileg illetékes kormányhivatal rendelkezik az ehhez 

szükséges másodfokú hatáskörrel.  

Az Ákr. a másodfokú hatóságot a fellebbezés elbírálására jogosult hatósággal 

azonosítja, ugyanakkor általános jelleggel sem jelöli meg a másodfokú hatóság típusát. Az Ákr. 

végső előterjesztői indokolása szerint: „A felügyeleti szerv kijelölése is, akárcsak a hatóságok 

és a másodfokú hatóságok kijelölése, a Javaslat értelmében – mint hatásköri, anyagi jogi 

rendelkezés – a jövőben az ágazati eljárási jogszabályok terrénuma.”63 

A 2019. évi kormányrendelet a másodfokú hatóság típusának általános érvényű 

meghatározásaként úgy rendelkezik, hogy a kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, 

ha az elsőfokú hatóság a helyi önkormányzat államigazgatási hatáskörben eljáró jegyzője, 

főjegyzője. Ehhez képest a 2019. évi kormányrendelet kivételes szabályként írja elő azt, hogy 

a helyi önkormányzat jegyzője, főjegyzője államigazgatási hatáskörébe tartozó döntése 

tekintetében törvény vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a fellebbezés elbírálására. 

A 2019. évi kormányrendeletnek a kormányhivatalokra vonatkozó általános illetékességi 

szabályozása szerint a BFKH illetékessége Budapest főváros területére, a PMKH illetékességi 

területe Pest megyére, a többi megyei kormányhivatal illetékessége pedig a székhelye szerinti 

megyére terjed ki. Az ehhez kapcsolódó kivételes szabály szerint kormányrendelet a fővárosi 

és megyei kormányhivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében 

a főszabálytól eltérően is megállapíthatja. 

 
62 Kiemelés a szerzőtől. 
63 Indokolás a T/12233. számú törvényjavaslathoz, a 121. §-hoz. Elérhető: 

http://www.keje.hu/torvenyek/indokolas-a-t_12233-szamu-torvenyjavalathoz/ (A letöltés dátuma: 2022. 06. 14.) 

http://www.keje.hu/torvenyek/indokolas-a-t_12233-szamu-torvenyjavalathoz/
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A 2015. évi kormányrendelet természetvédelmi hatóságként a minisztert, a PMKH-t, a 

megyei kormányhivatalt, a fővárosi főjegyzőt és a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. 

Közülük a PMKH területi természetvédelmi hatóságként és országos természetvédelmi 

hatóságként is jogosult eljárni.64 

A 2015. évi kormányrendelet rendelkezik az egyes természetvédelmi hatósági 

hatáskörökben eljárni jogosult természetvédelmi hatóságokról, azonban nem tartalmaz 

szabályozást a természetvédelmi hatóságok döntéseivel szemben kezdeményezhető fellebbezés 

elbírálására jogosult hatóságra, ilyen hatóságot nem jelöl ki. 

Ebben a szabályozási értelemben tehát álláspontom szerint a PMKH-nak a Budapest 

fővárosra is kiterjedő illetékessége önmagában, további külön másodfokú hatósági megjelölés 

nélkül csak elsőfokú eljárás lefolytatására vonatkozik. 

 

5. A jogkérdést árnyaló jogalkotási előzmények 

 

Ahogy a jogkérdéssel szabályozástörténeti összefüggésben a Kúria is megjegyezte, a 2015. évi 

kormányrendelet 13. §-ának 2017. január 1 - 2020. február 29. között hatályban volt (4) 

bekezdésének rendelkezése szerint a fővárosi főjegyző és a települési önkormányzat jegyzője 

által természetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú döntés esetén másodfokon a területi 

természetvédelmi hatóság járt el.65 Ez a bekezdés 2020. március 1-jétől hatályon kívül lett 

helyezve. 

További, a jogkérdést árnyaló előzménynek tartom a Módosító törvény 22. §-ához 

fűzött végső előterjesztői indokolás következő mondatát: „A kormányhivatali, járási hivatali 

ügyek tekintetében a fellebbezés általános kizárása miatt szükséges a fellebbezésre vonatkozó 

rendelkezések hatályon kívül helyezése.”66 Mivel ez a mondat a hivatkozott paragrafuson belül 

tartalmilag csak a (6) bekezdésének c) pontjára vonatkoztatható, figyelembe véve, hogy a 

hatáskör a jelenleg hatályos ágazati szabályozással 2015. április 1-je óta a főjegyzőhöz van 

telepítve, úgy tűnik, hogy a jogalkotónak a természetvédelmi kártalanítást illetően nem 

feltétlenül állt szándékában a fellebbezési jogorvoslati út megnyitása. 

 

6. Összefoglalás 

 

A Kúria az ismertetett ítéletéből következően a természetvédelmi kártalanítás másodfokú 

hatósági hatáskörével annak ellenére jogosította fel a más természetvédelmi hatáskörökkel már 

rendelkező kormányhivatalként a PMKH-t, hogy ezt a megyei kormányhivatalt a jogalkotó 

ágazati jogszabályban nem nevesíti természetvédelmi kártalanítási ügyekben másodfokon 

eljárni jogosult szervként. Ehhez az alternatív következtetésemmel együtt bemutatott, az Ákr. 

kereteit álláspontom szerint legalábbis súroló kúriai jogértelmezési megoldáshoz különös 

előzményként társul a másodfokú eljárást lehetővé tevő és az elemzett jogkérdést keletkeztető 

jogszabály-módosítás, amely nem tükröz egyértelmű jogalkotói szándékot.  

A kifejtettek alapján véleményem szerint a jogkérdés jelenleg hatályos szabályozásának 

értelmezésével a Kúria döntése eljárási jogi és kodifikációs szempontból egyaránt figyelemre 

méltó. 

  

 
64 2015. évi kormányrendelet 8. § és 8/A. §. 
65 Hatályon kívül helyezte a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 141. § (9) bekezdésének c) 

pontja. 
66 Indokolások Tára, 2020. évi 3. szám. 
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LAMPÉRT BERNADETT – ÜBELHERNÉ BERÉNYI HAJNALKA 

Szankciók alkalmazása mérlegelési jogkörben 

 

Absztrakt 

 

A közigazgatási perképviseleti tevékenység ellátása során a Vas Megyei Kormányhivatal Jogi 

Osztálya széles rálátást kap a Kormányhivatal mérlegelési jogkörében hozott döntéseire. 

Tapasztalataink alapján az egységes joggyakorlat kialakítása és továbbfejlesztése érdekében 

készült el 2021 májusában az alábbi tájékoztató és szankciólap, amelynek célja a döntéshozatal 

folyamatának segítése. 

 

Kulcsszavak: döntés indoklása, mérlegelési jogkör, közigazgatási szankció, figyelmeztetés, 

közigazgatási bírság 

 

1. A mérlegelési jogkör fogalma, esetei 

 

A közigazgatási jogi szakirodalom67 a közigazgatási hatóság hatáskörét meghatározó jogi 

szabályozást alapvetően két nagy kategóriába sorolja: 

- az első kategóriába azok az esetek tartoznak, amelyeknél a vonatkozó jogi szabályozás nem 

ad semmiféle mozgásteret a közigazgatási hatóság számára (kategorikus jogi normák), 

meghatározott tényállás esetén csak egyféle döntés hozható (például bizonyos feltételek esetén 

kötelező egy hatósági engedély visszavonása); 

- míg a második esetkör azokat a rendelkezéseket foglalja magába, amikor a jogszabály 

mérlegelési jogkört ad a jogalkalmazónak, azaz döntési lehetőségek között választhat, több 

jogszerű döntést hozhat. 

 

A mérlegelési jogkör biztosításának célja az ügy egyedi sajátosságainak figyelembe vétele. A 

mérlegelési jogkört biztosító jogszabályoknak három nagy csoportja különíthető el: 

A) A legszélesebb körben alkalmazott megoldás a bírságot megállapító jogszabályi 

rendelkezések, amikor is a kiszabható bírságösszeg minimumát és maximumát 

határozza meg a jogalkotó, és e határok között a jogalkalmazó hatóságra bízza, hogy a 

döntés szempontjából fontos tények mérlegelése alapján állapítsa meg a kiszabott bírság 

összegét. Példa erre a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 83. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

a vadgazdálkodási bírság mértéke a jogszabályban meghatározott jogsértések esetén 

legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint. 

 

B) Más esetekben a jogszabályi rendelkezések úgy biztosítanak a közigazgatási 

hatóságoknak mérlegelési lehetőséget, hogy meghatározzák a lehetséges intézkedési 

módokat, és a hatóságra bízzák annak eldöntését, hogy ezek közül melyiket alkalmazza; 

ez utóbbi körbe tartoznak azok az esetek is, amikor a jogszabályszövegben ún. 

határozatlan jogfogalmak szerepelnek (például közérdek, indokolt eset, kiskorú 

gyermek érdeke). 

Első példaként lehet azt említeni, miszerint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 

törvény (a továbbiakban: Fogyv.tv.) 47. §  (1) bekezdése szerint, ha a fogyasztóvédelmi 

hatóság eljárása során megállapítja a jogszabályban meghatározott fogyasztóvédelmi 

 
67 Kilényi Géza (2005): A közigazgatási eljárási törvény kommentárja. Budapest, KJK Kerszöv. 37-38., 204. 

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK/TANULMÁNYOK 
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rendelkezések megsértését, az eset lényeges körülményeinek – így különösen a 

jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt 

tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság 

követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja 

meg:   

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

b) megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a 

vállalkozást, 

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy megtilthatja az áru 

forgalmazását, illetve értékesítését, 

e)  a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározottak 

szerinti dolgot jogosult elkobozni, és azt a jogsértést elkövető vállalkozás költségére 

megsemmisíteni, 

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel 

érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, 

egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély 

elhárítása érdekében szükséges, 

h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés 

megállapításától számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a 

dohánytermék, illetve a szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt 

megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet legfeljebb harminc nap 

időtartamra történő ideiglenes bezárását, 

i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.  

2. példa: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Étv.) 48/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha az építményt, 

építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi 

hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján – amennyiben az építmény, 

építményrész fennmaradása nem eredményez az életet, egészséget veszélyeztető 

használatot vagy állapotot – fennmaradási engedélyt ad, ha az műemlékvédelmi érdeket 

nem sért. 

 

C) Véleményünk szerint külön esetkörként kezelhetjük azt, amikor maga a közigazgatási 

döntés meghozatala is mérlegelés körébe tartozik, ezeket általában általános 

jogfogalmak, vagy „-hat, -het” igevégződések („dönthet”, „adható”, „kiszabhat”, 

„elrendelheti” stb.) jelzik. Például a Vtv. 65. § (1) bekezdése alapján a vadászati hatóság 

a vadászjegyet vagy a vadászati engedélyt az elkövetett cselekmény súlyától függően 

három hónaptól öt évig terjedő időtartamra visszavonhatja attól a vadásztól, akivel 

szemben vadvédelmi bírságot szabtak ki. 

Ezekben az esetekben a hatóságnak azt (is) meg kell indokolnia, miért hozta meg 

döntését, mi a szankció alkalmazásának indoka, célja. A Kúria joggyakorlatát elemző 

csoport álláspontja szerint a represszív (büntető, megtorló) funkció az egyik 

leggyakoribb, amit a közigazgatási szankció betölt. Emellett megkülönböztethetünk 

jogérvényesítő funkciójú (a kötelezettség kikényszerítését célzó), speciális vagy 

generális prevencióra, illetve kártérítésre, költségkompenzációra szolgáló szankciókat 

is.68  

 

 
68 Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának véleménye 2013.El.II.JGY.1/1/1. szám „Közigazgatási bírságok”. 
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A mérlegelési jogkör gyakorlása nem jelentheti azt, hogy az ügyfél ki van szolgáltatva a 

közigazgatás döntési hatalmának, a hatóságnak a hatáskörét a jogszabályok keretei között, 

rendeltetésszerűen kell gyakorolnia, lásd az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 2. § (1) bekezdését. 

A legfelsőbb bírói fórum felülvizsgálati gyakorlatában kialakult álláspont szerint a 

közigazgatási eljárásban lefolytatott bizonyítás alapján a tényállás megállapítása körében a 

bizonyítékok szabad értékelése nem jelenti azt, hogy a közigazgatási hatóság mérlegelési 

jogkörben hozta volna meg határozatát, ha a jogszabály az adott ügyben döntési lehetőségeket 

vagy kereteket nem tartalmaz.69 

Ugyanakkor, ahogy azt a Kúria fentebb hivatkozott joggyakorlat-elemző csoportjának 

véleménye tartalmazza, a megfelelő – akár a jogalap, akár a szankcióalkalmazás tekintetében 

megvalósuló – tényállástisztázás a fentiek alapján elengedhetetlen a mérlegelési jogkör helyes 

gyakorlásához, mivel jogszerű, megalapozott döntés csak minden tekintetben valósághű 

tényállásra alapítható. A joggyakorlat-elemző csoport véleményéből idézve:  

„[…]..a bírságkiszabás során a hatóság feladata a jogsértés személyi és tárgyi 

körülményeinek pontos feltárásával a jogsértés súlyának meghatározása, mivel a 

jogsértéssel arányban álló szankció lehet törvényes. Ennek keretében a jogalap 

szempontjából releváns tényálláson túlmenően olyan körülményeket is köteles feltárni, 

azonosítani, értékelni, amelyek a jogsértő személyéhez kötődnek (felróhatóság, 

jövedelmi viszony-gazdasági helyzet, első vagy sokadik jogsértés, jogsértésben vállalt 

szerep, stb.) és külön meg kell jelölni azt is, hogy a jogsértés súlya körében mely 

körülményeket (pl. jogsértés száma, időtartama, megsértett jogi norma jellege, elért 

előny, haszon léte, nagysága, jogsértés piaci hatása, stb.) és milyen körben és súllyal 

értékel (súlyosító-enyhítő-közömbös jelleg, ennek csekély-súlyos foka). Ezért nem 

elegendő a jogsértés megtörténtét igazoló bizonyítékok alapján megállapított tényekre 

utalás, mivel az nem minősül indokolt és utóbb ellenőrizhető értékelésnek.” 

 

A joggyakorlat-elemző csoport véleménye ismerteti azt a jogirodalmi álláspontot is, amely 

szerint a közigazgatási szankciók területén az objektív alapú szankciók erősödése jelentkezik, 

azaz egyre inkább nem a jogsértő tudatának, hanem a jogsértés megtörténtének van jelentősége. 

Amennyiben azonban a szankció alkalmazása (például bírság kötelező kiszabása) objektív, 

mértékének meghatározásánál a szubjektív elem értékelhető. 

Objektív elem tehát az lehet, ha a törvény kötelezően előírja a bírság kiszabását. Ebben 

a vonatkozásban nem lehet mérlegelés tárgya, hogy az ügyfél szándékosan vagy gondatlanul 

követte-e el a jogsértést. Ide sorolható a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben 

foglaltak alapján kiszabott, a közúti közlekedés szabályainak megszegőivel szemben 

alkalmazott közigazgatási bírságok többsége. 

Szubjektív ugyanakkor annyiban, hogy a mértékének meghatározásánál már figyelembe 

lehet venni bizonyos szempontokat, így az ügyféli magatartást. Ha ugyanis megállapítható, 

hogy az ügyfél az adott esetben tőle elvárható körültekintéssel járt el, akkor az indok lehet a 

bírság csökkentésére. 

 

2. A döntések formai követelményei 

 

Az Ákr. 81. § (1) bekezdése határozza meg a teljes, alakszerű döntések formai és tartalmi 

követelményeit. Eszerint a döntés indokolási része tartalmazza többek között a megállapított 

tényállást, a bizonyítékokat, a mérlegelés és a döntés indokait, valamint az azt megalapozó 

jogszabályhelyek megjelölését. 

 
69 Lásd BH2017. 380., 2/2015. (XI. 23.) KMK vélemény 
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Valamennyi döntés indokolására igaz, de a mérlegelési jogkörben hozott döntéseknél 

különösen hangsúlyos az Ákr. Wolters Kluwer Kiadó Jogtár Kommentárjának a fenti 

szakaszhoz fűzött magyarázata: „Az indokolás a hatóság döntésének a magyarázata és érvelése. 

[…] Az indokolás célja az is, hogy informálja, tájékoztassa és meggyőzze az ügyfeleket. Az 

indokolás akkor jó, ha teljes körű, és mindenre, a döntési folyamat és eljárás minden 

momentumára kiterjed, és a hatóság érvelésének logikája nyomon követhető.” „[A] … 

határozatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy vele szemben a felperes megfogalmazhassa 

kereseti kérelmeit. Ennek biztosítása érdekében az alperes olyan mélységű indokolással köteles 

ellátni határozatát, amelyből nyomon követhető az a logikai folyamat, amellyel levezethető a 

határozat rendelkező része.” 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 85. § (5) 

bekezdése alapján mérlegelési jogkörben megvalósított közigazgatási cselekmény jogszerűsége 

körében a bíróság azt vizsgálja, hogy a közigazgatási szerv hatáskörét a mérlegelésre való 

felhatalmazásának keretei között gyakorolta-e, a mérlegelés szempontjai és azok okszerűsége 

a közigazgatási cselekményt tartalmazó iratból megállapíthatók-e. Ez a jogszabályi rendelkezés 

tulajdonképpen a régi Polgári perrendtartás, az 1952. évi III. törvény 339/B. §-ának pontosított 

átemelése. A bíróság tehát a mérlegelési jogkörben hozott döntések esetében „felülmérlegelést” 

nem végezhet, csak törvényességi, jogszerűségi vizsgálatot. Megváltoztatásra kizárólag 

jogszabálysértés esetén van lehetőség, ellenkező esetben a bíróság hatáskört von el.70 

 

 3. A kapcsolódó bírósági gyakorlat 

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a bírói gyakorlat lényeges eljárási szabálysértésnek tekinti, 

ha a határozatból nem állapíthatók meg a mérlegelés indokai és okai. A Legfelsőbb Bíróság, 

illetve a Kúria által egyedi ügyekben71 hozott bírósági döntések az alábbiak miatt találták 

jogszabálysértőnek a közigazgatási határozatokat: 

− téves, az ügy érdemével össze nem függő mérlegelési szempontokat jelöl meg a hatóság; 

− a mérlegelési szempontok nem teljes körű feltárása, téves értékelése; 

− valamely mérlegelési szempont figyelmen kívül hagyása, vagy nem megfelelő súllyal 

történő értékelése, vagy 

− olyan mérlegelési szempont figyelembe vétele, amely mérlegelési szempont nem lehet. 

 

Mérlegelési szempontoknak azok a körülmények tekinthetők, amelyeket a hatóságnak az 

érdemi mérlegelési tevékenység során kötelezően figyelembe kell venniük.72 A mérlegelési 

szempontokat a jogszabályok ritkán sorolják fel kimerítően (taxatívan), általában a „különösen” 

kifejezést használják, amely azt jelenti, hogy csak a legfontosabb, külön kiemelésre érdemes 

mérlegelési szempontokat jelölik meg, és az ügy egyedi sajátosságaihoz képest a mérlegelési 

szempontok köre bővíthető. Így például a Fogyv.tv. 47. § (1) bekezdése szerint a 

fogyasztóvédelmi hatóság a jogkövetkezményeket az eset lényeges körülményeinek – így 

különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt 

tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével állapíthatja meg. 

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát 

különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma, érdekeik sérelmének köre, a jogsértő 

magatartás kiterjedtsége, valamint a jogsértéssel érintett áruk értéke alapozhatja meg. 

 
70 KGD2011. 117. 
71 Lásd például EBH 2004. 1181. 
72 2/2015. (IX. 25.) KMK vélemény. 
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Mérlegelési jogkörben hozott döntésnek tekintette a bíróság például a kapcsolattartás 

korlátozásának kérdésében hozott gyámhivatali döntést, illetve a fennmaradási engedély 

megadását a közérdek sérelmének vizsgálata körében.73 

A döntések indokolásával szemben támasztott követelményeket a 2/2015. (IX. 23.) 

KMK vélemény a következők szerint foglalja össze: 

„nem elegendő a határozatot egyfajta „általános” indokolással ellátni, a hatóságnak 

azt is tudatnia kell, hogy a mérlegelés során miből indult ki, milyen jellegű 

körülményeket vett figyelembe. E körülményeknek az ügy érdemével, az eldöntendő 

tény- vagy jogkérdéssel összhangban kell állniuk, emellett okszerűeknek és észszerűnek 

kell lenniük. […] Abban az esetben, ha a hatóság a mérlegelési feltétel vizsgálatát 

elmulasztja, akkor a mérlegeléshez szükséges jogszabályi feltétel is hiányzik és a 

határozat jogszabálysértőnek minősül. […] Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, 

hogy a mérlegeléshez szükséges feltételeket a hatóság nem vizsgálta, az ahhoz szükséges 

bizonyítást nem folytatta le, úgy szükségtelen az ügy érdemének, tehát a mérlegelési 

tevékenységnek a közvetlen vizsgálata. Az ilyen közigazgatási határozat 

megalapozatlan, a bíróságnak kizárólag a megalapozatlanság alátámasztásához 

szükséges eljárást kell lefolytatnia. A mérlegelési feltételek hiánya esetén a határozat 

érdemi vizsgálata a közigazgatási hatáskör átvételét jelentené a bíróság részéről.” 

 

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának már hivatkozott véleménye további fontos 

megállapításokat tartalmaz: „nem lehet törvényes az a bírsághatározat, ahol a hatóság ugyan 

feltárta a jogsértés elkövetése szempontjából jelentős tényeket, megállapította a jogsértés 

súlyának megítélése szempontjából irányadó mérlegelési szempontokat, azokat 

felsorolásszerűen ismertette, de e szempontok – enyhítő/súlyosító irányuk és nyomatékuk 

szerinti – értékelését elmulasztotta (e körben ugyanis nem a bizonyítékok értékeléséről van 

szó).” 

 

4. A Szankciótörvény hatálybalépésével összefüggő változások 

 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 

Szankciótörvény) 2021. január 1-jén lépett hatályba. A Szankciótörvény megalkotásának célja 

a törvény preambuluma szerint a közigazgatási hatóságok által kiszabható hátrányos 

jogkövetkezmények általános szabályainak egységes, átlátható és következetes szabályozása. 

A Szankciótörvény elsődleges szabályozási jellegét mutatja, hogy rendelkezéseitől törvény 

csak akkor térhet el, illetve törvény vagy kormányrendelet csak akkor egészítheti ki, ha azt a 

Szankciótörvény maga megengedi. Hatálybalépésével ezért egyidejűleg a közigazgatási anyagi 

jogi szankciót tartalmazó ágazati törvények is nagyrészt módosultak.  

A Szankciótörvény – hasonlóan a korábbi átmeneti szabályozáshoz – általános 

szabályként a figyelmeztetés privilegizált alkalmazását írja elő. Figyelmeztetés alkalmazásának 

van helye, ha: 

− ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet közigazgatási 

bírság kiszabását írja elő; 

− más szankció nem alkalmazható; 

− a közigazgatási szabályszegés az elkövetés körülményeire csekély súlyú és a 

figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható; 

− ha az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, és a kötelezettséget megállapító döntésben 

más szankciót nem alkalmaz; 

− törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki az alkalmazását. 

 
73 KGD2014. 95., KGD2016. 201. 
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Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szankciótörvény 6. § (4) bekezdése egy speciális esetkört 

szabályoz: ha a hatóság az ügyfél jogsértése alapján, jogkövetkezményként például kötelezést 

vagy intézkedést kíván alkalmazni – amelyek nem minősülnek a Szankciótörvény fogalmi 

rendszere alapján szankciónak –, azokkal együtt a hatóságnak figyelmeztetés szankció 

alkalmazásáról is döntenie kell. 

 Tekintettel arra, hogy közigazgatási bírság alkalmazásának feltétele – ha ágazati 

jogszabály eltérően nem rendelkezik –, hogy egy éven belül közigazgatási szankciót 

jegyezzenek be a szankció-nyilvántartásba, ebből következően első alkalommal történő 

szabályszegés esetén figyelmeztetés alkalmazandó, de csekély súlyú szabályszegés esetén 

nincs kizárva a figyelmeztetés ismételt alkalmazása sem. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 

elkövetés körülményeinek „csekély súly”-ként történő megítélése, illetve a „kellő visszatartó 

hatás” megállapítása mérlegelési jogkört jelent a közigazgatási szerv számára, így ezen 

körülmények megállapításának okait, indokait a határozat indokolásában szerepeltetni kell. 

A közigazgatási bírság kiszabására – ha az ágazati anyagi jog bírság kiszabását teszi 

lehetővé – főszabály szerint az alábbi konjunktív feltételek teljesülése esetén van lehetőség: 

− az eljárás megindításának napját megelőző egy éven belül a szankció-nyilvántartásba 

szankciót megállapító döntést jegyeztek be, és 

− a hatóság nem figyelmeztetés szankció alkalmazásáról dönt (ez utóbbi feltétel mérlegelési 

jogkört jelent a hatóságnak, tehát indokolnia kell, miért döntött figyelmeztetés helyett 

bírság alkalmazása mellett). 

Közigazgatási bírság kiszabására a Szankciótörvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott 

esetekben (például élet, testi épség, egészség veszélyeztetése, kiskorú személy védelme, 

törvény vagy kormányrendelet kizárja figyelmeztetés alkalmazását) is sor kerülhet, ekkor a 

fenti feltételek teljesülését nem kell vizsgálni.  

A jogalkalmazói gyakorlatot áttekintve megállapítható, hogy alapvetően két módszer 

alakult ki a hatóságoknál a konkrét bírságösszegek meghatározására: 

1. módszer: a bírságminimumból indul ki a hatóság, és ismételt elkövetés vagy más, súlyosabb 

elkövetési körülmények, jogsértés hatásai stb. alapján emeli fokozatosan a bírság összegét; 

2. módszer: a bírságtételek középértékéből indul ki a hatóság, és ahhoz képest mérlegeli az 

enyhítő vagy súlyosbító körülményeket.  

 

A Szankciótörvény meghatározza továbbá a közigazgatási bírság kiszabásának legfontosabb 

mérlegelési szempontjait, amelyeket ágazati jogszabály (törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati rendelet) kiegészíthet. Ezek a következők: 

a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, 

helyreállításával kapcsolatban felmerült költségek, illetve a jogsértéssel elért előny mértéke; 

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága; 

c) a jogsértéssel érintettek körének nagysága; 

d) a jogsértő állapot időtartama; 

e) a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága; 

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása, valamint 

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya. 

 

Értelemszerűen konkrét ügyben 

- a fenti mérlegelési szempontok csak példálózó felsorolással kerültek meghatározásra, azaz 

kiegészíthetők; 

- ágazati jogszabály is kiegészítheti a mérlegelési szempontokat [lásd Étv. 52. § (3) bek.], de 

arra is van példa, hogy az adott szakterületre konkretizálva megismétli a Szankciótörvény 
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egyes mérlegelési szempontjait [például a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 106. § (1) bek.], illetve 

- a fenti szempontok közül csak azokat kell figyelembe venni, amelyek az adott tényállás 

szempontjából relevánsak (ha a szankcionált cselekmény nem jogellenes állapot 

fenntartása, hanem a magatartás tanúsításával befejezetté is válik, akkor a jogsértő állapot 

időtartama, mint mérlegelési körülmény nem releváns; ha a kötelezett természetes személy, 

akkor az elkövető gazdasági súlya értelemszerűen nem jöhet számításba, stb). 

 

A bírság konkrét összegének meghatározásánál figyelemmel kell lennie az alábbiakra is. A 

Szankciótörvény a fokozatosság elvén áll, azaz  

− első elkövetés esetén – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – figyelmeztetés 

alkalmazandó; 

− ha bírság kiszabására kerül sor, akkor a kiszabott bírság a jogszabályban meghatározott 

felső határnak legfeljebb fele lehet, ha a nyilvántartásba az eljárás megindítását 

megelőző 3 éven belül nem jegyeztek be közigazgatási bírság szankciót megállapító 

döntést (ez az ún. „középértékből való kiindulás” tételének alkalmazása)  

− a kevésbé súlyos (kisebb bírságtételű) szankciók ismételt jogsértések esetén tovább 

súlyosbíthatók, hiszen az ismétlődés azt mutatja, hogy a korábban kiszabott szankció 

nem érte el a kellő visszatartó hatást. 

 

A kiszabható bírság felső határát ágazati jogszabály állapítja általában meg, de ha ilyen 

rendelkezés nem található, akkor a felső határ: 

− természetes személyek esetén 1 millió Ft; 

− jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 10 millió Ft. 

 

A kiszabható bírság alsó határa az adók módjára történő végrehajtás szabályai szerinti legkisebb 

behajtható összeg, ami 2022-ben is - főszabály szerint - 10 ezer Ft.74  

 

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy ha meghatározott tevékenység végzésétől eltiltás is a hatóság 

mérlegelési jogkörébe tartozik [lásd Vtv. korábban idézett 65. § (1) bekezdése: a vadászati 

hatóság az engedélyt (vadászjegyet) az elkövetett cselekmény súlyától függően három hónaptól 

öt évig terjedő időtartamra visszavonhatja], a Szankciótörvény 13. § (5) bekezdése értelmében 

a hatóság a mérlegelést a közigazgatási bírság kiszabása esetén ismertetett mérlegelési 

szempontok alapján végzi.  

 

5. A Vas Megyei Kormányhivatal gyakorlata, a szankciólap alkalmazása 

 

A Kormányhivatal arra törekszik, hogy szankcionálási tevékenysége, hatósági eljárása átlátható 

legyen, abból a szubjektív elemeket lehetőség szerint kizárja, egységes gyakorlatot folytasson, 

ezzel valamelyest kiszámíthatóvá váljon döntése, így ösztönözze az ügyfeleket a jogszabályok 

rendelkezéseinek betartására. Alapvető követelmény a következetes bírságolás a körülmények 

gondos mérlegelése mellett. Ezen okoknál fogva rendszeresítettünk egy fakultatív alkalmazható 

ún. szankciólapot az e tevékenységet végző szervezeti egységeink számára. 

Alapvető elvárás a bírság kiszabása során, hogy az ügyfelek javára, illetve terhére 

értékelhető körülmények minden ügyfél esetében azonos súllyal kerüljenek figyelembe vételre. 

A bírságmértéket mindig esetileg, a konkrét tényállást befolyásoló valamennyi lényeges 

körülmény átfogó vizsgálata, értékelése alapján lehet meghatározni.   

 
74 Lásd az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 106. § (1) bek. 
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Az eljáró ügyintéző feladata, hogy az egyes megállapítások kapcsán minden olyan 

körülményt, bizonyítékot feltárjon és a szankciólap első részében részletesen rögzítsen, amely 

alapján a döntéshozatalnál figyelembe vehető körülmények megállapíthatóak. A bírság 

mértékére vonatkozó javaslatát szintén a szankciólap első részében teszi meg. Az ügyintéző a 

szankciólapon jelzi, hogy – figyelemmel a megállapított enyhítő, súlyosító körülményekre – 

mekkora bírságösszeget tart indokoltnak.  

Az ügyintéző a feltárt összes körülmény alapos mérlegelésével a bírság mértékére és 

indokoltságára a bírságszámítási lapon tesz részletesen kidolgozott javaslatot. A döntés után a 

véglegesített bírságmérték alapulvételével az ügyintéző a határozat rendelkező és indokolási 

részét elkészíti. 

Megjegyezzük, hogy a szankciólap a szankcionálási folyamatban résztvevő személyek 

mérlegelési szempontjait rögzítő belső hatósági irat, az érdemi döntésnek egyfajta tervezete, 

így az Ákr. 34. § (1) bekezdése alapján nem tartozik az iratbetekintés körébe tartozó 

dokumentumok közé. A szankciólapot az ügyfél nem kapja meg, így arra észrevételezési joga 

sincs. Minden lényeges körülmény azonban, amely a szankció kiszabása során 

figyelembevételre került, a határozatok indokolási részéből megismerhető, bíróság által 

felülvizsgálható. 

 

(A cikk kézirata 2021 júniusában készült.) 
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A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület célja a közigazgatási szakemberek tevékenységének 

elméleti és gyakorlati támogatása, a közigazgatási szakemberállomány jogalkalmazási 

tevékenységének fejlesztése és a közigazgatás különböző területein tevékenykedők 

együttműködésének támogatása. 

 A megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében az Egyesület egy olyan szakmai 

fórum létrehozását tűzte ki célul, amely teret enged a hazai hatósági és egyéb közigazgatási 

eljárási jogalkalmazásban munkálkodó gyakorlati szakemberek, illetve a tudomány képviselői 

számára, hogy megvitathassák a közigazgatási eljárásjogi, különösen a közigazgatási hatósági 

jog egyes szabályozási kérdéseit, áttekinthetik és közösen megoldhatják azokat a felmerülő 

gyakorlati problémákat, amelyek egy-egy jogszabály-módosítás alkalmával módszertani 

problémákat okoznak a jogalkalmazásban. 

 Az Egyesület igyekszik a hozzá beérkező szakmai kérdéseket legjobb tudása szerint 

megválaszolni. Az Egyesület állásfoglalásai kötőerővel nem rendelkeznek, azok a tagok 

cizellált egyéni véleményét tükrözik. 

 

  

ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
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Állásfoglalás településképi bejelentési eljárás tárgyában 

 

I. A kérdésben szereplő tényállás 

 

A vállalkozó az osztatlan közös tulajdonban lévő, lakóház, udvar rendeltetés szerint 

nyilvántartott ingatlanon éttermi vendéglátás tevékenységet folytat. A rendeltetés 

módosításához településképi bejelentési eljárás került lefolytatásra. 
A vonatkozó jogszabály szerint a polgármester akkor veszi tudomásul a 

rendeltetésváltozást, ha az illeszkedik a településképbe, és megfelel a településképi 

követelményeknek; továbbá a környező ingatlanok, határoló közterületek rendeltetésszerű és 

biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, nem korlátozza. Az Ákr. 

rendelkezései és mindezek alapján az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén 

ügyfélként be kell vonni a tulajdonostársakat a településképi bejelentési eljárásba? 
 

II. A Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület álláspontja 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 8. 

§-a értelmében a településképi bejelentési eljárás nem tartozik az Ákr. hatálya alól kivett 

eljárások közé, ezért a szabályozását az ágazati előírásokban meghatározott kiegészítő 

rendelkezésekkel és eltérésekkel ebben az eljárástípusban is alkalmazni kell. Így például a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 26/B. § (5) bekezdése 

szerint a bejelentési eljárásban az eljárás szünetelésének nincs helye. 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb 

szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire 

(amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági 

ellenőrzés alá vontak. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet 

meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik 

(amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek. 

A Korm. R. 2. § 9b. pontja szerint e rendelet alkalmazásában településkép: a település 

vagy településrész épített és természeti környezetének vizuális megjelenése. 

A Korm. R. 24. §-a szerint a településkép-érvényesítési eszközök: c) a településképi bejelentési 

eljárás. A Korm. R. 26/C. § (1) bekezdése szerint a polgármester a bejelentést követően, az Ákr. 

szerinti teljes eljárásban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a 

továbbiakban: Tvtv.) meghatározott határidőn belül a) a tervezett építési tevékenységet, reklám 

és reklámhordozó elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatást – feltétel meghatározásával vagy 

anélkül – tudomásul veszi, ha a bejelentés aa) megfelel a 26/B. § (2) és (3) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek, ab) a tervezett építési tevékenység illeszkedik a 

településképbe és megfelel a településképi követelményeknek, a tervezett reklám, 

reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a településképi 

követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési 

követelményeknek, és ac) a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban 

foglalt követelményeknek. 

A Tvtv. 10. § (2) bekezdése szerint a településképi bejelentési eljárást az ügyfél 

bejelentés formájában az önkormányzatnál kezdeményezi. Az (1) bekezdés szerinti 

tevékenység a bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, 

ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
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és az önkormányzat a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, 

vagy az eljárást nem szünteti meg. 

A Tvtv. 12. § (2) bekezdésének c) pontja szerint felhatalmazást kap az önkormányzat 

képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá 

tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló 

terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg a szakmai konzultációra, a 

településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra 

vonatkozó részletes szabályokat. 

A Kúria „Az építésügyi hatósági eljárások gyakorlata” tárgykörben felállított 

joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleménye szerint: „(…) az ügyfélképességnek 

két eleme van: egyrészt képesség jogok szerzésére vagy kötelezettségek vállalására 

(jogképesség), másrészt az ügyfél (közvetlen) érintettsége az adott ügyben, vagyis az ügy a fél 

jogát vagy jogos érdekét érinti. Általában elismert az ügyféli minősége annak, akire nézve 

jogszabály jogot vagy kötelezettséget állapít meg. Ezen kívül ügyfél az is, aki az ügyben 

érintett, azaz akinek jogi helyzetére az ügyben hozandó határozat rendelkezése közvetlen 

hatással lehet. A töretlen bírói gyakorlat alapján valakinek a jogát, jogos érdekét az ügy akkor 

érinti, ha közvetlen és nyilvánvaló érdekeltsége fűződik az egyébként másra vonatkozó jog, 

kötelezettség hatóság által való megállapításához, illetve annak tartalmához. Az érintettséget 

mindig az ügy egyedi körülményei határozzák meg és mindig a közigazgatási határozattal 

összefüggésben kell fennállnia.” 

Az Ákr. az ügyféli jogállást illető rendelkezéseinek tehát a különböző tárgyú eljárások 

eltérő anyagi szabályrendszeréhez képest kell érvényesülniük, az azoknak megfelelő 

terjedelemben. Az eljárásjogi rendelkezéseket a hatóságoknak valamennyi esetben egyedileg 

kell a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, az eljárások jellegéhez képest 

alkalmazni. Ezért az egyes eljárásfajták eltérő szabályozására is tekintettel az ügyféli kör nem 

automatikusan egyezik meg valamennyi eljárásban. A közigazgatási hatósági eljárás során 

mindig az ügy tárgya határozza meg és jelöli ki az adott esetben ügyféli jogállással rendelkező 

személyeket. 

A Korm. R. fent ismertetett rendelkezései értelmében a településképi bejelentési eljárás 

mint településkép-érvényesítési eszköz célja a település vagy településrész épített és természeti 

környezet vizuális megjelenésének védelme, vagyis lényegében a helyi építészeti 

értékvédelem. 

A Ttv. és a Korm. R. az ügyfajtában nem állapítja meg azon személyek és szervezetek 

körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek, továbbá a két 

jogszabály rendelkezései nem írják elő azt, hogy az eljárás során az eljárást lefolytató 

hatóságnak vizsgálnia kellene az eljárással érintett ingatlan vagy a környezetében fekvő 

ingatlanok tulajdonosai érdekeinek érvényesülését. 

Abból a tényből azonban, hogy a Tvtv. és a Korm. R. rendelkezései kifejezetten nem 

írják elő azt, hogy az eljárás során az eljárást lefolytató hatóságnak vizsgálnia kellene az 

eljárással érintett ingatlan vagy a környezetében fekvő ingatlanok tulajdonosai érdekeinek 

érvényesülését, nem következik az, hogy arra a hatóság ne lenne köteles. A hatóságnak az 

ügyféli jogállás vizsgálatára irányuló kötelezettsége ugyanis önmagában az Ákr.-ből fakad, 

hivatalból köteles azt lefolytatni, például valamennyi benyújtott kérelem esetében vizsgálnia 

szükséges, hogy azt az arra jogosult nyújtotta-e be. 

A Tvtv. 10. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a településképi bejelentési eljárást az ügyfél 

bejelentés formájában az önkormányzatnál kezdeményezi. E rendelkezés alapján tehát csupán 

az állapítható meg bizonyosan, ki minősül a Tvtv. alapján „kérelmező ügyfélnek”, tehát az, ki 

lesz az adott ügy ura. Ez a rendelkezés azonban önmagában, további vizsgálat nélkül nem 

jelentheti azt, hogy az adott ügyben a bejelentőn kívül mást ne illethetne meg az ügyféli 
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jogállás. Ez nem vezethető le sem az Ákr. rendelkezéseiből, sem pedig a vonatkozó ágazati 

jogszabályból. 

 

 Az eljáró hatóságnak az ügyenként és személyenként külön-külön elvégzett vizsgálat 

alapján kell döntenie az ügyféli jogállás tárgyában, különös tekintettel arra, hogy az Ákr. 112. 

§ (2) bekezdés b) pontja önálló jogorvoslattal támadható végzésként szabályozza az ügyféli 

jogállás tárgyában hozott végzéseket.  

 Nem kizárt, hogy a hatóság a vizsgálatának eredményeként arra a következtetésre jut, 

hogy az ügy összes körülményét figyelembe véve nem indokolt a tulajdonostársak ügyféli 

jogállásának megállapítása. Ebben az esetben a tulajdonostársaknak módjukban állhat, hogy az 

általuk észlelt jogszabálysértésre lakossági bejelentésben felhívják a hatóság figyelmét. Ekkor 

a hatóságnak hivatalból ki kell vizsgálnia a jelzett jogszabálysértést és a tényállás tisztázása 

körében bizonyítékként értékelheti a bejelentésben foglaltakat és az az alapján tapasztaltakat. 

Ekkor a bejelentőt - önmagában a bejelentés megtételéből következően - nyilvánvalóan nem 

illeti meg az ügyféli jogállás. 
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CZIBRIK ESZTER75 

Ket. kontra Ákr., avagy a jogorvoslati út a két hatósági eljárási törvény tükrében 

 

Bevezetés 

 

Jelen írás a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett Tudományos 

Diákköri Konferencián bemutatott dolgozatom kivonata, amelyben az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) és az azt megelőző, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) jogorvoslati rendszereit vetettem össze. Dolgozatom 2019 őszén 

született, amikor az ország a szervezetileg is elkülönült közigazgatási bíróságok felállításától, 

majd később ennek megvétózásától volt hangos. Ezen a ponton fontos kiemelnem, hogy 2020 

tavaszán átalakult a hatósági eljárás jogorvoslati rendszere, így e változásokra ebben az 

összefoglalóban is kitérek. 

„…népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, 

visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”76 Ezen elv az Ákr. megalkotásánál kiemelt 

célkitűzésként került megfogalmazásra, többek között a jogorvoslati rendszer törvényes 

kialakítása során is, hiszen a hatósági eljárás folyamán, amennyiben az ügyfél vagy az eljárás 

egyéb résztvevőjének joga vagy jogos érdeke sérül a közigazgatási szerv döntése révén, 

szükséges, hogy ez a jogszabálysértés helyreálljon, a hibás döntés pedig orvoslásra kerüljön. 

Igen korán felismerésre került, hogy jogsértés a végrehajtó hatalom működése során éppúgy 

bekövetkezhet, mint más társadalmi viszonyok vonatkozásában, ennek érdekében a megsértett 

jogrendet helyre kell állítani,77 amelynek eszköze a jogorvoslathoz való jog és a bírósági 

felülvizsgálat. Az Alkotmánybíróság értelmezésében „a jogorvoslathoz való jog az érdemi 

határozatok tekintetében a más szervhez vagy […] ugyanazon szervezeten belüli magasabb 

fórumhoz fordulás lehetőségét” jelenti.78 A jogintézményt nem csupán a közigazgatási hatósági 

eljárási jog részeként szerettem volna röviden bemutatni, hanem mint Alaptörvényben 

biztosított alapjogot, amely alapul szolgál a Ket., illetve az Ákr. által alkalmazott jogorvoslati 

rendszereknek. 

A dolgozatom szerves részét képezte a Ket., illetve az Ákr. jogorvoslati rendelkezéseinek 

a bemutatása, azonban tartalmi korlátok miatt ettől most eltekintek, a két törvény közötti főbb 

különbségekre fókuszálok. Elsőízben ki szeretném emelni, hogy míg a Ket. a fellebbezési 

eljárást, addig az Ákr. a közigazgatási pert tette elsődleges jogorvoslati formává, 

tehermentesítve a végrehajtó hatalmi ág szerveit, egyfajta bürokráciacsökkentést 

eredményezve. Az Ákr. megszüntette az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás 

és az újrafelvételi eljárás általános hatósági eljárásjogi szabályozását, hiszen a tapasztalatok és 

a statisztikai adatok azt mutatták, hogy nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 

mindazonáltal ágazati jogszabály továbbra is élhet utóbbi jogintézménnyel. Példaként hozható 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/N. §-a, amely rendelkezik az újrafelvételi 

eljárás iránti kérelem előterjesztésének lehetőségéről. A törvény fontos újítása, hogy osztja a 

 
75 Dr. Marczisné dr. Czibrik Eszter, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Állam- és 

Jogtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. jogcze@uni-miskolc.hu  
76 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Nemzeti Hitvallás. 
77 TAKÁCS Albert: A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése. Jogtudományi Közlöny, 1993. 

június-július. 263. 
78 5/1992. (I. 30.) AB határozat. 
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német közigazgatás-tudomány egyöntetű álláspontját, amely különbséget tesz a bíróság 

döntéséhez kapcsolódó jogerő az ún. Rechtskraft és a közigazgatási hatósági döntéshez 

kapcsolódó ún. Bestandskraft között. Az Ákr. szakított a Ket.-ben alkalmazott jogerő 

fogalmával, helyette a végleges döntés fogalmát használja, kifejezésre juttatva, hogy azt a 

döntést a hatóság már nem módosíthatja, abból jogok és kötelezettségek fakadnak.79 

A dolgozat írása során még csak törvényjavaslatként80 emlegetett, azonban 2020 tavaszán 

hatályba lépett változtatások révén módosításra került a végzés elleni fellebbezés szabálya. 

Emellett megszűnt az általános szabályok szintjén a járási (kerületi) hivatalok döntéseivel 

szembeni fellebbezés lehetősége. A módosítás indokaként szolgált, hogy a szervezetrendszeren 

belüli fellebbezés nem tekinthető teljes mértékben független, valamint hatékony jogorvoslást 

biztosító eszköznek.81 Ezzel a lépéssel a jogalkotó kvázi kiiktatott egy jogorvoslati fórumot és 

helyette a független bíróságok kezébe adta a jogorvoslás eszközét. Ennek eredményeképp pedig 

a megyei (fővárosi) kormányhivatalok nagyobb erőforrásokat tudnak összpontosítani a 

közérdek védelmét is szolgáló felügyeleti feladataik ellátásához. Az egyfokúsítás ellen és 

mellett is számos érvet fel lehetne sorakoztatni, amely egy külön tanulmány tárgyát is 

képezheti. 

Úgy gondolom, hogy a jogorvoslatot érintő változásokat mi sem szemléltetné jobban, 

mint a dolgozatom tárgyát képező jogterület statisztikai adatokkal történő alátámasztása, mind 

a hatósági, mind pedig a bírósági jogalkalmazás vonatkozásában. A kutatás keretében 

elemeztem a 2018. II. féléves OSAP járási (fővárosi kerületi) hivatal első- és másodfokú 

eljárásainak összefoglaló hatósági statisztikai adatait is, emellett a Miskolci Törvényszék 

Közigazgatási Kollégiumának ügyforgalmi adatait vizsgáltam, amely a 2019. évhez 

viszonyítva az azt megelőző 5 évet ölelte fel, egyrészt a 2014. január 1. és a 2017. december 

31., illetve a 2018. január 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakot. Példaként kiemelhető, 

hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

hatálybalépése óta a 341 közigazgatási határozattal szemben benyújtott jogorvoslatból az ügyek 

túlnyomó többségében azt a közigazgatási bíróság helybenhagyta, illetve megállapítható, hogy 

mondhatni kiugróan megnőtt a 2018. I. félévéhez képest az egy évvel későbbi közigazgatási 

perek száma. Bár zárójelesen megemlítem, hogy a statisztikai számok abban a tekintetben 

csalnak, hogy 2018-ban módosították a Kp.-t, így számos nemperes eljárási típust peres 

eljárássá konvertáltak, amely nagy számban növelte az imént említett adatok körét. Az 

ügyforgalom legnagyobb részét a korábban nemperes, azonban mára már peres eljárássá 

avanzsált közigazgatási határozatok felülvizsgálata jelenti, így az ügyszámok növekedése nem 

feltétlenül az ügyféli aktivitásra vezethető vissza. 

Végül, de nem utolsó sorban álláspontom szerint kiemelt számú változtatásokat eszközölt 

a jogalkotó az Ákr. megalkotásánál a jogorvoslati eljárás tekintetében, valamint az utóbbi 

években is, mindazonáltal az ügyféli aktivitást feltételező kérelem alapú jogorvoslati formákat 

és a hivatalból indított döntés-felülvizsgálati eszközök kategóriáit továbbra is megőrizte a 

jogszabály. A szabályozásból a jogalkotó azon szándéka tűnik ki, hogy minél hamarabb kívánja 

a közigazgatási hatósági ügyek végleges rendezését elérni. 

  

 
79Ákr. Részletes indokolása a 82. §-hoz. 
80 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 

T/8016. számú törvényjavaslat. 
81 T/8016. sz. törvényjavaslat Részletes indokolása a 192-194. §-hoz. 
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SÁFRÁNY LAURA82 

A piramis csúcsa - Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 

 

Bevezetés 

 

A gyermekekkel való törődés összetett és bonyolult feladat, ami nemcsak hatósági 

intézkedéseket és jogszabályok ismeretét jelenti, hanem egy olyan komplex tevékenységet is 

feltételez, amely a gyermek elsődleges érdekét szolgálja. Mindezt megcselekedni komoly 

empátiát igényel, és ezek mellett is csak a jövő mutatja meg, jó volt-e a döntés iránya. 

Sáfrány Laura, a Miskolci Egyetem hallgatója, az Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián, az Állam- és Jogtudományi Szekcióban harmadik helyezést ért el dolgozatával.83 

Írásában a bevezető gondolatok után gyermekvédelem hazai alapjait, ezen belül pedig a 

gyermekvédelem leglényegesebb jogforrásait ismertette, továbbá a gyermekvédelem terén az 

alapvetéseket is megfogalmazta. Az elméleti megalapozást követően áttért kutatására, ami a 

konkrét – az öt leggyakrabban előforduló – hatósági intézkedést ismerteti a gyakorlati 

megvalósulás nehézségeivel együtt. A tudományos diákköri dolgozat elkészítéséhez szükséges 

háttér- és gyakorlati információk megszerzéséhez a Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi 

Osztályának vezetőjével és ügyintézőivel is több interjút készített, ezek világítanak rá a hatósági 

intézkedések problematikus pontjaira, amelyeket a dolgozatban részletekbe menően kifejt. 

A kutatása – amelyek a Miskolci Járás viszonylatában, a 2019-es évre vonatkozóan 

értendők – alapján az alábbi öt hatósági intézkedés fordul elő leggyakrabban: hátrányos helyzet 

megállapítása, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, védelembe vétel, nevelésbe vétel, 

családbafogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés. A törvényben meghatározott, további négy 

hatósági intézkedés84 a fent említett statisztika alapján elhanyagolható számban fordult elő az 

elmúlt évben a vizsgált területen. 

 

1. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

A gyakorlatban 2H-s és 3H-s néven ismert jogintézmény többirányú segítséget biztosít, és 

széleskörű lehetőségeket nyújt, de nagyon sok esetben pont olyan gyermekek számára nem ad 

lehetőséget, akik kiemelten rászorulnának. Ennek oka, ami az interjúk során egyértelműen 

bebizonyosodott, hogy abból a körből, ahol a szülők iskolai végzettsége alacsony, például 

kevesen jelentkeznek továbbtanulni. Ezen családok kapcsán általában a 10 órás, 50 órás 

igazolatlan iskolai hiányzások miatt folyik eljárás, és a szakemberek azért harcolnak, hogy a 

gyermek legalább a 8 osztályt végezze el, ezért ezen a téren a segítségnyújtást nem veszik 

igénybe. 

A jogintézmény kapcsán konkrét gyakorlati problémát jelent azon gyermek helyzete, 

aki közlépiskolába jár, jól tanul, de édesanyja már meghalt, édesapja neveli három kiskorú 

testvérével együtt, azonban a gyermeknek a tanulás mellett háztartási teendőket is el kell látnia 

(főzés, mosás, takarítás stb.). Ez a gyermek ellenben nem esik sem a 2H-s, sem a 3H-s 

kategóriába, ezért őt ennek kapcsán nem illeti meg kedvezmény esetlegesen a továbbtanulás 

 
82 Sáfrány Laura, hallgató, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar. 
83 SÁFRÁNY Laura (2022): A piramis csúcsa. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedések. XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Állam- és Jogtudományi Szekció. 
84 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban:Gyvt.) 15. § 

(4) bek. 

SZEMLE 
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terén, pedig szükséges lehetne és jótékonyan hathatna további életére is. 

A hátrányos helyzet, illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

tulajdonképpen kettős hatósági intézkedésnek tekinthető, hiszen bár a törvény intézkedésként 

rendelkezik róla, sokkal inkább - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - egy nyilvántartás 

vezetését jelenti, amihez, mint szinte minden intézkedéshez, a kölcsönös együttműködés 

szükséges. 

 

 

2. Védelembe vétel 

 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével nem tudja megszüntetni, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, 

a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.85 

Ennek a gyakorlati problémái többek között, hogy a védelembe vételnek több oka, 

indítéka van, amire csak hosszas, feltáró elbeszélgetés során derül fény, ám ez gyakran az 

ügyintéző szerencséjétől vagy idejétől függ. 

A leggyakoribb védelembe vételi ok az igazolatlan iskolai hiányzás, amiről - annak 

ellenére, hogy évente több jelzőrendszeri megbeszélés kerül megtartásra ebben a témában - nem 

pontosan érkezik jelzés az iskola részéről. Nem jeleznek, csak ha már tetemes 300 óra vagy 

több az igazolatlan távollét, ilyenkor azonban nem éri el a célját a késői intézkedés. Ideális 

esetben a jelzőrendszeri tag a törvényben meghatározott86 „keret” túllépése esetén rögtön 

megküldi jelzését a hatóság felé. 

Az igazolatlan iskolai hiányzástól eltekintve egyéb probléma is felvetődik az oktatási 

intézményekkel mint „első körös” jelzőrendszeri tagokkal kapcsolatban. A korábbi években az 

iskolában, óvodákban teljes- vagy félállásban működő gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök a 

saját intézményükben egységbe foglalták és egységesen kezelték a gyermekekkel, családokkal 

felmerült gondokat és szükség esetén megtették jelzésüket a gyermekjóléti szolgálat, illetve a 

gyámhatóság felé. Kialakult egy olyan optimális helyzet, amikor óvodás kortól a középiskoláig 

a gyermeket szinte „kézről kézre” adták a jelzőrendszeri tagok a havonta-kéthavonta megtartott 

gyermek- és ifjúságvédelmi értekezleteken. Itt minden problémás, segítségre szoruló 

gyermeknek több szálú és irányú megoldási lehetőséget kerestek/találtak. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi státusz megszüntetése után az iskolákban, óvodákban dolgozók nem vállalták 

fel a gyermekvédelmi feladatok ellátását, a felmerült magatartási és egyéb gondokat nem 

jelezték, félve attól, hogy úgymond a továbbiakban a gyermek „rajtuk ragad”. Mindezek alapján 

zuhanó repülésben romlott a jelzőrendszeri feladatok teljesítése, és ez annak ellenére nem 

változott, hogy a gyermekjóléti központ a gyámhatóság segítségével rendszeres továbbképzést, 

egyeztetést, megbeszélést tartott az oktatási-nevelési intézmények vezetőivel, dolgozóival, 

elsődlegesen az osztályfőnökökkel, de mondhatni eredmény nélkül. 

Hasonlóan problémás a védőnő szerepe a jelzőrendszerben, mivel a védőnő egyedül jár 

ki az illetékességi területére, de sajnos vannak olyan településrészek, ahol ezek a rendszeres 

látogatások már-már életveszélyesek. Az ilyen környezetben felmerülő veszélyhelyzetről ezért 

jelzés nem minden esetben történik, félve a következményektől, főleg kis településeken, ahol 

mindenki ismer mindenkit. A védőnők, ha küldenek jelzést, azt adataik zárt kezelése mellett 

teszik - amit egyébként hivatalból is biztosít a gyámhatóság -, kérik továbbá, hogy a meghozott 

döntésben ne szerepeljen a jelzést tevő neve. Méltányolva minden körülményt, a gyámhatóság 

döntését megalapozza és megindokolja, ezért az indokolásban, ha nem is nevesítik a bejelentőt, 

a fennálló tényeket ismertetni kell, tehát kiderül, ha a gyermek nem kapta meg a kötelező 

 
85 Gyvt. 68. § (1) bek. 
86 Gyer. 91/F. §. 
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védőoltásokat, és ebből a legnaivabb ügyfél is rájön a bejelentő kilétére. Ezen probléma 

kiküszöbölésére, a védőnő védelmére és annak a lehetőségnek a biztosítására, hogy többen, 

több oldalról vizsgálják a család körülményeit, az egészségügyi jelzőrendszeri tag a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársaival együtt jár családot látogatni. 

Magas továbbá a bűnelkövetések miatti rendőrségi jelzések száma. Ezekben az 

esetekben indult eljárás során több elkövetési okot lehet felderíteni. A leggyakoribb az 

úgynevezett megélhetési elkövetés, amikor kisebb településekről családok érkeznek a városba, 

minden családtag - többnyire kiskorú - elfoglalja helyét egy-egy forgalmas üzletház előtt és 

kéreget, vagy a boltba besurranva elemel különböző élelmiszereket vagy kisebb pénzösszeget. 

Napi szinten előfordul, hogy gyermekek nagyobb üzletekben a sorok között kószálva 

„megreggeliznek” iskola előtt úgy, hogy a pénztárnál nincs náluk semmi. Sorozatosan 

előfordul, hogy fiatal lányok kozmetikai szereket tesznek zsebre, mert megfizetni nem tudják, 

de elmondásuk szerint vágynak rá. 

Ismert egy olyan réteg, ahol a szülők jól szituáltak, azonban a gyermek 

veszélyeztettsége itt abban rejlik, hogy magányosak, tartozni akarnak valahova, ezért sokszor 

olyan társaságba keverednek, ahol különböző feladatokat írnak elő nekik - pl. lopás -, amit ha 

nem teljesít, nem fogadják be maguk közé. A legveszélyesebb esetkör, ha a gyermek a 

szülőkkel együtt keveredik bűncselekménybe - őt emelik át a kapun, a nyitott ablakon, mert 

büntethetőséget kizáró életkor miatt könnyebben megússza az esetet védelembe vétellel. 

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében – figyelemmel a 

gyámhatósági döntésben foglalt intézkedésekre és magatartási szabályokra – a család- és 

gyermekjólét központ az egyéni gondozási-nevelési tervet a gyermek, a szülő, a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, valamint az eset szempontjából érintett, szükséges szolgáltatásokat 

nyújtó intézmények, szolgáltatók, személyek és az egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban 

dolgozók (például védőnő, házi gyermekorvos, bölcsőde, óvoda, iskola, pedagógiai 

szakszolgálat) bevonásával készíti el, amit aláírva eljuttat a gyámhatóság részére. A család- és 

gyermekjóléti központ esetmenedzsere az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak 

megvalósítása érdekében szorosan együttműködik az érintett személyekkel, a gyermek és a 

szülő számára elősegíti az egyéni gondozási-nevelési tervben foglalt célok elfogadását, az azok 

megvalósításában való közreműködést. Az esetmenedzser folyamatosan értékeli az egyéni 

gondozási-nevelési tervben foglaltak megvalósulását, amelynek eredményeként szükség esetén 

kezdeményezheti a tervben foglaltak módosítását. Ha a szülő vagy a gyermek 

együttműködésének hiánya miatt nem lehetséges a tervben foglaltak megvalósulása, az 

esetmenedzser azt írásban jelzi a gyámhatóság részére, egyidejűleg figyelmezteti a szülőt és a 

gyermeket a jogkövetkezményekre. Az esetmenedzser ugyanakkor abban az esetben is köteles 

jelzéssel élni a gyámhatóság felé, ha az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak az abban 

megjelölt intézmények, szolgáltatók, személyek és az egyéb közvetített ellátásban, 

szolgáltatásban dolgozók mulasztása miatt nem valósult meg. 

A gyámhatóság a védelembe vétel elrendeléséről szóló határozatban tájékoztatást nyújt 

arról, hogy a szülő, a korlátozottan cselekvőképes gyermek, valamint a család- és gyermekjóléti 

központ bármikor kezdeményezheti a védelembe vétel felülvizsgálatát, továbbá meghatározza 

a kötelező, éves felülvizsgálat időpontját. A felülvizsgálati eljárás kérelemre indul, amennyiben 

azt a szülő vagy a korlátozottan cselekvőképes gyermek kezdeményezi, illetve hivatalból kerül 

sor az eljárás lefolytatására az éves felülvizsgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ 

által kezdeményezett soron kívüli felülvizsgálat esetén. A gyámhatóság a felülvizsgálatra 

irányuló eljárásban is köteles tárgyalást tartani, a védelembe vétel elrendelésére irányuló eljárás 

szabályainak alkalmazásával. A felülvizsgálat eredményéről a gyámhatóság határozatban dönt. 

A gyámhatóság abban az esetben, ha a gyermek veszélyeztetettsége megszűnt, a védelembe 

vételt megszünteti, hivatalból indított eljárás esetében végzéssel, kérelemre induló esetben 

határozattal, egyúttal felhívhatja a feleket a gyermekjóléti alapellátás igénybevételére. Ha a 
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gyermek veszélyeztetettségét a felülvizsgált időszakban nem sikerült megszüntetni, a 

gyámhatóság mérlegelést követően dönthet arról, hogy a gyermek védelembe vételét fenntartja 

vagy a védelembe vételt megszünteti, és más gyermekvédelmi intézkedést alkalmaz, amely a 

gyermek veszélyeztető környezetéből történő kiemelését eredményezi. Amennyiben a 

gyámhatóság a védelembe vétel fenntartásáról dönt, a gyermek számára új, egyéni gondozási-

nevelési tervet kell készíteni a felülvizsgálatról szóló döntésben foglaltakra figyelemmel. 

A két évet meghaladó védelembe vétel esetén a jogszabály kedvező változása folytán 

nem kötelező a gyermeket a családból kiemelni, hanem a gyámhatóságnak a család- és 

gyermekjóléti központ helyzetértékelésében foglaltak, valamint a lefolytatott felülvizsgálati 

eljárás során ugyanazokat a szempontokat kell érvényesítenie, mint bármely más felülvizsgálat 

esetében, és ennek tükrében kell meghoznia döntését a gyermek érdekeit szem előtt tartva. 

Összességében tehát, amennyiben a gyermek veszélyeztetettségét két év alatt nem 

lehetett megszüntetni, azonban elkezdődött egy pozitív irányú folyamat, a gyermek érdekében 

a védelembe vétel két éven túl is fenntartható. A védelembe vétel a szülő szülői felügyeleti 

jogát nem érinti, azt a szülő a gyámhatóság eltérő rendelkezésének hiányában teljeskörűen 

gyakorolhatja. A védelembe vétel elsődleges célja éppen a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a szülő támogatása a gyermek nevelésével, gondozásával, 

oktatásával és törvényes képviseletének ellátásával kapcsolatos feladatok gyakorlásában. 

 

3. Nevelésbe vétel 

 

A fogalom ismertetése után a szerző kifejti, hogy a nevelésbe vétel célja a gyermek otthont 

nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítása, amíg a gyermek a) családja képessé 

válik a gyermek visszafogadására, b) számára családbafogadó gyám rendelésére kerülhet sor, 

c) örökbefogadása megtörténik, vagy d) eléri nagykorúságát, e) az előző pontokban foglaltak 

nem valósulhatnak meg a nevelésbe vétel célja a törvényes képviselet és az otthont nyújtó 

ellátás biztosítása mellett a gyermek felkészítése az önálló életre. 

A nevelésbe vétel nagykorúsággal történő megszűnése esetén is van további segítség a 

volt nevelt gyermek számára, hiszen jogosult lesz otthonteremtési támogatás igénybevételére, 

és kérheti utógondozói ellátás biztosítását. A gyámhatóság lehetőség szerint már az ideiglenes 

hatályú elhelyezést követően vagy a nevelésbe vételi eljárás során, de legkésőbb a nevelésbe 

vétel kezdő időpontját követő negyvenöt napon belül meghatározza a gyermek gondozási 

helyét. A gyermek gondozási helyét a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság, 

szakmai véleményének, szakértői véleményének, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által 

készített elhelyezési javaslatnak és egyéni elhelyezési tervnek, a mérlegelésével kell 

meghatározni.87,88A gyermek sorsának alakulására a gondozási hely közvetlen hatást gyakorol, 

így a gyermek szempontjából döntő kérdés a számára legmegfelelőbb gondozási hely 

megtalálása.89 A gondozási hely meghatározása során figyelemmel kell lenni a gyermek 

életkorára, egészségi állapotára, neveltségi szintjére, a testvérek együttes elhelyezésére a 

gyermek nevelésének megkívánt folyamatosságára a gyermek vallási és lelkiismereti 

meggyőződésére, a gyermek korábbi lakóhelyétől és nevelési-oktatási intézményétől való 

távolságra stb.90 

A legfőbb gondot a gyakorlatban a szakértői vélemény elkészítése jelenti, mert a 

szakértő bizottság leterhelt, a szakvélemények elkészítése bőven határidőn túl készül el, sok 

esetben elkészítését a gyermek folyamatos szökése akadályozza. A jogszabály szerinti azon 

 
87 Gyvt. 77. § (1) bek. 
88 Gyvt. 79. § (3) bek. 
89 MATTENHEIM Gréta szerk. (2017): Kommentár a gyermekvédelmi törvényhez. Wolters Kluwer, Budapest. 

Online kommentár. Gyvt. 78. §-hoz. 
90 Gyvt. 79. § (3) bek. 
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lehetőség, hogy más területi szakértői bizottság is felkérhető a vélemény elkészítésére, azon 

okból nem alkalmazható, mert nincs, aki a gyermeket egy más megyében működő bizottság elé 

el tudja vinni. 

Állandó problémát jelent a testvérek együttes elhelyezése, amit a nevelőszülői férőhely 

jelentős mértékben befolyásol, ezért általában hat-nyolc gyermek elhelyezése nem történhet 

egy gondozási helyen, így azonos településen élő nevelőszülők között próbálja a hatóság a 

gondozási elhelyezéseket megoldani. Sok esetben fordul elő, hogy a javasolt gondozási 

helyeket pont a testvérek egymástól távoli elhelyezése javaslata miatt nem fogadja el a 

gyámhatóság, újabb véleményt kérve próbálják a testvéreket közel hozni egymáshoz. A 

nevelőszülő válogat, kevés információval rendelkezik a gyermekről, azonban a legsúlyosabb 

gond, amikor a gondozási hely azonnal megváltoztatására azért van szükség, mert a gyermeket 

bántalmazták a gondozási helyen (nevelőszülő férje, élettársa, gyermeke, más nevelésben lévő 

gyermek). Ilyenkor a gyermekvédelmi gyám közreműködésével megtörténik az azonnali 

kiemelés a családból, és mielőbb új gondozási helyre kerül a gyermek. 

A gyámhatóságnak a nevelésbe vétel során döntenie kell a gyermekvédelmi gyám és – 

2017. január 1-jétől az új és a folyamatban lévő ügyekben is – a helyettes gyermekvédelmi 

gyám személyéről, rendezni kell a szülővel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás 

kérdését, dönteni az egyéni elhelyezési tervről (elfogadásáról vagy módosításáról), illetve a 

gyermek után fizetendő gondozási díjról. Meg kell határozni a gyermek ellátási szükségletét, 

amely a gondozási helyre és az ellátás finanszírozására is hatással van. A gyermek 

örökbefogadhatóságának tényét – az egységes és pontos jogalkalmazás érdekében – a felsorolt 

esetekben kell megállapítani a gyámhatóságnak, amelynek alapján a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat feladata az örökbefogadás előmozdítása. A járulékos kérdések felsorolásával a 

Gyvt. garanciát teremtett arra, hogy a gyermek ellátása, gondozása, nevelése, valamint 

törvényes képviselete megvalósításához minden fontos döntés, információ egyszerre álljon 

rendelkezésre a gyermekkel foglalkozó szakemberek számára. A Gyvt. szerinti 

gyermekvédelmi szakellátás rendszerében az életkornak, az egészségi állapotnak nagy 

jelentősége van, a különleges, speciális és kettős ellátási szükséglet megállapításához, a 

nevelőszülői vagy intézményes ellátás biztosításához. 

 

4. Családbafogadás 

 

A családbafogadás nagyrészt olyan gyermekek számára alkalmazott jogintézmény, ahol van a 

családon belül olyan alkalmas személy (nagyszülő, szülő testvére stb.), akik készek arra, hogy 

a gyermeket/gyermekeket sajátjukként neveljék. Ez a gyermek számára zökkenőmentes átállást 

jelent a saját szülő háztartásából a családbafogadó szülő háztartásába, nem okoz 

helyrehozhatatlan lelki károkat, és felnőtt korban a kapcsolat továbbra is szorosabb marad a 

családbafogadóval, mint a vérszerinti szülőkkel. 

Sok esetben fordul elő, hogy a nagyszülő neveli a gyermeket, a szülő kvázi 

alkalmatlansága miatt, de nem indít eljárást a gyermek harmadik személynél történő 

elhelyezése iránt, mert saját gyermeke alkalmatlanságát kellene bizonyítania. A 

családbafogadás a szülő kérelmére történik, ezért a harmadik személy minden konfrontáció 

nélkül vállalja a gyermeket és a vele járó felügyeleti jogok gyakorlását. A probléma akkor 

következik be, ha a családbafogadást kérő szülő kéri a családbafogadás megszüntetését, pedig 

nem lett alkalmas a feladat ellátására, és a gyermek a családbafogadó gyámnál jobb 

körülmények között él, testi, lelki, pszichés fejlődése ott biztosított. Ilyenkor nem lehet 

eltekinteni a bírósági eljárástól, mert ha a szülő kéri a családbafogadás megszüntetését, azt meg 

kell szüntetni, de egyben ideiglenes elhelyezést követően pert kell indítani a végleges 

elhelyezés iránt. 
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5. Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

Az ideiglenes hatályú elhelyezés a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén alkalmazható 

intézkedés. A gyermek súlyos veszélyeztetettségének minősül a gyermek életét közvetlen 

veszélynek kitevő bántalmazása, továbbá az olyan aktív vagy passzív magatartással 

megnyilvánuló bántalmazása, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodással jár. Amennyiben a gyermek 

veszélyeztetettsége nem éri el azt a mértéket, amely miatt az azonnali beavatkozás indokolt 

lenne, a gyámhatóságnak a jelzést követően a nevelésbe vételi eljárásra vonatkozó szabályok 

szerint szükséges eljárnia.91 

Az ideiglenes hatályú elhelyezésre legtöbbször akkor kerül sor, amikor a gyermeket 

szülést követően a kórház a jelzőrendszeri tagoktól beérkezett véleményekre hivatkozva nem 

adja ki, mivel az újszülött otthoni ellátása és gondozása nem látszik biztosítottnak. A 

megyeszékhely gyámhatóságai abban a speciális – kedvezőtlen – helyzetben vannak, hogy a 

székhelyükön működő kórházban a megye bármely településén lakó kismama itt hozza világra 

gyermekét, akiről a lakóhely szerinti jelzőrendszer tag – zömmel védőnő – már előre 

tájékoztatja a kórházat, hogy a gyermek nem hazaadható. Természetesen a gyermek érdekében 

nem az egyébként lakhely szerint illetékes, hanem a szülés helye szerinti gyámhatóság hoz 

döntést, úgy, hogy nem ismeri az előzményeket, a kismama körülményeit, az elhelyezés a 

kórházból pedig szinte azonnal szükséges. A kórház a lehető legrövidebb ideig tartja a 

gyermeket, többszöri írásbeli és szóbeli megbeszélés ellenére egyik napról a másikra várja az 

elhelyező határozatot, amit a gyámhatóság csak akkor tud megadni, ha a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat a gondozási helyet megjelöli, ez pedig a legoptimálisabb 

esetben is két-három nap. Sajnálatos módon már többször megtörtént, hogy a kórház az 

alkalmatlan szülővel hazaengedte a gyermeket, akit még aznap, a megérkezett gondozási hely 

megadását követően rendőrség segítségével kell elszállítani, mindezt annak ellenére, hogy a 

kórház is jelzőrendszeri tag, tehát felelősséggel tartozik a gyermek egészséges ellátásáért. 

Gyakori, hogy a kórháznak írt védőnői jelzés szerint azért nem adható haza az újszülött a 

családnak, mert nem vásárolták meg a születendő gyermek számára az otthoni ellátáshoz 

szükséges felszereléseket. Ezekben az esetekben talán túlzás a gyermek családból történő 

kiemelése, mert, ha egyéb probléma nem merül fel, akkor a védőnő kötelessége a család 

felkészítése, és a hosszú kilenc hónap alapján havi egy-két csecsemő felszerelés megvásárlására 

történő inspirálással a gyermek a saját családjában növekedhetne az alapellátás segítésével, 

ellenőrzésével. Tizenkét éven aluli gyermek esetén a törvényben megemlített kivételekkel92 

nevelőszülői elhelyezést javasolnak gondozási helyként. Nem egyszer fordult elő, hogy a 

nevelőszülő a hozzá kihelyezett gyereket meglátva nem vitte magával, és ezért azonnal új 

gondozási helyet kellett keresni a gyermeknek, mert a nevelőszülő minden indok nélkül 

„válogat”, ami teljességgel ellentétes minden rendelkezéssel és a nevelőszülőre vonatkozó 

szabályozással. 

A legelszomorítóbb eset, ha a családban élő gyermekek ellátás nélkül maradnak, 

bántalmazzák őket. Az ilyen jelzések esetén, ha ezt a jelzőrendszeri tag meg meri tenni, az 

azonnali intézkedésre sor kerül, de a végrehajtás – beszállítás – komoly kihívást jelent nemcsak 

a család részéről, hanem a tágabb lakókörnyezet részéről is, hiszen a rendőrséggel történő 

megjelenés eleve nagy „érdeklődést” vált(hat) ki, és ki-ki vérmérséklete szerint 

közbeavatkozik. Ebben az esetben a gyámhatóság a megtanult technikák valamelyikét 

alkalmazva igyekszik a határozatban foglaltakat teljesíteni.93 

 
91 MATTENHEIM i.m. Gyvt. 72. §-hoz. 
92 Gyvt. 72. § (1) bek. ab) pont 1. pontja. 
93 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi Osztály ügyintézőivel 

készített interjú alapján. 
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A gyámhatóság az ideiglenes hatályú elhelyezés során a gyermek gondozási helyét 

megváltoztatja, ha megállapítja, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezés feltételei fennállnak, 

azonban a) a gyermek nevelőszülőnél, gyermekotthonban történő elhelyezését követően válik 

ismertté, hogy van a gyermek nevelésére alkalmas és azt vállaló különélő másik szülő, más 

hozzátartozó, illetve más személy, akinél a gyermek ideiglenes hatállyal elhelyezhető, vagy b) 

a gyermek jelenlegi gondozási helyének megváltoztatása más okból indokolt. A gondozási hely 

módosítását gyakorta kezdeményezik, szinte a beutalást követő egy héten belül, mert kevés 

információ hiányában nem tudja a nevelőszülő, hogy a gyermek például krónikus beteg, és 

távol van az otthonától, az orvosi ellátás nehézkes, vagy a gyermek a nevelőszülőnél lévő többi 

gyermekkel nem jön ki, vagy akár, mert az elhelyezés során – mivel a gyámhatóságnak nem 

adhatnak információt – négy fiúgyermek közé egy kislányt javasoltak. Ehhez hasonló okok 

miatt a gondozási hely megváltoztatása iránt sok kérelem érkezik be a hatósághoz, amely a 

gyermek biztonságérzetére negatív hatással lehet. 

 

Összegzés 

 

A dolgozatban a szerző saját bevallása szerint a kétélű piramis jelleget vázolja; egyrészt az 

alapellátások, szakellátások és hatósági intézkedések viszonylatában, másrészt kifejezetten 

csak a hatósági intézkedések között. Véleménye szerint a gyakorlatban az alapellátások 

továbbfejlesztésére kell igazán nagy hangsúlyt fektetni, hiszen az alapellátásban dolgozók azok, 

akik olyan mérvű segítséget tudnak nyújtani, hogy ne kerüljön sor hatósági intézkedésre. 

Megoldásra váró további probléma a fluktuáció, aminek okán gyakran váltják egymást a 

családgondozók és esetmenedzserek, amit a családok nehezen viselnek. Ennek megoldása 

például a családgondozók esetén az lehet, hogy akár már a felsőoktatási intézményekben is a 

szakirányú továbbképzés során jobban felkészítik őket arra, hogy milyen családokkal is kell 

majd foglalkozniuk, illetve meg kellene tanulniuk súlyozni is, ezalatt azt értve, hogy egy 

problémásabb családhoz az átlagnál többször kell majd kijárni. 

Ezek a rendszerek, intézkedések egymást válthatják, átjárhatóak bátrabban kell a való 

életben alkalmazni őket, tehát nem kell visszariadni attól sem, ha egy eset akár több intézkedés 

megtételét feltételezi. Egy gyermek életében több intézkedés is létezhet az adott szituációnak 

megfelelően, például a gyermeket védelembe kell venni, azonban a magatartási problémái 

indokolttá teszik az ideiglenes hatályú elhelyezést, majd pedig a hatóságnak sikerül találni 

megfelelő hozzátartozót a családbafogadáshoz. A jogszabállyal alaposan foglalkozva kitűnik, 

hogy a Gyvt. megfelelő szabályozást ad a gyermekvédelem minden területén, de az alapvető 

hibák a szakemberek (jelzőrendszeri tagok, a hatóság dolgozói) hozzáállásából következhetnek. 

Ha az ezen a területen dolgozó szakemberek (területi gyermekvédelmi szakszolgálat dolgozói, 

különböző gyámok), ügyintéző, vezető nem szívvel-lélekkel teljesíti a jogszabály 

rendelkezéseit, az előírt feladatát, akkor könnyen félrecsúszhat a jogszabályban előírt, elérni 

kívánt cél és egyúttal egy gyermek élete, jövője. 

A jó hatósági intézkedés alapja a megfelelő gyermekvédelmi rendszer működése. 2013 

óta a járási hivatalok újbóli létrehozásától kezdve nehezebb a gyermekvédelmi rendszerben 

dolgozók összefogása és együttműködése, mert a gyámügyi osztály távolabb került az 

önkormányzat által összefogott egyéb szakemberektől és jelzőrendszeri tagoktól. A legtöbb 

problémának a megoldása a szakemberek szoros összefogása, együttműködés minden területen, 

lehetőség szerint személyes kapcsolat kialakítása (iskola és gyámügy, védőnő stb.) lehetne. 

Mindemellett a szerző megemlíti, hogy ez a feladat embert próbáló, nehéz, olyan munkakört 

feltételez, amit nem lehet letenni a munkaidő végével, a megoldás továbbra is ott motoszkál az 

emberben, és a legnagyobb körültekintés mellett sem tudhatja a gyermekvédelmi dolgozó, hogy 

a döntés valóban jó volt-e. Sokan azt hiszik, hogy a gyámügyi munka általában nem 

sikertörténet, azonban valójában elég gyakran előfordul, hogy még rövid időn belül pozitív 
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kicsengése van a hozott döntésnek, mert a gyermek élete jó irányba fordul, és ez a többi ügyben 

inspirációként hat, erőt adhat a továbbiakban. 
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Összefoglaló a Kúria 2021-es közigazgatási, közigazgatási-polgári jogegységi 

döntéseiből94 

 

1/2021. számú KJE határozat95 

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Kúria Elnöke által kezdeményezett, a 

mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga megszűnése időpontjának és törlésének 

ingatlan-nyilvántartási eljárással összefüggő, valamint az egykori mezőgazdasági 

termelőszövetkezet ügyféli jogállása és kereshetőségi joga kérdéseiről szóló jogegységi 

eljárásban meghozta a következő jogegységi határozatot: 

 

I. A mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga a részarány-földtulajdonnal érintett 

földrészletre vonatkozóan a törvény erejénél fogva szűnik meg. 

II. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jog ingatlan-nyilvántartási hatóság 

által történő törlésére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a földkiadás tárgyában 

meghozott jogerős határozat alapján a hatóság megkeresésére kerülhet sor. 

III. A mezőgazdasági termelőszövetkezet közvetlen anyagi jogi érdekeltség hiányában a 

részarány-tulajdonosok tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzését elrendelő 

határozat vonatkozásában kereshetőségi joggal nem rendelkezik. 

IV. A Kúria Jogegységi Tanácsa megállapítja, hogy a Kfv.37.475/2019/12. számú határozat a 

továbbiakban nem hivatkozható. 

V. A Kúria a jogegységi határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. 

 

A határozat indokolása szerint: 

 

„I. 

[1] A Kúria Elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

(a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontja és 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 

egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi indítványt terjesztett elő az 

egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati jogának ingatlan-nyilvántartási 

szempontból történő megszűnése időpontjának, a földhasználati jog törlésével kapcsolatos 

ingatlan-nyilvántartási hatóság eljárásának, továbbá az egykori mezőgazdasági 

termelőszövetkezet ingatlan-nyilvántartási eljárásban fennálló ügyféli jogállásának és 

kereshetőségi jogának meghatározása érdekében. 

[2] Az indítványozó álláspontja szerint a közelmúltban több kúriai döntés született, a 

Kfv.IV.37.475/2019., Kfv.II.37.471/2019., Kfv.II.37.472/2019., Kfv.II.37.473/2019., 

Kfv.III.37.478/2019., Kfv.III.37.480/2019., Kfv.II.37.481/2019. és Kfv.II.37.483/2019. számú 

döntések, amelyek az ügy szempontjából releváns tényeket illetően azonosnak tekintendők. Az 

egyes tanácsok az azonos ténybeli alapból származó jogkérdések, így az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jog törvény erejénél fogva történő megszűnése esetén követendő 

eljárás, az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga ingatlan-

nyilvántartási szempontból történő megszűnésének időpontja, illetve az ingatlan-nyilvántartási 

eljárásban az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezet kereshetőségi joga megítélésében 

egymástól eltértek. 

 

 
94 Az összeállítás a https://kuria-birosag.hu/hu oldalon elérhető határozatok alapján készült. 
95 https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12021-szamu-kje-hatarozat (A letöltés dátuma: 2022. 08. 20.). 

SZEMLE 

 

https://kuria-birosag.hu/hu
https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12021-szamu-kje-hatarozat
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II. 

[3] A kérdés eldöntése szempontjából releváns tényállás szerint az ügyben érintett 

mezőgazdasági termelőszövetkezet (a továbbiakban: felperes) az 1992. augusztus 6. napján 

megtartott közgyűlésen a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az 

átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Ámtv.) 3. § (1) bekezdése 

alapján rendelkezett a vagyona felosztásáról, a földalapok kijelölése és jóváhagyása jogerősen 

megtörtént. A földkiadási eljárás során a sorsolási jegyzőkönyvvel szemben előterjesztett 

kifogás alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás eredményeként a felperes által indított perben 

az elsőfokú bíróság keresetet elutasító döntését a Kúria a 2018. november 7. napján kelt 

Kfv.VI.38.078/2017/9. számú ítéletével helybenhagyta. Leszögezte, hogy a sorsolással 

(megállapodással) érintett földterületek nem maradványterületek, a felperes mérlegében 

vagyonként nem szerepelnek, a területekre a felperesnek tulajdonjoga nincs, ebből következően 

a tulajdonost megillető jogosítványokat nem gyakorolhatja. 

[4] A földkiadásra vonatkozó határozattal szemben a felperes által előterjesztett jogorvoslat 

alapján az elsőfokú bíróság keresetet elutasító döntését a Kúria 2020. január 21. napján kelt 

Kfv.IV.37.409/2019/5. számú ítéletében hatályában fenntartotta, így a földkiadási eljárás is 

jogerősen lezárult. 

[5] A földkiadás tárgyában eljáró hatóság megkeresése alapján indult az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás, amelynek során a földművelésügyi hatóság a sorsolási jegyzőkönyv és a földkiadási 

határozat alapján a részarány-tulajdonosok tulajdonjogának bejegyzését kérte. A fellebbezési 

eljárásban az alperes az elsőfokú hatóság részarány-tulajdonosok tulajdonjogának bejegyzésére 

és ezzel egyidejűleg a felperes földhasználati jogának törlésére vonatkozó határozatát 

helybenhagyta. Indokolásában rögzítette, hogy a megkeresés ingatlan-nyilvántartási 

szempontból az összes szükséges adatot tartalmazta, ezért az a bejegyzés alapjául szolgálhatott. 

[6] A jogerős határozattal szemben előterjesztett kereset alapján indult közigazgatási perben – 

figyelemmel arra, hogy 44 határozatot érintően 44 külön per indult – az elsőfokú bíróság a 

7.K.27.088/2018. számú ügyet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 33. § (1) bekezdése alapján mintaperként bírálta el. A többi per a mintaperre 

tekintettel felfüggesztésre került. A mintaperben eljáró tanács az alperes határozatát 

megsemmisítette és alperest új eljárásra kötelezte annak előírásával, hogy a földkiadási 

határozat jogerőre emelkedésének, végrehajthatóságának tisztázását követően lehet dönteni a 

bejegyzés elrendeléséről, illetve annak időpontjáról. A mintaperben meghozott elsőfokú 

ítélettel szemben felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nem került sor. 

[7] A felfüggesztést követően folytatódott eljárásban az alperes a határozata indokolását a 

földkiadási határozat véglegessé válása, valamint erre figyelemmel a tulajdonjog 

bejegyzésének időpontja vonatkozásában módosította, mely módosított határozatra a felperes a 

keresetét kiterjesztette. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A részarány-tulajdonos 

tulajdonjogának bejegyzésére és a földhasználati jog törlésére vonatkozó rendelkezéseket külön 

vizsgálva, az előbbi döntés körében a kereset elutasítását a kereshetőségi jog hiányára alapította 

és érdemben nem vizsgálta. A földhasználati jog törlése esetén a földrendező és földkiadó 

bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) 14. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakat felhívva arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felperes földhasználati joga a 

jogszabály erejénél fogva megszűnt, ezért e jog törlésére jogszerűen került sor. 

 

III. 

[8] A felülvizsgálati eljárásban a Kúria tanácsai eltérő álláspontra helyezkedtek az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett földhasználati jog törvény erejénél fogva történő megszűnése esetén 

az ingatlan-nyilvántartási eljárás szempontjából történő megszűnés időpontja, illetőleg a 

mezőgazdasági termelőszövetkezet kereshetőségi joga tekintetében, figyelemmel a korábbi 

mintaperben meghozott döntésre. 
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[9] A földhasználati jog megszűnése időpontjával és az ingatlan-nyilvántartásból való 

törlésével összefüggésben az egyik álláspont szerint (Kfv.IV.37.475/2019/12.) e jog törlése és 

a részarány-tulajdonos tulajdonjogának bejegyzése időben egymástól szét nem választható 

eljárási cselekmények, így a földhasználati jog törlésére mindaddig nincs lehetőség, amíg az 

érintett tulajdoni hányadra vonatkozóan a tulajdonjog bejegyzése nem történik meg, 

figyelemmel arra is, hogy mindkét eljárási cselekmény ugyanazon okiraton, a megkereséshez 

csatolt földkiadási határozaton alapszik. Érvelésük szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:167. §-ra, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. 

évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 6. §-ra és 26. § (1) bekezdésére figyelemmel a 

bejegyzett jog törlésére hivatalból akkor sem kerülhet sor, ha a földhasználati jog a jogszabály 

rendelkezése folytán szűnik meg. 

[10] A másik álláspont szerint (Kfv.II.37.471/2019/11., Kfv.III.37.478/2019/12. és további 5 

döntés) miután a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati joga az Fkbt. 14. §-a alapján 

megszűnt, ezért annak az ingatlan-nyilvántartásból való törlése pusztán deklaratív aktus, arra a 

részarány-tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésétől függetlenül sor kerülhet. Miután a felperes 

nem vitatta, hogy a tagok földjeinek elkülönítése az Ámtv. 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján 

megtörtént, és a földkiadásra sor került, így a releváns tények bekövetkeztével a földhasználati 

jog a törvény erejénél fogva megszűnt, annak az ingatlan-nyilvántartásból történő törlése nem 

konstitutív hatályú. 

 

[11] Az ügyféli jogállással és a kereshetőségi joggal összefüggésben az egyik álláspont szerint 

(Kfv.IV.37.475/2019/13.) a felperes a földkiadási és az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

egyaránt ügyfélként vett részt, az ügy a jogát érintette, ezért az ügyféli jogállása elismerésére 

helyesen került sor. Az ügyféli jogosultságtól elkülönített kereshetőségi jog vizsgálata körében 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felperes közvetlen anyagi jogi érintettsége a 44 hasonló 

tárgyban folyamatban lévő per közül az első mintaperben már elismerést nyert, ezért ettől eltérő 

döntés meghozatalára az ezt követően lefolytatott közigazgatási peres eljárásban nem volt 

lehetőség (2/2004.KJE, EBD2016.K.21). 

[12] Miután a kereshetőségi jogot a felperes által konkrétan megjelölt jogszabálysértésekhez 

kapcsolódóan szükséges vizsgálni, és a jogi érintettség a mintaperben hozott keresetnek helyt 

adó ítélettel már elismerést nyert, így utóbb az ettől eltérő döntés meghozatalára a 

Magyarország Alaptörvénye B) cikk (1) bekezdésében rögzített jogállam integráns részét 

képező jogbiztonság követelménye miatt csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felek 

kérelmére vagy hivatalból lefolytatott bizonyítás alapján az ügy ténybeli és jogi alapja 

megváltozik. Érvelése szerint az elsőfokú bíróság indokolatlanul tette önálló vizsgálat tárgyává 

a földhasználati jog törlése és a részarány-tulajdonosok jogának bejegyzésére vonatkozó 

döntést annak ellenére, hogy azok szükségszerűen összefüggenek, mivel azok alapját 

ugyanazon hatósági határozat képezi. 

[13] A másik álláspont szerint (Kfv.II.37.471/2019/11. és Kfv.III.37.478/2019/12. a további 5 

ítélet) a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati jogának törlése és a tulajdonjog 

bejegyzése ugyan egy határozatba foglalt, de két egymástól jól elkülöníthető közigazgatási 

cselekmény, melynek elkülönített vizsgálatára sor kerülhetett. A termelőszövetkezet 

kereshetőségi joga a földhasználati jog törlése tekintetében fennáll, de a magánszemély 

tulajdonjoga bejegyzéséhez kapcsolódóan kereshetőségi joga nincs, ugyanis jogi érintettsége 

nem terjed ki arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett joga törlését követően kinek a 

tulajdonjoga és milyen feltételekkel kerül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre. 

[14] A kereshetőségi jog vizsgálatával és a mintaperben hozott döntéssel összefüggésben 

kifejtette, hogy a Kp. 33. § (2) bekezdéséből következően a mintaperben meghozott ítélet 

jogereje kizárólag akkor érvényesül, ha a mintaperben az adott kérdés konkrétan eldöntésre 

került, és arra a mintaítélet indokolása kitér, azaz arra vonatkozóan kifejezett döntést tartalmaz. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/Különszám 56 

Ennek hiányában a kereshetőségi jog hivatalból történő vizsgálatára vonatkozó töretlen bírói 

gyakorlatból (Kfv.IV.29.357/1996/6., Kfv.II.38.029/2018/3.) következően az ügyféli jogállás 

megléte nem eredményez a perben automatikus kereshetőségi jogot, azt minden esetben a 

bíróságnak hivatalból érdemben kell vizsgálnia és értékelnie. 

 

IV. 

[15] A Legfőbb Ügyész az ingatlan-nyilvántartási hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett jog törvény erejénél fogva történő megszűnése esetén irányadó eljárása és a 

termelőszövetkezet földhasználati joga megszűnésének időpontja körében előterjesztett 

jogegységi indítványra tett nyilatkozatában kifejtette, hogy a termelőszövetkezet földhasználati 

jogának törvényi rendelkezésen alapuló megszűnése időben elválik ugyan a részarány-

földtulajdonos tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésétől, de az nem választható el 

attól, mivel nincs olyan külön eljárás, amely alapján a földhasználati jog külön, ettől függetlenül 

törölhető lenne. E körben utalt a Ptk. 5:167. §-ára, valamint az Inytv. 26. § (8) bekezdésében 

foglaltakra, hangsúlyozva, hogy a földkiadási határozat alapján a tulajdonjog bejegyzésével 

egyidejűleg kerül sor a földhasználati jog törlésére, ezért bár e jog megszűnése és annak 

ingatlan-nyilvántartási kivezetése elválik egymástól, a két rendelkezés egymással összefügg. 

Érvelése szerint ugyanakkor a tulajdonjog konstitutív hatályú keletkezésével szemben a 

földhasználati jog törlésének konstitutív hatálya nincs. 

[16] A kereshetőségi jog körében az ügyfélképesség, perképesség és kereshetőségi jog 

elhatárolását követően a Kp. 16. § (1) bekezdésben és a 17. §-ban foglaltakra utalva kiemelte, 

hogy a kereshetőségi jog megállapításához elengedhetetlen annak vizsgálata, hogy az 

érvényesített anyagi joggal közvetlen érintettség áll-e fenn, amely az ügy tárgyával összefüggő 

konkrét és személyes érdekeltségi viszonyt feltételez. Álláspontja szerint a közigazgatási 

eljárásban a termelőszövetkezetet az ügyféli jogállás ugyan megillette, azonban a tulajdonjog 

bejegyzése körében kereshetőségi joggal már nem rendelkezik, mivel a tulajdonjog 

bejegyzéséről rendelkező döntéssel szemben jogmegóvási szükséglete nincs, hiányzik a vitában 

való anyagi jogi érdekeltsége. Ezen nem változtat az a körülmény sem, hogy az ingatlanügyi 

hatóság a döntését egy határozatba foglaltan hozta meg. 

 

V. 

[17] A Jogegységi Tanács az indítványozó által feltett kérdésekben az alábbiak szerint foglalt 

állást. 

[18] A földhasználati jog megszűnésének időpontjára vonatkozóan az Fkbt. 14. §-a egyértelmű 

rendelkezéseket tartalmaz. E szerint a volt mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati 

joga a részarány-földtulajdon helyének meghatározása esetén a kijelöléssel megszűnik, és ezt 

követően a szövetkezetnek a gazdasági év végéig már csak haszonbérleti jogosítványai állnak 

fenn, míg a föld kiadása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában a földhasználati jog 

legkésőbb a földkiadáskori gazdasági év végével szűnik meg. A földhasználati jog törvény 

erejénél fogva történő megszűnése és annak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése 

(törlése) időpontja nem azonos, az időben szükségképpen elválik egymástól. 

[19] Az Inytv. 1. § (1a) bekezdése értelmében e törvény alkalmazása során a Ptk. Ötödik 

Könyvének Negyedik Részében meghatározott ingatlan-nyilvántartási rendelkezések, valamint 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

rendelkezései szerint – az e törvényben meghatározott eljárási szabályok figyelembevételével 

– kell eljárni. E rendelkezésből következően az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a Ptk., illetve 

az Ákr. szabályait kizárólag az Inytv. eljárási szabályai mentén lehet és kell figyelembe venni. 

Az ingatlanügyi hatóság regisztratív eljárására az ingatlan-nyilvántartási törvény speciális 

rendelkezései irányadók, az egyéb eljárási szabályok csak mögöttes szabályként 

alkalmazhatók, melyet a Kúria az EBH2020.K.1. számú döntésében is kifejtett. 
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[20] A Ptk. 5:167. §-ban lefektetett okirati elv szerint az ingatlan-nyilvántartásba jog és jogilag 

jelentős tény bejegyzésére, feljegyzésére és adatok átvezetésére jogszabályban meghatározott 

okirat, továbbá bírósági vagy hatósági határozat alapján kerülhet sor. Az ingatlan-nyilvántartási 

hatóság eljárására irányadó Inytv. 26. § (1) bekezdés első fordulata akként rendelkezik, hogy 

az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését 

kérelemre vagy megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba átvezetni. 

[21] Jelen esetben a földkiadásra vonatkozó határozat tartalmazza a bejegyzéshez szükséges 

adatokat, közöttük a jogváltozás jogcímét és annak pontos meghatározását, hogy a 

korábbiakban a termelőszövetkezeti különlapon megjelölt tulajdoni hányad az adott részarány-

tulajdonos esetén melyik helyrajzi számú földrészletben konkretizálódik. A földkiadási 

határozat az az okirat, amely alapján a jogváltozás az ingatlan-nyilvántartásban átvezethető. Az 

Inytv. 26. § (8) bekezdésében rögzítettek szerint az eljárt hatóság kötelezettsége, hogy 

megkeresésével a földkiadásra vonatkozó – az ingatlan adataiban bekövetkezett változást 

tartalmazó – döntését az ingatlanügyi hatóság részére megküldje a termőföld adataiban 

bekövetkezett változás átvezetése érdekében. 

[22] A részarány-tulajdonos az ingatlan tulajdonjogát a Ptk 5:41. § alapján hatósági 

határozattal, eredeti szerzésmóddal szerzi meg, de a tulajdonjoga a bejegyzéssel – a 

18/2010.KK véleményben foglaltakra figyelemmel a bejegyzési kérelem iktatásának 

időpontjára visszaható hatállyal – keletkezik, vagyis e rendelkezés konstitutív hatályú. 

[23] A földkiadásra vonatkozó határozat alapján a földhasználati jog törlése és a részarány-

földtulajdonos tulajdonjogának bejegyzése egyaránt a hatóság földkiadásra vonatkozó 

határozatán alapul, ezért az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására eltérő törvényi 

felhatalmazás hiányában kizárólag a hatóság megkeresése alapján és a bejegyzésre alkalmas 

jogerős határozat megküldésével kerülhet sor. 

[24] A 2020. július 1. napján hatályba lépett a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló 

földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: Tfftv.) 1. § (5) bekezdése az Inytv. 6. §-ban 

deklarált kérelemhez kötöttség, illetve a Ptk. 5:167. § -ába foglalt okirati elvet áttörve 

kivételesen rendelkezik az ingatlan-nyilvántartási hatóság hivatalbóli eljárásáról, amely 

azonban csak a Tfftv. 1. § (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti termőföldekre 

vonatkozik. Ez esetben az ingatlanügyi hatóság hivatalból intézkedik az állam tulajdonjogának, 

valamint tulajdonosi joggyakorlónak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, 

továbbá az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett jogok és tények, közöttük a földhasználati jog és 

jogosultja törléséről. Fontos rámutatni, hogy ez a rendelkezés csak az állam tulajdonába kerülő 

termőföldekre alkalmazható, ezért a részarány- tulajdonosok (magánszemélyek) földkiadás 

alapján történő tulajdonszerzése esetén az ingatlan-nyilvántartási hatóság csak a hatóság 

megkeresésére és a bejegyzésre alkalmas okirat alapján járhat el. 

 

[25] Az ingatlan-nyilvántartási hatóságnak földkiadási határozatban foglaltak alapján 

szükségképpen a tulajdonjog bejegyzésével egy időben rendelkeznie kell a szövetkezet 

földhasználati jogának törléséről is. A szövetkezet földhasználati jog törlése azonban nem 

konstitutív hatályú, az Fkbt. 14. § (1)-(2) bekezdése alapján a termelőszövetkezet földhasználati 

joga a törvény erejénél fogva a korábbiakban (legkésőbb a földkiadáskori gazdasági év végével) 

már megszűnt, ezért a földhasználati jog törlésére vonatkozó bejegyzés deklaratív jellegű. 

 

VI. 

[26] Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a felperes ügyféli jogával összefüggésben az ügyben 

eljáró kúriai tanácsok egységes álláspontot foglaltak el abban a kérdésben, hogy a 

termelőszövetkezetnek az ügyféli jogosultsága az Ákr. 10. §-a alapján megállapítható. Eltérő 

volt az álláspontjuk azonban abban a kérdésben, hogy a kereshetőségi jog fennállását miként 
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kell értelmezni és vizsgálni, amennyiben a bíróság az elsőfokú döntést megelőzően a 

mintaperben már ítéletet hozott, amelyben a kereshetőségi jogról (erre vonatkozó védirati 

hivatkozás hiányában, illetőleg hivatalból) nem foglalt állást és a keresetről érdemben döntött. 

[27] A mintaperben az elsőfokú bíróság a felperes keresetét – amely a határozatot kizárólag 

eljárásjogi szempontból támadta – alaposnak találta és az alperes határozatát számára – új 

eljárást előírva – megsemmisítette. Az elsőfokú bíróság erre vonatkozó alperesi hivatkozás 

hiányában és hivatalból sem foglalt állást a kereshetőségi jogról, ekként erre vonatkozó 

álláspontot az ítélet indokolása egyáltalán nem tartalmaz. 

[28] A kereshetőségi joggal összefüggésben az egyik álláspont (Kfv.IV.37.475/2019/12.) azt 

hangsúlyozta, hogy a mintaperben eljáró bíróság a felperes keresetét befogadta, azt érdemben 

tárgyalta, így a felperes kereshetőségi joga a keresetnek helyt adó ítélettel elismerést nyert. 

Álláspontja szerint bár a felperes az eredeti és módosított keresetében egyaránt kizárólag 

eljárási szabálysértésre hivatkozott, ez a hivatkozása a döntés egészére kihat, ezért ezen 

eljárásjogi hivatkozás egységesen értékelve megteremtette a jogi érdekeltséget, vagyis a 

kereshetőségi jogot (fenti ítélet [39] pont). 

[29] A másik álláspont szerint a kereshetőségi jog megítélése szempontjából nem volt annak 

érdemi jelentősége, hogy a bíróság korábbiakban a mintaperben felperes keresetéről érdemben 

döntött, mert az elsőfokú bíróság a döntésében a kereshetőségi jogot érdemben nem vizsgálta, 

arról nem foglalt állást. Leszögezte, hogy a töretlen bírói gyakorlat szerint a közigazgatási 

perben a bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia a felperes kereshetőségi jogát és az ügyféli 

jogállás nem eredményez automatikusan kereshetőségi jogot, valamint azt nem 

általánosságban, hanem a konkrét jogsértés mentén kell vizsgálni (Kfv.IV.29.357/1996/6., 

Kfv.II.38.029/2018./3.). Kiemelte, hogy a közigazgatási hatósági aktus megtámadhatóságához 

kapcsolódó igényérvényesítési jogosultság fennállásának megállapítása a jogvita érdemére 

tartozó kérdés, és igényérvényesítési jogosultság hiányában a kereset elutasításának van helye 

(Kfv.IV.38.039/2016/4.). Hivatkozott arra is, hogy a Kúria a Kfv.IV.37.287/2007/5. számú 

ítéletében kifejezetten a földhasználó mezőgazdasági szövetkezet kereshetőségi jogát a 

földkiadó bizottsági határozatok bírósági felülvizsgálatával összefüggésben vizsgálva azt 

állapította meg, hogy e körben a szövetkezetnek kereshetőségi joga nincs. 

[30] A perindítási jog Kp. 17. § a) pontjából következően a közigazgatási tevékenységgel 

közvetlenül összefüggő jog vagy jogos érdek fennállását, az érvényesített anyagi joggal 

fennálló közvetlen érintettséget kívánja meg. Ezzel összefüggésben a bírói gyakorlat egységes 

abban, hogy ez az ügy tárgyával összefüggő konkrét, személyes érdekeltségi viszonyt feltételez, 

amely feltétel fennállását a kereshetőségi jog körében érdemben kell vizsgálni. 

[31] A 2/2004. közigazgatási jogegységi határozat szerint a fél érintettsége a kereshetőségi 

jogban nyilvánul meg. A következetes bírói gyakorlat alapján ez, mint perindítási jogosultság 

a fél és a per tárgya közötti anyagi jogi kapcsolatra vonatkozik, vagyis arra, hogy a felperest az 

ellenérdekű féllel szemben megilleti-e, vagy konkrétan a felperest illeti-e meg a keresettel 

érvényesített jog (BH2020.208.1.). A kereshetőségi jog olyan igényérvényesítési jogosultság, 

amely így a perbeli alanyi jog és a felperes között egy közvetlen kapcsolatot, a felperes részéről 

egy olyan jogmegóvási szükségletet feltételez, amely a konkrétan meghatározott közigazgatási 

határozat (közigazgatási cselekmény) sérelmes volta miatt keletkezett. 

[32] A keresetben megfogalmazott igény érvényesítéséhez fűződő közvetlen jogi érintettséget 

a felperesnek kell bizonyítania (Kfv.III.37.580/2019/13.). Egységes a kialakult ítélkezési 

gyakorlat abban is, hogy a bíróságnak a kereshetőségi jog fennállását hivatalból kell vizsgálnia 

(Kfv.IV.38.037/2016/4., Kfv.IV.38.057/2016/3., Kfv.IV.38.117/2016/5., 

Kfv.II.38.094/2017/5.) 

[33] A Kp. 33. § (2) bekezdése értelmében a bíróság a felfüggesztett eljárásokat a mintaper 

eredménye szerint, tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha azt állapítja meg, hogy azok a mintapertől 

sem jogi, sem ténybeli szempontból nem különböznek. A mintaper bizonyítási eredményének 
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felhasználása nem akadálya további bizonyítás elrendelésének. E rendelkezések lehetőséget 

adnak arra, hogy a bíróság tény és jogbeli azonosság esetén a további pert a mintaper eredménye 

alapján tárgyaláson kívül bírálja el. Tény és jogbeli azonosság esetén ugyanis a mintaper 

eredménye a további perekben is irányadó, attól eltérni nem lehet. A mintaper kötőereje a 

bíróság által – kérelemre vagy hivatalból – tett érdemi megállapításokra, jogi következtetésekre 

korlátozódik. 

[34] Megállapítható jelen esetben, hogy a bíróság a mintaperben hozott döntésében – erre 

irányuló kötelezettsége ellenére – hivatalból sem vizsgálta a termelőszövetkezetnek a 

részarány-tulajdonosok tulajdonjoga bejegyzéséhez kapcsolódó kereshetőségi jogát, emiatt erre 

vonatkozó megállapítást az ítélet egyáltalán nem tartalmazott. Miután a mintaper e kérdést 

egyáltalán nem érintette, erre vonatkozó jogi érvelést nem tartalmazott, és az alperes 

határozatának súlyos – az ügy érdemére kiható – eljárási szabálysértése okán az alperest új 

eljárás lefolytatására kötelezte, az utóbbi perek kereshetőségi jogra vonatkozó döntésére nem 

hatott ki, ezért az utóbbi perben a kereshetőségi jog vizsgálatára sor kerülhetett. 

[35] A Kúria a Kfv.IV.38.039/2016/4. számú ítélete [13] pontjában az EBRD2016.K.21. 

döntésre utalva kiemelte, hogy a kereshetőségi jog alapvetően anyagi jogi kérdés, a félnek a 

vitában való anyagi jogi érdekeltségére vonatkozik. A Kúria a Kfv.II.38.094/2017/5. számú 

döntésében elvi éllel szögezte le, hogy a keresetben állított, a határozathoz kapcsolódó jog, jogi 

érdek és az anyagi jogi jogsértés közötti közvetlen kapcsolat alapoz meg kereshetőségi jogot. 

Hasonlóan foglalt állást a Kúria a Kfv.III.37.580/2019/13. számú döntésében, amikor kifejtette, 

hogy a kereshetőségi jog egy, az anyagi jog alapján fennálló közvetlen jogi kapcsolatot 

feltételez a hatósági döntés és a felperes között. 

[36] A fenti döntésekből következően alapvetően eljárásjogi jogsértést tartalmazó kereset 

esetén is vizsgálnia kell az anyagi jogi érdekeltség fennállását, ugyanis ennek hiányában a 

kereshetőségi jog megállapítására nem kerülhet sor. Ez alapján a felperes mezőgazdasági 

szövetkezet kereshetőségi jogát a perben érdemben kellett vizsgálni abból a szempontból, hogy 

van-e olyan anyagi jogi érintettsége a részarány-tulajdonos tulajdonjogának bejegyzésével 

összefüggésben, amely az anyagi jogi érdekeltségét (jogsérelmét) megalapozza. 

[37] A felperes földhasználati joga a törvényben (Fkbt.) meghatározott – még az ingatlan-

nyilvántartási eljárást megelőző – időpontban a jogszabály erejénél fogva szűnt meg. A 

részarány-tulajdonos tulajdonjoga a földkiadási hatósági határozat alapján eredeti 

szerzésmóddal jött létre, ezért az nem függ a mezőgazdasági termelőszövetkezet földhasználati 

jogától és az abból fakadó jogosítványoktól, tulajdonjogának terjedelme nem igazodik a 

felperest korábban megillető joghoz. 

[38] A felperesnek az érintett termőföld ingatlanra vonatkozóan fennálló bármilyen 

jogosultsága hiányában a tulajdonjog bejegyzésére vonatkozó rendelkezés tekintetében nincs 

olyan jogmegóvási szükséglete, konkrétan a kereshetőségi jogban megnyilvánuló anyagi jogi 

érdekeltsége, amely a határozat e rendelkezése tekintetében a kereshetőségi jogát megalapozná. 

A kereshetőségi jog fennállását nem teremti meg az a körülmény sem, hogy a hatóság a 

tulajdonjog bejegyzésére és a földhasználati jog törlésére vonatkozó rendelkezéseket egyetlen 

döntésben hozta meg. 

[39] Mindebből következően a felperes ügyféli jogállása az ingatlan-nyilvántartási eljárásban 

fennállt ugyan, de ez a tulajdonjog bejegyzésről rendelkező döntéssel szemben a kereshetőségi 

jogát nem teremthette meg. 

 

VII. 

[40] A fentiekre figyelemmel a Kúria Jogegységi Tanácsa a Bszi. 40. § (1) bekezdése alapján 

az egységes bírósági jogalkalmazás biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott. 
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[41] A Jogegységi Tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a Magyar 

Közlönyben, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi honlapján és a 

Kúria honlapján közzéteszi.” 

 

2/2021. számú KJE határozat96 

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Kúria Kfv.IV. tanácsa által kezdeményezett 

jogegységi eljárásban, 2021. január 21. napján megtartott ülésen, meghozta a következő 

jogegységi határozatot: 

 

1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2020. július 

1. napját megelőzően hatályos 23. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja alapján a mezőgazdasági 

igazgatási szerv – akkor is ha a szerződés kifüggesztésének időtartama alatt elfogadó 

nyilatkozat nem érkezik, azaz más elővásárlásra jogosult nincs – megtagadja az adásvételi 

szerződés jóváhagyását, ha a vevő elővásárlási jogosultságára vonatkozó nyilatkozatából nem 

állapítható meg az elővásárlási jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az elővásárlási jog mely 

törvényen alapul, illetve az elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a földforgalmi 

törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul. 

2. A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa megállapítja, hogy a Kúria ítélkező tanácsa – az 

indítványnak megfelelően – a Kúria Kfv.37.673/2016/4. számú közzétett határozatától eltérhet. 

3. A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben 

közzéteszi. 

 

A határozat indokolása szerint:  

 

„I. 

[1] A Kúria Közigazgatási Kollégiuma Kfv.IV. tanácsa a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) 

pontja és 33. § (1) bekezdése alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében 

jogegységi indítványt terjesztett elő a Kfv.IV.38.265/2019. számú földforgalmi ügyben, mert 

az ítélkező tanács el kíván térni a Kúria Kfv.III.37.673/2016/4. számú – közzétett – 

határozatától. 

[2] Az indítványozó előadta, a Kúria Kfv.III.37.673/2016/4. számú határozata a Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében 2012. január 1. napját követően közzétett határozat, a jogegységi 

eljárásra az ítélkezési gyakorlat egységesítése érdekében van szükség, különösen, hogy a 

Kfv.III.37.673/2016/4. számú határozat ellentétes a szintén közzétett Kfv.III.37.681/2016/10. 

számú döntéssel. A Kúria Kfv.IV. számú ítélkező tanácsa ez utóbbit kívánja követni, amely 

egyúttal azt eredményezi, hogy döntése ellentétes lesz a Kfv.III.37.673/2016/4. számú 

döntéssel. 

[3] A Kúria ítélkező tanácsa a Bszi. 32. (2) bekezdése alapján a jogegységi eljárás 

indítványozása mellett a jogegységi határozat meghozataláig az eljárását a 

Kfv.IV.38.265/2019. számú ügyben felfüggesztette. 

 

II. 

[4] A perben nem álló eladó és a felperes, mint vevő 2018. május 17. napján adásvételi 

szerződést kötöttek szántó művelési ágú ingatlanra. Az adásvétellel érintett ingatlan a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 

Földforgalmi törvény) hatálya alá tartozik. Az adásvételi szerződésben a felek rögzítették, hogy 

a felperes elővásárlásra jogosult, az elővásárlási jogát a Földforgalmi törvény 18. § (3) bekezdés 

 
96 https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/22021-szamu-kje-hatarozat (A letöltés dátuma: 2022. 08. 20.). 
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d) pontjára alapította, mint helyben lakó földműves. A szerződés kifüggesztésének időtartama 

alatt elfogadó nyilatkozat nem érkezett. Az alperes a 2018. szeptember 18. napján kelt 

572.838/3/2018. számú határozatával a szerződés jóváhagyását megtagadta. Rögzítette, hogy a 

felperes által megjelölt elővásárlási jogosultságból nem lehet megállapítani, hogy milyen 

ranghelyen kívánt élni az elővásárlási jogával, mivel a Földforgalmi törvény 18. § (3) bekezdése 

csupán egy meghatározott elővásárlási jogosultságot tartalmaz (annak d) pontja nincs). 

Hivatkozva a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a 

továbbiakban: Fétv.) 13. § (3) bekezdésére hangsúlyozta, hogy a vevőnek is pontosan rögzíteni 

kell az elővásárlási jog jogalapját, valamint pontosan meg kell jelölni a jogszabályban 

meghatározott elővásárlási jog sorrend szerinti ranghelyét. Állította, hogy a szerződés 26. 

pontja ennek a követelménynek nem felel meg. Kiemelte továbbá, hogy a helyben lakónak 

minősülő földműves elővásárlási jogosultságot a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés d) 

pontja tartalmazza, amennyiben a felperes helyben lakó földművesként kívánja megvásárolni 

az ingatlant, akkor erre a törvényhelyre kellett volna hivatkoznia. Álláspontja szerint a tévesen 

megjelölt ranghely alkalmas lehet az elővásárlásra jogosultak megtévesztésére, egy alaptalanul 

megjelölt elővásárlásra jogosulti pozíció távol tarthatja az arra jogosultakat az elővásárlási 

joguk gyakorlásától, ezért a szerződés jóváhagyását a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdés 

c) pontjának cc) alpontjára alapítva megtagadta. 

[5] Az alperesi határozat jogszerűségének vizsgálatára irányuló felperesi keresetet az elsőfokú 

bíróság – a határozatban foglalt érvelés elfogadása mellett – elutasította. A felperes fellebbezése 

alapján eljárt Fővárosi Törvényszék (továbbiakban: Törvényszék) az elsőfokú bíróság ítéletét 

megváltoztatta, az alperes 2018. szeptember 18. napján kelt 572.838/3/2018. számú határozatát 

megsemmisítette és az alperest új határozat hozatalára kötelezte. A másodfokú bíróság – többek 

között – megállapította, hogy a perben a felek nem vitatták, hogy a felperes az adásvételi 

szerződésben az elővásárlási jogosultság jogalapját nem a Földforgalmi törvényben 

meghatározott rangsornak megfelelően jelölte meg, ezen tévedés jogkövetkezményének 

levonása tekintetében azonban a felek jogi álláspontja alapvetően eltért. A Törvényszék – 

többek között – hivatkozott a Kúria Kfv.III.37.673/2016/4. számú határozatában foglalt azon 

jogi álláspontra, amely szerint a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdésére figyelemmel a 

vevő vonatkozásában csak az a) és a b) pontok alapján van helye a szerződés jóváhagyása 

megtagadásának, míg a c) pontban foglalt rendelkezések kizárólag az elfogadó jognyilatkozatot 

benyújtó elővásárlásra jogosultakra alkalmazandók, ezért az alperes határozatát 

törvénysértőnek találta. 

[6] A Törvényszék döntésével szemben az alperes nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. Az 

alperes szintén kúriai gyakorlatra, a Kúria Kfv.III.37.681/2016/10. számú határozatára 

hivatkozott. E kúriai döntés szerint a Földforgalmi törvény szankcionálja az elfogadó 

nyilatkozatot benyújtó személyt, és a megtagadás jogkövetkezményét írja elő, ha az elővásárlási 

jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen 

alapul. Nem történhet ez másként a szerződés szerinti vevő esetében sem, az ő szerződéses 

jognyilatkozata értékelésekor. Az alperes kiemelte a Kfv.III.37.681/2016/10. számú 

határozatból, hogy amennyiben a szerződés szerinti vevő elővásárlási ranghelyre vonatkozó 

nyilatkozata nem helyes, úgy nem lehet a szerződést az ő vonatkozásában jóváhagyni. A 

törvény ily módon szankcionálja a ranghely téves meghatározását. A fenti határozat elvi 

lényege szerint a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek az elővásárlási jogosultság 

fennállását azonos szempontok alapján kell vizsgálnia, a szerződés szerinti vevő és az elfogadó 

jognyilatkozatot benyújtó személyek vonatkozásában is. 
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III. 

[7] Az ítélkező tanács a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján indítványozta jogegységi 

eljárás lefolytatását abban a kérdésben, hogy vizsgálhatja-e a mezőgazdasági igazgatási szerv 

a szerződés szerinti vevő elővásárlási jogra történő hivatkozásának helyességét – abban az 

esetben is, ha szerződés kifüggesztésének időtartama alatt elfogadó nyilatkozat nem érkezett, 

azaz más elővásárlásra jogosult nincs – a Földforgalmi törvény 2019. január 11. napját 

megelőzően hatályos és jelen ügyben alkalmazandó 23. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja 

alapján, ha a szerződés szerinti vevő az adásvételi szerződésben elővásárlási jogára vonatkozó 

olyan nyilatkozatot tesz, amelyből nem állapítható meg az elővásárlási jogosultság jogalapja, 

vagy az, hogy az elővásárlási jog mely törvényen alapul, illetve az elővásárlási jog nem a 

megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy 

amelyből nem lehet megállapítani, hogy milyen ranghelyen kíván élni elővásárlási jogával. 

[8] Egyúttal az ítélkező tanács – kifejtett álláspontjának elfogadása mellett – kérte annak 

engedélyezését, hogy a Kúria Kfv.III.37.673/2016/4. számú határozatától eltérjen. 

 

IV. 

[9] A Földforgalmi törvény jelen ügyben alkalmazandó – 2019. január 11. napját megelőzően 

– hatályos rendelkezései: 

 

18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: 

a) az államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai 

irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél 

megvalósítása érdekében; 

b) a földet használó olyan földművest, 

ba) aki helyben lakó szomszédnak minősül, 

bb) aki helyben lakónak minősül, vagy 

bc) akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen 

van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település 

közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 

km távolságra van; 

c) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül; 

d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül; 

e) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 

éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld 

fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt 

magánúton legfeljebb 20 km távolságra van. 

(2) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott földművest – az elővásárlásra jogosultak 

sorrendjében – megelőzi 

a) a szántó, rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld eladása 

esetén az a földműves, aki a föld fekvése szerinti településen az elővásárlási joga gyakorlását 

megelőzően legalább 1 éve állattartó telepet üzemeltet, és a tulajdonszerzésének a célja az 

állattartáshoz szükséges takarmány-előállítás biztosítása; 

b) a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a 

földműves, aki számára a tulajdonszerzés célja földrajzi árujelzéssel, továbbá 

eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás 

folytatása. 

(3) A közös tulajdonban álló föld esetében a tulajdonostárs tulajdoni hányadának harmadik 

személy javára történő eladása esetében az (1) bekezdés b)-e) pontjában, valamint a (2) 

bekezdésben meghatározott földműveseket - az elővásárlásra jogosultak sorrendjében - 

megelőzi a földműves tulajdonostárs. 



Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/Különszám 63 

 

21. § (5) Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 

foglalni. Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, 

továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult 

mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási 

jogát. Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a 13-15. §-ban foglalt esetekben az ott 

előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi 

előírásoknak megfelelően a jognyilatkozathoz csatolni kell. Az elfogadó jognyilatkozathoz – 

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – csatolni kell az 

elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is. 

(9) A (3)-(7) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az elővásárlási jognyilatkozatot 

olyannak kell tekinteni, mintha az elővásárlási jogát az arra jogosult nem gyakorolta volna. 

 

23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok 

közül az adás-vételi szerződést és az elfogadó jognyilatkozatokat először – kizárólag azok 

tartalma és alaki kellékei alapján – az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való 

megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv 

az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi szerződés 

jóváhagyásának a megtagadásáról, ha megállapítja, hogy 

c) pont cc) alpont 

- az elővásárlásra jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az elővásárlási 

jogosultság jogalapja, vagy az, hogy az elővásárlási jog mely törvényen alapul, illetve az 

elővásárlási jog nem a megjelölt törvényen, vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti 

ranghelyen alapul. 

24. § (2) A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb 

ismeretei alapján, különösen a következő szempontok szerint értékeli: 

a) az adás-vételi szerződés alkalmas-e a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére; 

b) megállapítható-e, hogy a felek már e törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a 

tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék 

egyikük nyilatkozatával, illetve harmadik személy jognyilatkozatának megtételével hatályba; 

c) az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén az adás-vételi szerződés szerinti vevő, illetve a 

jegyzék szerinti, az első helyen álló elővásárlásra jogosult, vagy ha több elővásárlásra jogosult 

áll az első helyen, akkor valamennyi első helyen álló elvásárlásra jogosult 

ca) alkalmas-e az adás-vételi szerződés és a 13. §-ban, illetve a 15. §-ban meghatározott 

kötelezettségvállalások teljesítésére, 

cb) elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát 

visszaélésszerűen gyakorolhatja, vagy 

cc) indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld 

tulajdonjogát; 

d) az ellenérték a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő 

elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 

25. § (1) A helyi földbizottság a 24. § (2) bekezdése szerinti értékelést köteles azonos 

szempontok szerint, a jegyzékben szereplő összes elővásárlásra jogosult, és az adás-vételi 

szerződés szerinti vevő vonatkozásában elvégezni. 

28. § A mezőgazdasági igazgatási szervre is irányadó a 25. § (1) bekezdésében foglalt előírás. 

Fétv. 13. § (3) Az adás-vételi szerződésben rögzíteni kell azt is, hogy a vevő elővásárlásra 

jogosult-e. E jogosultság fennállása esetén meg kell jelölni a szerződésben azt is, hogy a 

jogosultság mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn. A 

szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni az adás-vételi 

szerződésben. 
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V. 

[10] A Kúria ítélkező tanácsának álláspontja szerint (ellentétesen a Kfv.III.37.673/2016/4. 

számú határozatban foglaltakkal) a Földforgalmi tv. 28. §-a – és az azon keresztül érvényesülő 

25. §-a –  alapján a mezőgazdasági igazgatási szervnek a vizsgálatot azonos szempontok alapján 

kell elvégeznie, a szerződés szerinti vevő és az elfogadó nyilatkozatot benyújtó személyek 

vonatkozásában is, így azonos szempontok alapján kell őket értékelni. A Földforgalmi 

törvényben az elővásárlási jog intézménye a törvénybe foglalt birtokpolitikai preferenciák 

érvényre jutását szolgálja. Az elővásárlási nyilatkozatnak tehát attól függetlenül, hogy azt a 

vevő vagy más elővásárlásra jogosult teszi meg, pontosnak és egyértelműnek kell lennie, a vevő 

esetében a Fétv. 13. § (3) bekezdése szerint tartalmaznia kell a jogalap pontos jogszabályhelyre 

utalással történő megjelölését. 

[11] A Földforgalmi törvénynek a Kfv.III.37.673/2016/4. számú határozatban foglaltak szerinti 

értelmezése esetében amennyiben a vevő nem megfelelően jelöli meg az elővásárlási jogának 

jogalapját, vagy egyébként pontatlan nyilatkozatot tesz, úgy ahhoz nem fűződne a megtagadás 

jogkövetkezménye, míg az elővásárlásra jogosult esetében a Földforgalmi törvény 

szankcionálja az elfogadó nyilatkozatot benyújtó személyt, és erre az esetre a megtagadás 

jogkövetkezményét írja elő. Ebből következően a szerző fél nyilatkozati hibájának a 

jogkövetkezménye attól függene, hogy a szerződésbe vevőként, vagy elővásárlásra 

jogosultként lépne be, mely indokolatlan megkülönböztetés sem a Földforgalmi törvény 

szabályaiból, céljaiból, sem egyéb jogszabályból nem vezethető le. 

[12] A Kúria ítélkező tanácsa utal arra, hogy a kifejtett álláspontjától való eltérés azzal a 

következménnyel járhat, hogy a vevő által megjelölt elővásárlási jog annak valóságtartalmától 

függetlenül a megjelölttől gyengébb elővásárlási joggal rendelkező elővásárlásra jogosultakat 

távol tarthat az elővásárlási nyilatkozatuk megtételétől, ami visszaélésszerű és a Földforgalmi 

törvény céljaival ellentétes – vevői – joggyakorlást tenne lehetővé. 

 

VI. 

[13] A Legfőbb Ügyész véleményében idézte a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontját, hivatkozott 

a 2019. évi CXXVII. törvény indokolására, a Velencei Bizottság CDL-AD(2010)004 

alapjelentésére, ennek keretében arra, hogy az egyedi ügyekben hozott döntésekkel elért 

jogegységesítő hatás a preferált, ugyanakkor a jogegységi panasz intézményének bevezetése 

megszünteti az egymással ellentétes eseti döntések közötti ellentmondás feloldását korábban 

célzó elvi határozat, elvi döntés kiadásának lehetőségét, módosítja a jogegységi eljárásra 

vonatkozó szabályokat. Álláspontja szerint az indítvány szerinti esetre – amikor két ellentétes 

döntés is közzétételre került – nincs iránymutatás a hatályos szabályokban. Ezért felvetette, 

hogy elsődlegesen abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy lehet-e a Bszi. 32. § (1) bekezdés 

b) pontjára utalással jogegységi eljárást indítványozni, ha az ítélkező tanács ugyan el akar térni 

egy közzétett döntéstől, de van olyan közzétett döntés, amelyet azonban követni tud. Utalt rá, 

hogy az indítvány is hivatkozik a kialakult ellentétes gyakorlatra, azonban mégsem a Bszi. 32. 

§ (1) bekezdés a) pontján alapul a jogegységi eljárás, s ilyen okból az ítélkező tanács elnöke 

nem is jogosult az indítványt előterjeszteni. Végkövetkeztetése szerint a Bszi. 40. § (3) 

bekezdése alapján a jogegységi határozat meghozatala mellőzésének van helye. 

[14] Az érdemi állásfoglalás körében – a releváns jogszabályi rendelkezések felsorakoztatása 

után – kifejtette, hogy a Földforgalmi tv. szerinti jóváhagyási eljárás több szakaszra bontható, 

amelynek során kétszer – a 23. § (1) bekezdés és a 27. § (1) bekezdése alapján – is értékelésre 

kerül a szerződés és az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata. A Földforgalmi tv. 23. §-

a szerinti vizsgálat az okirat tartalmi és alaki kellékei alapján, az érvényességi és hatályosulási 

feltételeknek való megfelelésre irányul. Álláspontja szerint a 23. § (1) bekezdése kifejezetten 

és direkt módon az elfogadó nyilatkozatra vonatkozó vizsgálatot írja elő. A Fétv. 13. § (3) 
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bekezdése alapján a szerződésbe foglalt elővásárlási ranghely megjelölés véleménye szerint a 

Földforgalmi tv. 23. § (1) bekezdése alapján nem vizsgálható, különösen, hogy a vevő a saját 

szerződése tekintetében értelemszerűen nem tehet elfogadó nyilatkozatot, saját szerződése 

vonatkozásában elővásárlási jogosultsága kizárt. Álláspontja szerint az ellentétes jogértelmezés 

a Földforgalmi tv. 23. § (1) bekezdés c) pont cc) alpont kiterjesztő értelmezését jelentené, még 

a Földforgalmi tv. 25. § és 28. §-a alapján és analógia útján alkalmazott „azonos szempontú 

értékelés” elvének követése mellett is. Az azonos szempontú értékelést jelen ügyben kizártnak 

tekintette, egyrészt, mert a vevő nem tesz és nem is tehet elfogadó nyilatkozatot, másrészt azért, 

mert a vizsgált esetben elfogadó nyilatkozatot tevő személy hiányában kizárólag egy 

kontraktus, a szerződés értelmezésére kerülhet sor. Érvelése szerint a Földforgalmi tv. 21. § (9) 

bekezdés és 23. § (1) bekezdése c) pontja csak az elfogadó nyilatkozat hibájához fűz 

jogkövetkezményt, az adásvételi szerződéshez nem. Sem a Földforgalmi tv., sem a Fétv. szerint 

nem vezet önmagában érvénytelenségre az elővásárlási jogcím téves megjelölése, mert ennek 

jogkövetkezményeit az elővásárlásra jogosultak rangsorának felállításánál kell a hatóságnak 

figyelembe venni. Jelen ügyben nincs elfogadó nyilatkozatot tevő személy, magának a 

szerződéses nyilatkozatnak nincs relevanciája, a szerződés érvényes létrejöttének nem kelléke 

a hibátlan elővásárlási ranghely megjelölése. Az elővásárlási ranghelyre vonatkozó nyilatkozat 

elfogadó nyilatkozatként történő értékelése és erre vonatkozó szempontok szerinti vizsgálata 

kizárt. A tévesen megjelölés elővásárlási jogcím megjelölésének több elővásárlásra jogosult 

esetén az a következménye, hogy úgy kell tekinteni, mintha a vevő az elővásárlási jogával 

kapcsolatban nem tett volna nyilatkozatot, vagyis figyelmen kívül kell hagyni. A téves, hibás 

nyilatkozatnak nincs jelentősége, ha elfogadó nyilatkozat nem érkezik. 

[15] Összefoglalva a felvetett jogkérdésre az volt a válasza, hogy a Földforgalmi tv. 2019. 

január 11. napját megelőzően hatályos 23. § (1) bekezdés c) pontja alapján a mezőgazdasági 

igazgatási szerv a szerződés szerinti vevő elővásárlási jogra történő hivatkozásának helyességét 

nem vizsgálhatja abban az esetben, ha a szerződés kifüggesztésének időtartama alatt elfogadó 

nyilatkozat nem érkezett, azaz más elővásárlásra jogosult nincs. 

 

VII. 

 

[16] A Jogegységi Tanács elsődlegesen azt vizsgálta, hogy a jelen ügyben fennállnak-e a 

jogegységi eljárás kezdeményezésének és lefolytatásának feltételei, mivel a Legfőbb Ügyész a 

Bszi. 40. § (3) bekezdése alapján a jogegységi határozat meghozatalának mellőzésére tett 

indítványt. 

[17] A Bszi. 40. § (3) bekezdése alapján a jogegységi tanács az indítványnak nem ad helyt és a 

jogegységi határozat meghozatalát mellőzi, ha jogegységi határozat meghozatala nem 

szükséges. 

[18] A Jogegységi Tanács álláspontja szerint a jogegységi határozat meghozatalának 

mellőzésére nincs lehetőség, az indítványról érdemben kell dönteni. 

[19] A jogegységi indítvány a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételnek a Kfv.IV. 

ítélkező tanács indítványa megfelel, mert van a Kúriának egy olyan közzétett határozata, 

amelytől az ítélkező tanács el kíván térni. E feltételt nem rontja le és nem teszi semmissé az a 

tény, hogy van olyan közzétett kúriai határozat is, amelyet az adott ítélkező tanács követni tud. 

Nem zárja ki a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés lehetőségét az, hogy 

a Bszi. 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján is helye lehetne jelen ügyben a jogegységi eljárásnak 

- ebben az esetben más személy lenne jogosult az indítvány előterjesztésére –, hiszen mindegyik 

jogegységi eljárásnak az az alapvető célja, hogy az egységes ítélkezési gyakorlatot 

megteremtse. 

[20] Az indítványozással kapcsolatos álláspont kialakításánál azt sem szabad figyelmen kívül 

hagyni, hogy a Bszi. módosításával egy új és erős eszköz került bevezetésre a jogegység 
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biztosítása érdekében. Ha az ítélkező tanács nem követi a közzétett kúriai döntést és 

eredményesen nem is kezdeményez jogegységi eljárást a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján, akkor megteremti a jogegységi panasz feltételét. 

[21] Elöljáróban rögzíti a Jogegységi Tanács, hogy az ítélkező tanács az ügyében alkalmazandó 

2019. január 11. napja előtt hatályos rendelkezések értelmezését kérte, de a Földforgalmi tv. 

23. § (1) bekezdését 2020. július 1. napjával módosította a termelőszövetkezeti földhasználati 

jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 86. § (1) bekezdése, emiatt a megadott jogértelmezés 

a 2020. július 1. napja előtt hatályos rendelkezésekre vonatkozik. 

[22] A Jogegységi Tanács a jogkérdés érdemi vizsgálata körében először áttekintette a 

szerződés szerinti vevőre és az elvásárlásra jogosult(ak) jogosultsági feltételeire és 

kötelezettségeire vonatkozó releváns törvényi előírásokat. Összességében az állapítható meg, 

hogy a vevő és az elővásárlásra jogosultak tekintetében – a jogalkotói célkitűzést követve – 

egyenlő elbánás érvényesül, mert lényegi tartalmukat tekintve azonos jogszabályi 

követelmények fogalmazódnak meg a jognyilatkozatok megtételével, tartalmával, formájával 

kapcsolatosan a Földforgalmi tv. 21. § (5) bekezdésében és a Fétv. 13. § (3) bekezdésében, így 

például mindegyiküknek azonos jogosultsági feltételeket (Földforgalmi tv. 13-15. §) kell 

teljesíteniük, s mindenkire érvényesek a földtulajdonnak és a birtokban tartható földnek a 

megengedett mértékére vonatkozó előírások (Földforgalmi tv. 16-17. §). Amennyiben fennáll, 

mind a vevő, mind az elővásárlásra jogosult köteles az elővásárlási jogosultságáról nyilatkozni, 

mely nyilatkozattétel kapcsán is azonos követelményeket kell teljesíteni. 

[23] A Fétv. 13. § (3) bekezdése értelmében a vevőnek az adás-vételi szerződésben rögzíteni 

kell azt is, hogy elővásárlásra jogosult-e. E jogosultság fennállása esetén pedig meg kell jelölni 

a szerződésben azt is, hogy a jogosultság mely törvényen, és az ott meghatározott sorrend mely 

ranghelyén áll fenn. A szerződésen alapuló elővásárlási jog esetén ennek tényét kell rögzíteni 

az adás-vételi szerződésben. E törvényi kötelezettség kapcsán fontos rámutatni, hogy a vevő 

szerződési nyilatkozata a Földforgalmi tv. 18. §-a szerinti ranghely kialakítás szempontjából 

releváns, az az elővásárlásra jogosultak közötti sorrendre hat ki. 

[24] A szerződéses vevő nyilatkozatának a Fétv. 13. § (3) bekezdése szerint pontosnak és a 

valóságnak megfelelőnek kell lennie, mert tartalmaznia kell, hogy van-e, s ha igen, mely 

törvényi rendelkezés, mely ranghelyén alapuló elővásárlási joga, illetve ha szerződésen alapul 

az elővásárlási jog, akkor erre a tényre kell utalni. A Fétv. 13. § (3) bekezdése alapján elvárás, 

hogy az elővásárlási jogosultságot megalapozó jogszabályt és a ranghelyet meghatározó 

rendelkezését pontosan jelöljék meg, amely mellett az esetleges szöveges megjelölésnek e 

jogszabályi rendelkezés szerinti ranghelyet kell tükröznie, vele összhangban kell állnia. E vevői 

nyilatkozat alapján döntheti el a további elővásárlási jogosult, hogy rendelkezik-e erősebb 

jogcímmel vagy sem, azaz sikerrel tud-e   élni az elővásárlási jogával. 

[25] Az elővásárlásra jogosultnak a Földforgalmi tv. 21. § (5) bekezdése értelmében a teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelölnie az 

elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt 

is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik 

ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát. Az elfogadó jognyilatkozathoz – az e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – csatolni kell az elővásárlási 

jogosultságot bizonyító okiratokat is. 

[26] A Földforgalmi tv. 21. § (5) bekezdés és a Fétv. 13. § (3) bekezdés rendelkezéseinek 

azonos követelménye abból ered, hogy a vevő a szerződésben, az elővásárlási jogosult az 

elfogadó nyilatkozatban ugyanarról a kérdésről, az előváráslásra jogosultság jogalapjáról 

nyilatkozik, ez a nyilatkozatuk a Földforgalmi tv. 18. §-a szerinti, a jogalkotó által felállított 

birtokpolitikai preferenciákat tükröző rangsor kialakításánál bír jelentőséggel. A Földforgalmi 

tv. 18. §-a szerinti ranghelyek kiadnak egy törvényi sorrendet, amely azt mutatja, hogy a 
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jogalkotó kit és milyen szempontok szerint támogat másokkal szemben a termőföldtulajdon 

megszerzésekor. Ezek a szabályok a vevő és az elővásárlásra jogosult(ak) közötti nyilvános, 

objektív feltételeken nyugvó versenyt biztosítják, átláthatóvá teszik a rendszert. Minden olyan 

esetben, amikor akár a vevő, akár az elővásárlásra jogosult nyilatkozatában a jogszabályhely 

pontatlanul, tévesen kerül megjelölése, vagy a jogszabályi és szöveges megjelölés között eltérés 

van, a nyilatkozat nem tekinthető egyértelműnek, nem alkalmas arra, hogy abból az 

elővásárlásra jogosultság jogalapja az átlátható szabályok szerint legyen megállapítható, ezáltal 

az objektív és helyes rangsor alakulhasson ki. Ezért ezeket az eseteket úgy kell tekinteni, mint 

amelyek nem felelnek meg a Földforgalmi tv. 21. § (5) bekezdés és a Fétv. 13. § (3) 

bekezdésében foglaltaknak. 

[27] A Földforgalmi tv. 23. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjának a Kfv.III.37.673/2016/4. 

számú határozatban foglaltak szerinti értelmezése esetében amennyiben a vevő nem 

megfelelően jelöli meg az elővásárlási jogának jogalapját, vagy egyébként pontatlan 

nyilatkozatot tesz, úgy ahhoz nem fűződne a megtagadás jogkövetkezménye, míg az 

elővásárlásra jogosult esetében a Földforgalmi törvény szankcionálja az elfogadó nyilatkozatot 

benyújtó személyt, és erre az esetre a megtagadás jogkövetkezményét írja elő. Ebből 

következően a szerző fél nyilatkozati hibájának a jogkövetkezménye attól függene, hogy a 

szerződésbe vevőként, vagy elővásárlásra jogosultként lépne be, mely indokolatlan 

megkülönböztetés sem a Földforgalmi törvény szabályaiból, céljaiból, sem egyéb 

jogszabályból nem vezethető le. 

 

[28] Az elővásárlási ranghely téves, hibás megjelölése torzít a versenyhelyzeten, indokolatlanul 

változtat a sorrenden, hamis információkkal más(oka)t visszatarthat attól, hogy egy adott 

szerződés vonatkozásában elfogadó nyilatkozatot tegyen(ek). Az ilyen vevői, elővásárlási 

jogosulti magatartás  – önmagában – akadályozza a jogalkotói célok érvényesülését, nem 

szolgálja a nemzeti birtokpolitikai célkitűzéseket. 

[29] Egyértelmű a szabályozási helyzet, amikor az elővásárlásra jogosult a Földforgalmi tv. 21. 

§ (5) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, elővásárlási joga tekintetében tévesen, 

valótlanul nyilatkozik, mert ekkor a 21. § (9) bekezdése alapján úgy kell tekinteni, mintha ilyen 

nyilatkozatot nem tett volna. A kötelezettségekből fakadó azonos jogi helyzet és a jogalkotói 

cél sem engedheti, hogy a szerződéses vevő és az elővásárlásra jogosult hibás, téves 

jognyilatkozatának eltérőek legyenek a jogkövetkezményei. Megbontja a szereplők közötti 

egyensúlyt, ha a szerződéses vevő minden jogkövetkezmény nélkül tehet téves, vagy akár 

valótlan nyilatkozatot, vagy akár csalárd módon eljárva megtévesztheti az elővásárlási joggal 

rendelkezőket, őket a jogügylettől indokolatlanul távol tarthatja. Ezzel szemben az 

előváráslásra jogosultnak a nyilatkozata semmissége következményével kell számolnia, amely 

egyúttal azt is jelenti, hogy nem tud a szerződéses vevő helyébe lépni, a jogügylet 

megkötésének lehetőségétől elesik. 

[30] A Jogegységi Tanács ezért áttekintette, hogy van-e olyan jogszabályi rendelkezés, amely 

a 21. § (9) bekezdéséhez hasonló jogkövetkezményt tartalmaz a vevő esetében, illetve azt is, 

hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv számára milyen jogi eszköz áll rendelkezésre, ha azt 

észleli, hogy a vevő ranghelyre vonatkozó nyilatkozata téves, hibás. 

[31] A Földforgalmi tv. és a Fétv. sem tartalmaz a vevő vonatkozásában olyan törvényi vélelmet 

mint amelyet az előváráslásra jogosult nyilatkozata kapcsán a 21. § (9) bekezdése rögzít. 

[32] A Legfőbb Ügyész is utalt arra, hogy a Földforgalmi tv. szerinti jóváhagyási eljárás, 

amelynek keretében a szerződés és az elfogadó nyilatkozat vizsgálatára sor kerül, több 

szakaszra bontható. A Földforgalmi tv. 23. §-a és 27. §-a két külön szakaszban teszi lehetővé 

az adásvételi szerződés jóváhagyásának megtagadását. E rendelkezések közül egyedül a 23. § 

(1) bekezdése az, amely alapján meghozott jóváhagyást megtagadó döntés megfelelő 

szankciója lehet a vevői nyilatkozat hibájának. 
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[33] E rendelkezések mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Földforgalmi tv. 28. §-

a a mezőgazdasági igazgatási szervre is irányadónak tekinti a 25. § (1) bekezdésében foglalt 

előírást. Ez a jogszabályi hely a helyi földbizottságot kötelezi arra, hogy az adásvételi 

szerződést és az elfogadó nyilatkozatokat a vevő és az elővásárlási jogosultak tekintetében 

azonos szempontok szerint vizsgálja. Ez az „azonos szempontú értékelés” elve, amelynek tehát 

át kell hatnia az egész jóváhagyási eljárást, illetve annak részét képező földbizottsági 

véleményezést. 

[34] A vevő elővásárlási ranghely megjelölésére vonatkozó téves, hibás nyilatkozata a 

Földforgalmi tv. külön rendelkezése folytán nem minősül semmisnek, ezért a Földforgalmi tv. 

60. § (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmény, az egész szerződés érvénytelensége sem 

állapítható meg. 

[35] Megvizsgálva a mezőgazdasági igazgatási szerv eljárására vonatkozó szabályokat a 

Jogegységi Tanács álláspontja az, hogy kizárólag a 23. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja 

szerinti jóváhagyás megtagadás az egyetlen olyan hatósági eszköz, amellyel megfelelően 

szankcionálni lehet a szerződéses vevő Fétv. 13. § (3) bekezdését sértő nyilatkozatát, s ez az az 

intézkedés, amely képes fenntartani a vevő és az elővásárlásra jogosultak jogi helyzete közötti 

egyensúlyt. 

[36] Mindezek miatt a Jogegységi Tanács – az ítélkező tanács álláspontját elfogadva – a 

Kfv.III.37.681/2016/10. számú közzétett döntésben foglalt jogértelmezéssel értett egyet. 

 

VIII. 

[37] A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a jogegységi indítvány és a Bszi. 32. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint határozott a Bszi. 40. 

§ (2) bekezdésének megfelelően. 

[38] A Jogegységi Tanács a Bszi. 42. § (1) bekezdése alapján a jogegységi határozatot a Magyar 

Közlönyben, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes 

honlapján és a Kúria honlapján közzé teszi. A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar 

Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.” 

 

 

1/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat97 

Abban az esetben, ha az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozata bármely – akár alaki, akár 

tartalmi – okból nyilvánvalóan nem felel meg az anyagi jogi feltételeknek, akkor a vevő 

tulajdonjogát be kell jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba. 

A határozat indokolása szerint: 

 

 I. 

„[1] A Kúria ítélkező tanácsa (a továbbiakban: indítványozó) a Bszi. 32. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján jogegységi eljárást kezdeményezett az előtte folyamatban lévő 

Kfv.37.221/2020.számú, ingatlan-nyilvántartási ügyben indult közigazgatási perben, mert el 

kíván térni a Kúria Kfv.37.422/2015/5. számú és a Kfv.37.009/2018/8. számú, a Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében közzétett ítéletétől. 

[2] Az indítványozó előtt folyamatban lévő ügy tényállása szerint az elővásárlásra jogosult 

érdekelt a vele teljes terjedelemben közölt vételi ajánlatra úgy nyilatkozott, hogy élni kíván az 

elővásárlási jogával, de nem olyan módon, ahogyan azt a nyilatkozattételre való felhívás 

tartalmazza. Ezt követően a perben nem álló eladó és a felperes az ingatlan adásvételi szerződést 

megkötötték. A felperes – a vételi ajánlat közlését igazoló tértivevény csatolása mellett – kérte 

 
97 https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12021-szamu-kpje-hatarozat (A letöltés dátuma: 2022. 08. 20.). 

https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/12021-szamu-kpje-hatarozat
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tulajdonjoga bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. Állította, hogy az érdekelt elfogadó 

nyilatkozata nem hatályos, mert egyrészt elkésett, másrészt nem teljes körű. Az elsőfokú 

ingatlanügyi hatóság a felperes tulajdonjogát bejegyezte. Az érdekelt fellebbezésére eljárt 

alperes azonban határozatával az elsőfokú határozatot megváltoztatta és a felperes tulajdonjog 

bejegyzés iránti kérelmét visszautasította. A felperes keresete alapján a közigazgatási bíróság 

az alperes határozatát megváltoztatta és elrendelte a felperes tulajdonjogának adásvétel 

jogcímén történő bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. A jogerős ítélet ellen az alperes 

nyújtott be felülvizsgálati kérelmet.       

[3] Az indítványban foglaltak alapján nem egységes a gyakorlat annak megítélésében, hogy az 

ingatlanügyi hatóságnak be kell-e jegyeznie a vevő tulajdonjogát akkor, ha az elővásárlásra 

jogosult nem tesz olyan nyilatkozatot, miszerint az elővásárlás jogával nem kíván élni, 

ugyanakkor a részére megküldött vételi ajánlatot nem fogadja el teljes egészében. 

[4] Az indítványozó kifejtette, hogy a Kúria Kfv.37.422/2015/5. számú ítélete értelmében csak 

az elővásárlásra jogosult vételre vonatkozó nyilatkozata vagy olyan nyilatkozata, amely azt 

tartalmazza, hogy nem kíván élni elővásárlási jogával, illetőleg a nyilatkozatának elmaradása 

esetében van helye a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének. Az 

elővásárlási jog jogosultjának egyéb nyilatkozatát az ingatlanügyi hatóság nem vizsgálhatja, 

ilyen nyilatkozattétel esetén a vevő tulajdonjoga nem jegyezhető be. Ezzel szemben a Kúria 

Kfv.37.009/2018/8. számú ítélete kimondta, hogy az alperesnek az elfogadó nyilatkozatról azt 

kellett volna megállapítania, hogy a jogosult nem tett joghatályos elfogadó nyilatkozatot. Ezt a 

nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogosultak nem nyilatkoztak. Mivel az 

elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felhívások közlése tértivevénnyel igazolt volt, ezért 

nem volt akadálya a vevő tulajdonjoga bejegyzésének. 

[5] Az indítványozó ítélkező tanács a fentiektől el kíván térni, kimondva, hogy az ingatlanügyi 

hatóságnak nincs hatásköre annak elbírálására, hogy az elővásárlásra jogosult a jogát 

jogszerűen gyakorolta-e, és ilyen nyilatkozat esetén a vevő tulajdonjogát be kell jegyezni. Az 

elővásárlásra jogosultnak pedig keresettel kell kérnie annak megállapítását, hogy a sérelmére 

kötött adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan. 

[6] Az indítványozó szerint a jövőben az lenne a helyes és jogszerű gyakorlat, hogy a 

tulajdonjoga bejegyzését kérő vevő felelősségi körébe tartozna annak megítélése, hogy 

érkezett-e hatályos elfogadó nyilatkozat az elővásárlási jog jogosultjától. Ezt indokolja az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 26. § (4) 

bekezdése szerinti határidő is. A vevő tulajdonjoga bejegyzésének elutasításakor viszont az 

adásvételi szerződés ellenére sem az eredeti vevő, sem az elővásárlási jog jogosultja nem szerez 

tulajdonjogot. 

[7] Megjegyezte az indítványozó azt is, hogy az Inytv. 47. § (1) és (3) bekezdéseiben 

szabályozott eljárás felfüggesztése nem alkalmazható, mivel nem érvénytelenségi perről van 

szó. 

[8] Az indítvány alapján a jogegységi tanácsnak azt a kérdést kellett eldöntenie, hogy az 

ingatlanügyi hatóságnak be kell-e jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjogát 

abban az esetben, ha vita alakul ki a felek és az elővásárlásra jogosult között az elfogadó 

nyilatkozat hatályossága tekintetében. 

 

II. 

[9] A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra úgy nyilatkozott, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:222. § (1) és (4) 

bekezdése, az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről szóló 2/2009. 

(VI. 24.) PK vélemény (a továbbiakban: PK vélemény) 7. pontja, valamint az elővásárlásra 

jogosult egyoldalú kérelme alapján a tulajdonjog bejegyzésének lehetőségéről szóló 3/2007. 

KPJE jogegységi határozat (a továbbiakban: Jogegységi Határozat) V. pontja alapján a polgári 
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jog a vételi ajánlat nem teljeskörű elfogadása esetén nem tekinti létrejöttnek a szerződést az 

eladó és az elővásárlási jog jogosultja között. 

[10] Megállapította, hogy az Inytv. és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 

törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inytv.vhr.) 

nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha az elővásárlásra jogosult nem teljes terjedelmében 

fogadja el a vételi ajánlatot, ezért az nem felel meg az Inytv.vhr.75. § (1) bekezdésében írt 

követelményeknek. A Jogegységi Határozat V. pontja leszögezi, hogy az ingatlanügyi hatóság 

lehetősége csak arra terjed ki, hogy a bejegyzési engedélyben szereplő vevő tulajdonjog 

bejegyzés iránti kérelmét elutasítsa akkor, ha a vevő nem tud eleget tenni az Inytv.vhr. 75. §-

ában foglaltaknak. Arra azonban nem ad iránymutatást, hogy ilyenkor az ingatlanügyi 

hatóságnak be kell-e jegyeznie a vevő tulajdonjogát a bejegyzési kérelem alapján, vagy azt el 

kell utasítania. 

 

[11] Kifejtette, hogy a Ptk. 5:167. §-ának releváns rendelkezései szerint az okirati elvből 

következően az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére jogszabályban meghatározott okirat 

alapján kerülhet sor. Elővásárlási jog fennállása esetén az Inytv. 29. §-a és 32. §-a, valamint az 

Inytv.vhr. 75. §-a határozza meg a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat és azok kellékeit. Az 

Inytv. 51. § (1) bekezdése értelmében a kérelem csak az okiratból eredő, nyilvánvaló 

érvénytelenség esetén utasítható el. Ezen túlmenően az ingatlanügyi hatóság csak akkor 

utasíthatja el a vevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét, ha a vevő nem tud eleget tenni a 

Vhr. 75. §-ában foglaltaknak. Ha az elővásárlási jog jogosultjától származó nyilatkozat nem 

felel meg az Inytv.vhr. 75. § (1) bekezdésében írt feltételnek, mert a PK vélemény 7. pontja 

szerint nem tekinthető hatályos elfogadó nyilatkozatnak, akkor azt a bejegyzés szempontjából 

úgy kell tekintenie, hogy az elővásárlási jog jogosultja a jogszabályok által megkívánt elfogadó 

nyilatkozatot nem tett. 

[12] A közigazgatási hatósági eljárás felfüggesztését nem találta indokoltnak, mert az 

elővásárlásra jogosult jogait megfelelően védi a perfeljegyzés ténye, amennyiben a szerződés 

hatálytalansága iránt pert indít. 

[13] Összegző nyilatkozata szerint az ingatlanügyi hatóságnak – egyéb feltételek egyidejű 

fennállása mellett – be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjogát, ha vita 

alakul ki a felek között az elfogadó nyilatkozat hatályossága tekintetében. 

 

III. 

[14] A Jogegységi Tanács az indítványozó által feltett kérdésben az alábbiak szerint foglalt 

állást. 

[15] A Ptk. 6:222. § (1) bekezdése szerint a tulajdonos a vételi ajánlatot annak elfogadása előtt 

köteles teljes terjedelemben közölni az elővásárlásra jogosulttal. Ugyanezen § (4) bekezdése 

úgy rendelkezik, hogy ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az 

ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük létrejön. A PK vélemény 7. pontja szerint az 

elővásárlásra jogosultnak a vele közölt ajánlatot teljes terjedelmében, feltételek nélkül kell 

elfogadnia. A Ptk. idézett rendelkezéseiből következik, hogy ha az elővásárlásra jogosult a 

tulajdonos által közölt vételi ajánlatot teljes terjedelmében, feltételek nélkül elfogadja, akkor a 

szerződés a tulajdonos és közte, nem pedig a tulajdonos és az eredeti szerződő féllel jön létre.  

A Ptk. 5:167. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartásba jog bejegyzésére jogszabályban 

meghatározott okirat alapján kerülhet sor. 

[16] Az Inytv. 29. §-a értelmében a jogok bejegyzésének – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – olyan okirat alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog keletkezését, 

módosulását, illetve megszűnését igazolja. Az Inytv.vhr. 75. § (1) bekezdése szerint, ha az 

ingatlanra elővásárlási jog van bejegyezve, vagy a nyilvántartás adataiból megállapítható, hogy 

jogszabályon alapuló elővásárlási jog áll fenn, és a tulajdonjog bejegyzését vétel jogcímén nem 
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az elővásárlási jog jogosultja javára kérik – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – csatolni 

kell a jogosult nyilatkozatát arról, hogy az elővásárlás jogával nem kíván élni. A (2) bekezdés 

alapján, ha a jogosult nem nyilatkozott, annak nyilatkozattételre való írásbeli felszólítását és a 

kapott vételi ajánlat közlését a kérelmező az átvételt igazoló irattal (tértivevény, átvételi 

elismervény) köteles igazolni. Az Inytv. 9. § (1) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartás 

vezetése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. Az Inytv. 51. § (1) bekezdése szerint el 

kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi, 

vagy alaki hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség 

akkor nyilvánvaló, ha ez a tény önmagában az okiratból megállapítható. 

[17] Az ingatlanügyi hatóság regisztratív szerv, feladata az ingatlan-nyilvántartás vezetése. A 

tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárásban az ingatlanügyi hatóság – a jogszabályban előírt 

hiánypótlási eseteket kivéve – bizonyítást nem folytathat le, kizárólag azt vizsgálhatja, hogy a 

benyújtott okirat megfelel-e a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokkal szemben támasztott 

tartalmi és formai követelményeknek. Polgári jogi jogvitában nem dönthet, így nem foglalhat 

állást arról sem, hogy az elővásárlásra jogosult jogszerűen gyakorolta-e az elővásárlási jogát. 

Jogszabályi felhatalmazás hiányában az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata 

jogszerűségének megítélése nem tartozik a vevő felelősségi körébe sem, erre az Inytv. 26. § (4) 

bekezdésében – a bejegyzés iránti kérelem benyújtására – előírt határidő sem ad alapot. 

[18] Az Inytv.vhr. 75. § (1) és (2) bekezdése értelmében a vevő tulajdonjoga vagy akkor 

jegyezhető be, ha az elővásárlásra jogosult kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy elővásárlási 

jogával nem kíván élni, vagy pedig akkor, ha a nyilatkozattételre való írásbeli felszólítás és a 

vételi ajánlat igazolt közlése ellenére az elővásárlásra jogosult nyilatkozatot egyáltalán nem 

tesz. 

 

[19] Sem a Ptk., sem az Inytv., sem az Inytv.vhr. nem rendelkezik arra az esetre, ha az 

elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot nem teljeskörűen fogadja el, illetve annak elfogadását 

feltételhez köti. Ez azonban nem változtat azon, hogy az ingatlanügyi hatóságnak arról kell 

döntenie, hogy – a benyújtott okiratok, köztük az elővásárlásra jogosult nyilatkozata alapján – 

a bejegyzési kérelem teljesíthető-e vagy sem. 

[20] Ha az ingatlanügyi hatóság arra a következtetésre jut, hogy az elővásárlásra jogosult 

nyilatkozata – akár elkésettség, akár más tartalmi vagy formai okból – nyilvánvalóan nem felel 

meg az anyagi jogi feltételeknek, akkor azt kell megállapítania, hogy a nyilatkozat nem 

alkalmas a szerződés szerinti vevő tulajdonjoga bejegyzésének megakadályozására. Ilyenkor a 

kérelem szerint be kell jegyeznie a vevő tulajdonjogát. Ez esetben az elővásárlási jog jogosultja 

pert indíthat annak megállapítása iránt, hogy az eladó és a vevő közötti szerződés vele szemben 

hatálytalan. A per megindítása tényének feljegyzése kellő jogvédelmet biztosít számára.      

[21] Amennyiben az ingatlanügyi hatóság azt állapítja meg, hogy az elővásárlásra jogosult 

nyilatkozata megfelel az anyagi jogi előírásoknak, akkor az a nyilatkozat alkalmas lehet a 

szerződés szerinti vevő tulajdonszerzésének megakadályozására. Ilyenkor vita van a bejegyzést 

kérő vevő és az elővásárlási jog jogosultja között a bejegyzés alapjául szolgáló adásvételi 

szerződés jogszerűsége tekintetében, amelynek feloldására az ingatlanügyi hatóságnak nincs 

hatásköre. Ez esetben a vevő tulajdonjoga – figyelemmel az ingatlan-nyilvántartás 

közhitelességére – nem jegyezhető be.    

[22] Az Inytv. 47. § (2) bekezdése értelmében az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti eljárását, ha 

a bejegyzés alapjául szolgáló okirat jogszerűsége tekintetében a felek között jogvita alakul ki. 

A (3) bekezdés szerint, ha a (2) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az ingatlanügyi 

hatósági hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés alapjául szolgáló 

okirat érvénytelensége iránti per megindítását a keresetlevélnek a bíróságon iktatott 

példányával, vagy annak hiteles másolatával nem igazolják, az ingatlanügyi hatóság érdemben 

határoz a bejegyzési kérelemről. 
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[23] Az Inytv. 47. § (2) bekezdése kötelező jelleggel írja elő az ingatlan-nyilvántartási eljárás 

felfüggesztését a felek közötti jogvita esetére. A (3) bekezdés ugyan érvénytelenségi per 

megindításáról rendelkezik, az azonban a hatálytalansági perre is értelmezendő. A felfüggesztés 

oka ugyanis a jogosult kilétének bizonytalansága, ez pedig az eladó és az elővásárlási jog 

jogosultja közötti szerződés hatálytalanságának megállapítására irányuló perben vitatható. 

Egyébként a hatálytalanság és az érvénytelenség fogalmi elkülönülése ellenére 

jogkövetkezményükben megegyeznek, mivel a Ptk. 6:119. § (2) bekezdése értelmében az 

érvénytelenség jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat a hatálytalan szerződésekre is 

megfelelően alkalmazni kell. 

[24] Ha tehát az elővásárlásra jogosult nyilatkozata megfelel az anyagi jogi előírásoknak, az 

ingatlanügyi hatóság köteles az elővásárlási jog jogosultját hiánypótlás keretében felhívni a per 

megindításának igazolására. 

[25] Amennyiben az elővásárlásra jogosult a felhívásban megadott határidő alatt nem igazolja 

a polgári per megindítását, akkor a szerződés szerinti vevő tulajdonjogát ebben az esetben is be 

kell jegyezni. Ez esetben az elővásárlásra jogosult elveszíti azt a védelmet, amit a felfüggesztés 

biztosított a számára a vevő tulajdonszerzésével szemben, és kiteszi magát a tovább-

értékesítések veszélyének. Mulasztása miatt viszont fokozott védelme a vevővel szemben már 

nem indokolt. Ugyanakkor az elővásárlásra jogosult nincs elzárva attól, hogy a vevő 

tulajdonjogának bejegyzését követően pert indítson a szerződés hatálytalanságának 

megállapítása iránt. 

[26] A kifejtettek alapján a Kúria Jogegységi Tanácsa úgy döntött, hogy ha az ingatlanügyi 

hatóság szerint az elővásárlási jog jogosultjának nyilatkozata bármely – akár alaki, akár tartalmi 

– okból nyilvánvalóan nem felel meg az anyagi jogi feltételeknek, akkor a vevő tulajdonjogát 

be kell jegyeznie az ingatlan-nyilvántartásba. Ebből következően, amennyiben az ingatlanügyi 

hatóság arra a következtetésre jut, hogy az elővásárlásra jogosult nyilatkozata a jogszabályi 

feltételeknek megfelel, úgy a vevő tulajdonjoga csak akkor jegyezhető be, ha az elővásárlásra 

jogosult az ingatlanügyi hatóság felhívásában megadott határidő alatt nem igazolja a 

hatálytalansági per megindítását. A polgári per igazolt megindításakor az ingatlan-

nyilvántartási eljárást fel kell függeszteni, és a tulajdonjogot a per kimenetelétől függően kell 

bejegyezni. 

[27] A Jogegységi Tanács megállapította továbbá, hogy a Kfv.37.422/2015/5.számú ítéletnek 

az az elvi tartalma, hogy csak akkor jegyezhető be a vevő tulajdonjoga az ingatlan-

nyilvántartásba, ha az elővásárlásra jogosult nyilatkozata azt tartalmazza, hogy nem kíván élni 

az elővásárlási jogával vagy nem tesz nyilatkozatot. A Kfv.37.009/2018/8. számú ítéletben 

foglalt jogi érvelés lényege az, hogy az elővásárlási jogosultnak a vételi ajánlat elfogadásának 

nem minősülő – bármilyen más – nyilatkozata azért nem akadályozza a vevő tulajdonjogának 

bejegyzését, mert azt úgy kell tekinteni, mintha az elővásárlásra jogosult az elővásárlás jogával 

nem kívánt volna élni. A III. pontban kifejtettek szerint ezek az ítéletek a jövőben kötelező 

erejűként nem hivatkozhatók. 

 

IV. 

[28] Az előzőekre figyelemmel a Kúria Jogegységi Tanácsa a Bszi. 40. § (1)-(2) bekezdései 

alapján – a bíróságok jogalkalmazása egységének az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében 

előírt biztosítása érdekében – az egységes bírósági jogalkalmazás biztosítása érdekében a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

[29] A Jogegységi Tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a Magyar 

Közlönyben, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes 

honlapján és a Kúria honlapján közzéteszi. 

[30] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától 

kötelező.” 
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2/2021. Közigazgatási-polgári jogegységi határozat98 

A Kúria Közigazgatási és Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa a Kúria 

Közigazgatási Kollégiumának és Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői indítványa alapján 

a Magyar Állam javára és nevében eljáró gazdasági társaságokat a közigazgatási és polgári 

perben megillető illetékkedvezmény érvényesülése tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban 

a következő jogegységi határozatot fogadta el: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában a Magyar 

Államnak biztosított teljes személyes illetékmentesség hatálya – törvény erre vonatkozó 

kifejezett rendelkezése hiányában – nem terjed ki azokra a gazdasági társaságokra, amelyek 

külön törvény alapján a Magyar Állam javára és nevében járnak el. 

 

A határozat indokolása az alábbi: 

 

„I. 

A Kúria Közigazgatási Kollégiumának és Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői a bíróságok 

szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) 

bekezdés a) pontja, a 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat 

biztosítása érdekében jogegységi indítványt terjesztettek elő a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) és olyan egyéb 

gazdasági társaságok közigazgatási és polgári peres eljárásokban érvényesülő személyes 

illetékmentessége kérdésében, amelyeket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a 

továbbiakban: Itv.) 5. § (1) bekezdése ugyan nem nevesíti, de külön törvény alapján a Magyar 

Állam nevében és érdekében járnak el. 

Az indítvány szerint a Kúria ítélkező tanácsai nem egységesen értelmezik, hogy a saját nevében, 

de külön törvény alapján a Magyar Állam nevében és érdekében eljáró NIF Zrt-re és a vele 

azonos jogállású gazdasági társaságokra vonatkozik-e a teljes személyes illetékmentesség 

kedvezménye. Az eltérő ítélkezési gyakorlat alapvetően a NIF Zrt. jogállásának nem egységes 

megítéléséből fakad, amely a következő konkrét döntésekben jelenik meg 

Az indítványban hivatkozott EBD2012.K. 6. számú elvi bírósági döntés alapjául szolgáló 

közigazgatási eljárásban a NIF Zrt. jogi képviselője útján 2010. február 24-én tulajdoni lap 

másolat szolgáltatása iránti kérelmet terjesztett elő a körzeti földhivatalnál. 

Kérelmén feltüntette, hogy díjmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 

1996. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Díjtörvény) 30. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 29. §-a alapján. Az 

elsőfokon eljárt körzeti földhivatal a NIF Zrt. kérelmét elutasította, mivel a kérelmező 

hiánypótlási felhívás ellenére nem fizette meg a másolatok kiadásáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjat. A NIF Zrt. fellebbezése folytán eljárt megyei földhivatal az elsőfokú döntést 

a díjfizetés tekintetében helybenhagyta. 

A NIF Zrt. keresete alapján a Somogy Megyei Bíróság a közzétett elvi bírósági döntésben 

kimondta, hogy a NIF Zrt. a Kkt. 29. §-a szerint, a magántőke bevonása nélkül megvalósuló 

országos közutak fejlesztési és építési feladatainak ellátása során törvényi felhatalmazás alapján 

a Magyar Állam javára és nevében jár el, építtetőként a Magyar Állam törvényes képviselője. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 219. § (2) bekezdése alapján a 

képviselő cselekménye által a képviselt válik jogosulttá illetőleg, kötelezetté. Mindezek okán a 

NIF Zrt. nem köteles a földhivatalnak a tulajdoni lap másolat kiadásáért igazgatási szolgálati 

 
98 https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/22021-szamu-kpje-hatarozat (A letöltés dátuma: 2022. 08. 20.). 
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díjat fizetni, a Magyar Államnak a Díjtörvény 30. § (1) bekezdésén alapuló teljes 

díjmentességére tekintettel. 

Az indítványban a fenti elvi bírósági döntéssel ellentétes joggyakorlatként ismertetett kúriai 

döntések közül a Kfv.III.37.196/2020/7. számú határozatban a Kúria a kisajátítási ügyben 

felperesként perben álló NIF Zrt.-t – mint pervesztes felet – 70.000 forint felülvizsgálati eljárási 

illeték megfizetésére kötelezte.  Megállapította, hogy a NIF Zrt. kiemelten fontos beruházási 

feladatokat lát el a Magyar Állam nevében, a cégszerű működés körében végzett tevékenysége 

azonban nem foglalja magában automatikusan a perre vonatkozó képviseletet is. A perbeli 

képviseletnek szigorú eljárási szabályai vannak, amelytől a NIF Zrt. által végzett feladat 

jellegére figyelemmel sem lehet eltekinteni. A perben a NIF Zrt. (mint felperes) a peres fél és 

nem a Magyar Állam, a NIF Zrt. saját jogán és nem a Magyar Állam képviseletében, 

meghatalmazással indította a pert. Az Itv. 5. § (1) bekezdése tételesen felsorolja a személyes 

illetékmentességben részesülő szerveket, ám ebben a felsorolásban a NIF Zrt. nem szerepel. A 

NIF Zrt. nem azonosítható a Magyar Állammal, ezért az általa hivatkozott Itv. 5. § (1) bekezdés 

a) pontjára figyelemmel mint önálló gazdasági társaság nem részesül teljes személyes 

illetékmentességben. 

Azonosan ítélte meg a Kúria a NIF Zrt. közigazgatási perben történő illetékviselési 

kötelezettségét az indítványban megjelölt Kfv.II.37.219/2020/6. számú, valamint a 

Kfv.IV.37.435/2019/4. számú határozatokban is. Az előbbiben foglaltak szerint, a perben a NIF 

Zrt. saját jogán peres félként, és nem a Magyar Állam képviseletében meghatalmazással 

indította a pert. Miután az Itv. 5. § (1) bekezdése tételesen felsorolja a teljes személyes 

illetékmentességben részesülő szerveket, és a felperes abban nem szerepel, önálló gazdasági 

társaságként a teljes személyes illetékmentesség nem illeti meg. A Kfv.IV.37.435/2019/4. 

számú döntés szerint a II. rendű alperesként perben álló NIF Zrt. az Itv. 5. § (1) bekezdése 

szerinti taxatív felsorolásban nem szerepel, ezért köteles a felülvizsgálati eljárási illeték 

megfizetésére. 

Az indítványban hivatkozott polgári perekben a Kúria a Bírósági Határozatok Gyűjteményében 

(a továbbiakban: BHGY) közzétett Pfv.III.21.864/2013/2. és a Pfv.I.20.968/2018/8. számú 

ítéletében, valamint a Pfv.I.21.483/2016/10. számú végzésében a NIF Zrt. az Itv. alapján 

jogosult a teljes személyes illetékmentességre.  A Kúria Pfv.III.20.154/2015/7. és a 

Gfv.VII.30.284/2012/8. számú határozataiban a NIF Zrt. tekintetében fel sem merült a 

személyes illetékmentesség „lehetősége”, mivel a NIF Zrt. lerótta az illetéket, míg a 

Pfv.III.20.097/2011/5. számú végzésével a Legfelsőbb Bíróság az illeték megfizetésének 

elmulasztása miatt utasította el hivatalból a NIF Zrt. által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet. 

 

II. 

A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy az Itv.-

ben nem nevesített olyan gazdasági társaságokat, amelyek a külön törvényben meghatározott 

körben, a törvény által feljogosítottan a Magyar Államot képviselve, annak nevében és 

érdekében a közigazgatási eljárásokban félként vesznek részt, illetve a közigazgatási perben 

vagy a polgári perben félként járnak el, megilleti az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

illetékmentesség. Ebből a szempontból azért nincs jelentősége annak, hogy az említett 

eljárásokban félként közvetlenül a gazdasági társaság jelenik meg, mivel a Magyar Állam 

nevében és érdekében történő eljárásra – meghatározott tevékenységi körhöz kapcsolódóan – 

törvény jogosítja fel. 

A Magyar Államot megillető személyes illetékmentesség célja annak elkerülése, hogy az állam 

„önmagának” fizessen bizonyos – általa biztosított – szolgáltatásokért. Erre figyelemmel nem 

lehetne észszerűnek tekinteni az olyan szabályozást, amelynek értelmében a külön törvény 

alapján az állam nevében és érdekében eljáró, kizárólag a Magyar Állam tulajdonában álló NIF 

Zrt. az állami bevételt képező eljárási illetékfizetésre lenne köteles.  
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III. 

 

A jogegységi tanács álláspontja az indítványban meghatározott elvi kérdésben a következő: 

1. A jogegységi tanács mindenekelőtt rögzíti, hogy az indítványban megfogalmazott 

jogértelmezési probléma a közigazgatási és a polgári peres eljárásokban a Magyar Állam 

nevében és javára eljáró jogi személyek esetén érvényesülő teljes személyes illetékmentesség 

költségkedvezményének a megítélésére irányul. Az EBD2012.K. 6. számú döntés nem a 

kereseti (felülvizsgálati eljárási) illeték megtérítésével kapcsolatos illetékmentességi szabály 

értelmezésével és alkalmazásával foglalkozik. Az indítványban megjelölt – a NIF Zrt. teljes 

személyes illetékmentességét megállapító – polgári döntésekben pedig a Kúria tanácsai az első- 

és másodfokú bíróság jogértelmezésével azonosan alkalmazták az Itv. vonatkozó 

rendelkezését. 

 

2. Az Itv. meghatározza azokat az eljárásokat, amelyek mentesek az illetékfizetési kötelezettség 

alól (tárgyi illetékmentesség), valamint taxatíve felsorolja azokat a jogalanyokat, amelyeknek 

nem kell illetéket fizetni (személyes illetékmentesség). Az 1/2018. Polgári jogegységi határozat 

is – bár más szempontból – értelmezte az Itv. 5. §-át, és megállapította (III. pont), hogy „az Itv. 

5. § (1) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesített jogalanyok esetében a 

jogalkotó nem volt tekintettel sem a bírósági – vagy bármely más hatósági – eljárás belső 

logikájára, sem a Pp. szerinti személyi és vagyoni körülményekre. A személyes 

illetékmentesség közvetlenül a jogszabály rendelkezésén alapul, valamennyi eljárási és 

vagyonszerzési illetékre kiterjed, indoka pedig az adott jogalany tevékenységi köre, annak 

közhasznúsága. A jogalkotó az így meghatározott jogalanyi kör – azaz nem az igénybe vett 

eljárás dinamikája – tekintetében rendelkezik úgy, hogy a kedvezményezettek akkor sem 

kötelezhetők illeték fizetésére, ha egyébként az adott eljárás szabályai szerint arra kötelesek 

lennének.” 

Az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontja a személyes illetékmentességre jogosult alanyi körbe sorolja 

a Magyar Államot mint amely feltétel nélküli – azaz a konkrét megelőző eljárástól, az abban 

betöltött pozíciótól, az ellátott tevékenységtől függetlenül – teljes személyes 

illetékmentességben részesül, tőle mint mentes féltől nem lehet az illetéket követelni. A Magyar 

Államot hivatalból, a személye alapján illeti meg a teljes személyes illetékmentesség [Itv. 4. § 

(1) bekezdés]. 

 

3. Az állam az egyes – közigazgatási, polgári peres vagy nemperes – eljárásokban nem képes 

személyesen eljárni. Ezért – ha törvény vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – a 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: MNV 

Zrt.) gyakorolja a rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, valamint az állami vagyonnal 

kapcsolatos polgári jogi jogviszonyokban ellátja az állam képviseletét is [az állami vagyonról 

szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 3. § (1) bekezdés, 17. § e) pont]. A 

képviseleti és a tulajdonosi jog gyakorlása ellenére az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja ezt a 

gazdasági társaságot külön nevesíti – a társasági adófizetési kötelezettség hiányának 

feltételéhez kötötten – a teljes személyes illetékmentességre jogosultak között. 

 

4. Az Ávtv.-ben főszabályként meghatározott tulajdonosi joggyakorlásra és képviseletre 

vonatkozó rendelkezések alól kivételt fogalmaz meg a Kkt. 29. § (1) és (1a) bekezdése, amelyek 

értelmében az állam kizárólagos tulajdonában lévő, az országos közúthálózat fejlesztési és 

építtetői feladatainak ellátásáért felelős NIF Zrt. az állam javára és nevében jár el. Ugyanezen 

jogszabályhely (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az építtető – a koncessziós szerződés 
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keretében megvalósuló utak kivételével és a (11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 

felelős az építési munkák előkészítéséért. Ennek keretében teljeskörűen elkészítteti a szükséges 

műszaki terveket (így különösen az engedélyezési tervet vagy a kiviteli tervet), tanulmányokat, 

ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az 

építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a munkaterület előkészítését (beleértve 

különösen a területszerzést, megelőző régészeti feltárást, közmű kiváltást és fejlesztést), 

továbbá lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. Az építtető építési szerződéseket köt a 

megvalósításra, gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról, lebonyolítja 

a műszaki átadás-átvételt. Az építtetőre a gyorsforgalmi utak közérdekűségéről és fejlesztéséről 

szóló jogszabály rendelkezései is irányadóak. A Kkt. arról is rendelkezik, hogy a NIF Zrt.-nek 

milyen vagyonkezelési és elszámolási feladatai vannak [Kkt. 29. § (1b) – (1f) és (3) – (3e) 

bekezdés]. A Kkt. 29. § (6) bekezdése és a 32. § (6) bekezdése alapján – a NIF Zrt. mellett – a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. is a Magyar Állam nevében és javára jár el a befejezett 

beruházások területének rendezése során végzett vagyonkezelői feladatai körében. A Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. közhasznú gazdasági társaság, ezért az Itv. 5. § (1) bekezdés m) pontja 

alapján illeti meg a teljes személyes illetékmentesség. 

 

5. A Kkt. szabályozásához hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Vtv. 44. § (3) bekezdése, amely 

szerint a fejlesztési közreműködőként eljáró NIF Zrt. mint építtető az országos jelentőségű és 

egyéb vasútvonalakon, az azokhoz kapcsolódó ingatlanokon, valamint a vasútvonalak 

megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a ráhordás feltételeinek javítása érdekében 

létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények tekintetében központi költségvetési és uniós 

támogatásból beruházási (létesítés, felújítás és fejlesztés) feladatokat lát el az állam nevében és 

állami tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén az állam javára, amely tevékenység fontos 

közérdekű és közcélú tevékenységnek minősül. A Vtv. 44. § (3a) bekezdés második mondata 

rendelkezik az ügyféli jogállásról: a NIF Zrt. ügyfélként részt vesz a hatósági eljárásokban, 

saját nevére megszerzi vagy megszerezteti az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti a 

munkaterület előkészítését (beleértve különösen a területszerzést, a régészeti feltárást és a 

közműkiváltást vagy -fejlesztést), továbbá lefolytatja a közbeszerzési eljárásokat. (…) A Vtv. 

44/A. §-a ezen kívül meghatározza a Magyar Állam tulajdonába került vagyontárgyak esetén a 

NIF Zrt. vagyonkezelési feladatait is. A Vtv. 44. § (7) – (8) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet a MÁV Zrt végzi az állam nevében és az állam javára, amely fontos közérdekű 

és közcélú tevékenységnek minősül. 

 

6. Az ágazati jogszabályok tehát egyrészt arról rendelkeznek, hogy a NIF Zrt. és a nevesített 

jogi személyek – az ott meghatározott eljárásokban – az állam nevében és javára járnak el. 

Másrészt kimondják, hogy saját nevükben eljáró ügyfélnek minősülnek az építtetői és 

vagyonkezelői feladatok ellátása során, amely az állami tulajdonosi joggyakorláshoz 

kapcsolódó tevékenységi kör lehatárolását jelenti. Az Itv. vizsgált rendelkezésében a személyes 

illetékmentesség kedvezménye nem az állam nevében végzett tevékenységi körhöz kötődik, 

helyette konkrét személyi kört (jogalanyokat) határoz meg taxatív módon, külön utaló szabály 

nélkül. Ez a rendelkezés az Itv.-ben az illetékfizetésre kötelezett személyének a 

meghatározásával áll összhangban {a szerző fél [Itv. 27. § (1) bekezdés], az eljárást megindító 

[Itv. 31. § (1) bekezdés], az eljárást kezdeményező [Itv. 38. § (1) bekezdés]}. Az Itv. 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott mentesség is e személyi (és nem tevékenységi) körhöz 

kapcsolódik, mivel az Itv. 4. § (1) bekezdése értelmében az illeték fizetésére egyébként 

kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet 

követelni. A teljes személyes illetékmentesség olyan személyes kedvezmény, amely a felet – a 

személye alapján – hivatalból illeti meg, azt a bíróság nem a mentesség alapjául felhozott 

indokok mérlegelésével engedélyezi, mivel a mentesség a taxatíve meghatározott személyhez, 
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és csakis ehhez kötött. Annak ténye nem függ (függhet) az egyes megelőző eljárásokhoz 

kapcsolódó tevékenységi körök peres eljárásonkénti egyedi vizsgálatától. 

 

7. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Kkt., és a Vtv. is – a konkrét tevékenységi kör 

meghatározása mellett – saját ügyféli pozíciót is biztosítanak az állam nevében és javára eljáró 

gazdasági társaságok, így a NIF Zrt. számára. Ez – részben – abból is fakad, hogy egyes 

tevékenységek tekintetében a fenti szabályok önálló felelősségi rendszert, önálló jogszerzést 

(pl. építési engedély), és önálló ügyféli kötelezettségeket teremtenek az építtető/fejlesztési 

közreműködő/vagyonkezelő számára. Mivel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, 

egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire 

(amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági 

ellenőrzés alá vontak, a Kkt. és a Vtv. ügyféli pozícióról szóló rendelkezései közvetlen 

érintettséget teremtenek az adott ügyfajtákban (vagyis az ügyek a NIF Zrt. jogát is vagy jogos 

érdekét érintik), ez az érintettség pedig a közigazgatási határozattal összefüggésben is fennáll. 

 

8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 327. § (1) 

bekezdése szerint, a közigazgatási per indítására jogosult: a) az ügyfél, b) a kifejezetten rá 

vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. A Kp. 17. § a) pontja 

értelmében, a per megindítására jogosult az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási 

tevékenység közvetlenül érinti. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 1. § (2) 

bekezdése – eltérően a régi Pp. 3. § (1) bekezdésétől és a Kp. 17. § a) pontjától – pedig azért 

nem mondja ki, hogy csak a jogvitában érdekelt fél indíthat pert, mert ez következik az igény 

érvényesítésre jogosító anyagi jogi szabályból, az eljárási törvény az anyagi jogszabályok 

érvényre juttatásának útjáról rendelkezik. 

Az indítványban megjelölt ügyek közül egy esetben (Kfv.IV.37.435/2019/4.) a NIF Zrt. II. 

rendű alperesként állt perben, a perben állása a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

32. § (1) bekezdés a) pontja alapján kötelező. Más ügyben (Pfv.I.20.968/2018/8., 

Pfv.III.20.154/2015/7.) a felperesek a NIF Zrt.-vel szemben alperesként érvényesítettek 

kártérítési igényt. A pert a többi esetben (Kfv.III.37.196/2020/7. Kfv.II.37.219/2020/6., 

Gfv.VII.30.284/2012/8., Pfv.I.21.483/2016/10.) a NIF Zrt. indította, magát felperesként 

megnevezve, azaz a régi Pp. alapján mint ügyfél illetve fél, a Kp. szerint pedig mint akinek 

jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti. 

A Kp. 37. § (1) bekezdés b) pontja értelmében, a pert keresetlevéllel kell megindítani, amely 

tartalmazza a felperes nevét, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartásba-vételi számát, 

lakcímét vagy székhelyét, adóazonosító számát és perbeli állását, továbbá képviselője nevét, 

lakcímét vagy székhelyét, illetve – ha ilyennel rendelkezik – egyéb elérhetőségét. A Pp. 169. 

§-a és 170. § (1) bekezdése is ezt a rendelkezést tartalmazza. Amennyiben a NIF Zrt. a 

keresetlevelében felperesként magát tünteti fel, e rendelkezési jog tőle nem vonható el, hiszen 

az ügyféli jogállásából következően saját jogán (is) jogosult pert indítani, a Magyar Állam 

kötelező perben állását pedig az alkalmazandó jogszabályok nem írják elő. A közigazgatási, 

illetve a polgári per megindítása önmagában nem azonosítható a Magyar Állam nevében 

kifejtett tevékenységgel. 

 

9. Az Alaptörvény 28. cikke értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok 

szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A 

jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a 

jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe 
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venni. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan 

észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. 

Az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának az értelmezésénél – az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése 

és a T) cikk alapján – a „személyes illetékmentesség” érvényesülését a Kkt. és a Vtv. 

rendelkezéseinek a kontextusán keresztül kell vizsgálni annak megállapításához, hogy a 

jogalkotónak „az állam nevében és javára” való eljárást kimondó rendelkezése értelmezhető-e 

a „Magyar Állam” olyan eljárásaként, amely megalapozza az Itv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának 

az alkalmazását, ez az értelmezés megfeleltethető-e az Alaptörvény 28. cikkének. 

A Díjtörvény 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Állam teljes személyes 

díjmentességben részesül, a Kkt. és a Vtv. ennek ellenére külön rendelkezik az állam nevében 

és javára eljáró jogi személyek egyes tevékenységéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj, 

illetve vagyonkezelői jog létesítésének a mentességéről [Kkt. 29. § (1c) és (1f) bekezdés, 32/A. 

§ (1) bekezdés, Vtv. 44. § (5) bekezdés]. 

Ezekből a rendelkezésekből az következik, hogy a Kkt. és a Vtv. sem azonosítja az állam 

nevében és javára eljáró jogi személyeket a Díjtörvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott Magyar Állammal, ellenkező esetben ugyanis szükségtelen lenne rendelkezni az 

igazgatási szolgáltatási díj, illetve a vagyonkezelői jog bejegyeztetéséhez kapcsolódó fizetési 

kötelezettség alóli mentességről. 

A NIF Zrt.-nek ez a mentessége sem „teljes”, mivel nem terjed ki a Kkt. alapján lefolytatott 

autópálya építési engedélyezési eljárásban a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. melléklet 4. pontja 

alapján a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére, illetve nem 

mentesíti a gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) környezetvédelmi engedélyezési eljárásában a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. melléklet 9.2 pontján alapuló igazgatási szolgáltatási 

díjfizetési kötelezettség alól. A NIF Zrt. (mint építtető/engedélyes) ezekben az eljárásokban – 

a speciális jogszabály alapján – azért köteles igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, mivel a 

jogalkotó az állam javára és nevében eljáró NIF Zrt. ezekben a közigazgatási eljárásban történő 

részvételét, eljárását – a Magyar Állammal ellentétben – a Díjtörvényben és a Kkt.-ben sem 

tette díjmentessé. 

A Magyar Államot megillető személyes illetékmentesség célja annak elkerülése, hogy az állam 

„önmagának” fizessen bizonyos szolgáltatásokért, ezért a józan észnek és a közjónak is 

megfelelne az a szabályozás, ha az Itv. úgy rendelkezne, hogy az állam nevében és javára eljáró 

jogi személyek is személyes illetékmentességre jogosultak. Az Alaptörvény 28. cikke alapján 

azonban ilyen kiterjesztő értelmezésre – az erre vonatkozó kifejezett jogszabályi rendelkezés 

hiányában – az ágazati törvényekben ezeknek az önálló jogi személyeknek az eljárását, 

státuszát is rendező jogszabályi környezet mellett nincs lehetőség. Az ezzel ellentétes 

jogértelmezés ugyanis már az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseitől való olyan 

elszakadást jelentene, amely az Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezéssel nem 

igazolható. 

 

10. Mindezek alapján a jogegységi tanács arra a következtetésre jutott, hogy az Itv. 5. § (1) 

bekezdés a) pontjában a Magyar Államnak biztosított teljes személyes illetékmentesség hatálya 

– törvény erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában – nem terjed ki azokra a gazdasági 

társaságokra, amelyek külön törvény alapján a Magyar Állam javára és nevében járnak el. 

 

A Kúria ettől eltérő tartalmú határozatai a továbbiakban nem hivatkozhatók kötelező erejűként. 
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IV. 

A kifejtett indokokra tekintettel a jogegységi tanács az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdése és 

a Bszi. 24. § (1) bekezdés c) pontja, 25. §-a, valamint 40. § (1) és (2) bekezdése alapján a 

bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása érdekében a rendelkező részben foglaltak 

szerint határozott. Határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint közzéteszi a Magyar 

Közlönyben, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes 

honlapján és a Kúria honlapján.” 

 

 

 

 

3/2021. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat99 

A törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – 

végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról 

 

A Kúria összevont közigazgatási és polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi tanácsa (a 

továbbiakban: jogegységi tanács) a Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettesének 

indítványa alapján a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott 

ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság 

meghatározása tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta a következő jogegységi 

határozatot: 

 

Az alábbi indokolás mentén a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben 

hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést az ítélőtábla bírálja 

el. 

 

„I. 

[1] A Kúria jogegységi feladatokért felelős elnökhelyettese a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) 

pontja és 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása 

érdekében jogegységi eljárás lefolytatását indítványozta a törvényszék mint elsőfokú bíróság – 

a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni 

fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság meghatározása tárgyában. 

[2] Az indítvány szerint eltérő jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat alakult ki abban a 

kérdésben, hogy másodfokon az ítélőtábla vagy a Kúria járjon-e el. 

[3] A Kúria egyik tanácsa elbírálta a közigazgatási és munkaügyi bíróság végrehajtási lapot 

visszavonó végzése elleni fellebbezést, és helybenhagyta az elsőfokú végzést. Határozata 

egyben azt is jelenti, hogy nem állapította meg hatásköre hiányát. A Fővárosi Törvényszék 

joggyakorlata e döntéshez igazodott. Ezzel szemben hasonló ügyben a Kúria másik tanácsa 

végzésével megszüntette az eljárást, hatáskörének hiányát állapította meg, és az ügyet az 

ítélőtáblához tette át. Döntésének indokolása szerint a végrehajtási lap visszavonása iránti 

kérelem nem minősül közigazgatási jogvitának vagy egyéb olyan eljárásnak, amely 

tekintetében a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 

5. §-a értelmében a közigazgatási bírói út biztosított. A végrehajtást elrendelő bíróság végzése 

elleni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság megállapításakor a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 224. § (1) bekezdése alapján 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai – és 

nem a Kúria másodfokú hatáskörét rögzítő Kp. 7. § (2) bekezdése – alkalmazandók. A 

 
99 https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/32021-szamu-kpje-hatarozat (A letöltés dátuma: 2022. 08. 20.). 

 

https://kuria-birosag.hu/hu/joghat/32021-szamu-kpje-hatarozat


Közigazgatási Eljárási Jogi Közlemények 2022/Különszám 80 

fellebbezéssel támadott végzést törvényszék hozta, a döntés elleni fellebbezés elbírálására ezért 

a Pp. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ítélőtábla rendelkezik hatáskörrel. További hasonló 

ügyben a Kúria ítélkező tanácsa végzésével visszaküldte a fellebbezés folytán felterjesztett 

iratokat azzal, hogy a fellebbezés elbírálása az ítélőtábla hatáskörébe tartozik. 

 

II. 

[4] A legfőbb ügyész nyilatkozatában akként foglalt állást, hogy a Vht. 9. §-a nemcsak 

utalásként tartalmazza a Pp. és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó 

szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Bpnp.) meghatározott feltételek szerinti alkalmazásának kötelezettségét. A 

Vht. 224. § (1) bekezdése külön, kifejezetten előírja, hogy a végrehajtás során hozott bírósági 

határozatok kijavítására és kiegészítésére, a fellebbezés és más jogorvoslatok előterjesztésének 

határidejére, az igazolásra, valamint általában a jogorvoslatokkal összefüggő egyéb eljárási 

kérdésekre a Pp. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ezért a végrehajtási tárgyú 

végzéssel szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság meghatározásánál 

nem a végrehajtandó határozat meghozatalánál alkalmazott eljárási rezsimek hatásköri 

szabályai az irányadóak, hanem minden esetben – a végrehajtási eljárás polgári nemperes 

jellegére figyelemmel – a Pp. rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

[5] A Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vht. szempontjából az első fokon eljárt bíróság 

– a közigazgatási kollégiummal működő – törvényszék [Bszi. 21. § (1), (4) bekezdés]. A Pp. 8. 

§ (2) bekezdés b) pontja alapján a törvényszékhez tartozó ügyekben másodfokon az ítélőtábla 

jár el. 

 

 III. 

[6] A jogegységi tanács az indítványban megfogalmazott kérdéssel kapcsolatban a következők 

szerint foglalt állást. 

[7] A hatásköri szabályok meghatározzák, hogy az ügy elintézésére mely állami szerv, illetve a 

bírósági útra utalt jogviták elbírálására mely bíróság jogosult. Ezzel összhangban a perrendi 

szabályok azt is tartalmazzák, hogy az elsőfokú bíróság határozata ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelmet – alapesetben fellebbezést – melyik bíróság bírálja el jogorvoslati fórumként. A 

bíróságok hatáskörét meghatározó normának mint sajátos eljárási felhatalmazásnak a Bszi. 2. 

§ (1) bekezdése, illetve 5. §-a alapján minden esetben törvényből kell következnie, a 

normavilágosság követelményéből fakadóan pedig a tartalmának egyértelműen és kétséget 

kizáróan meghatározhatónak kell lennie. 

[8] A Bszi. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kúria törvényben meghatározott ügyekben 

bírálja el a törvényszék határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot. A Kp. 7. § (2) bekezdése 

alapján közigazgatási ügyben másodfokon ítélkezik. 

[9] A Kp. 1. § (1) bekezdése szerint a törvényt a közigazgatási jogviták elbírálása iránti 

közigazgatási perben és az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban kell alkalmazni. A (2) 

bekezdés kimondja, hogy a Kp. hatálya nem terjed ki azon közigazgatási jogvitáknak az 

elbírálására, amelyekre törvény más bírósági eljárási szabályok alkalmazását rendeli. 

[10] A Kp. 5. §-a közigazgatási jogvitában, törvény által közigazgatási ügyben eljáró bíróság 

hatáskörébe utalt közjogi jogvitában, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének 

vizsgálatára irányuló, valamint a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének 

elmulasztása miatti eljárásban, közszolgálati jogviszonnyal, továbbá közigazgatási szerződéses 

jogviszonnyal kapcsolatos jogvitában teszi lehetővé a közigazgatási bírói utat. A közigazgatási 

jogvita tárgya a Kp. 4. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási szerv közigazgatási jog által 

szabályozott, az azzal érintett jogalanyok jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt 

eredményező (3) bekezdés szerinti cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának a 

jogszerűsége. A (3) bekezdés alapján pedig ilyen közigazgatási cselekménynek minősül az 
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egyedi döntés, az egyedi ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem 

tartozó – általános hatályú rendelkezés, valamint a közigazgatási szerződés. 

[11] A törvény tárgyi hatályának meghatározását tekintve a végrehajtás elrendelésével 

kapcsolatos jogvita nem tartozhat a Kp. hatálya alá. 

[12] A bírósági végrehajtás önálló, a per körén kívül eső eljárás, amelyet elsődlegesen a Vht. 

szabályoz. A Vht. 1. §-a alapján a bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, 

továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint 

kell végrehajtani. A Vht. 9. §-a a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel a Pp., 

továbbá a Bpnp. bírósági nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezései alkalmazását 

írja elő azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket a Vht. eltérően nem szabályoz. 

[13] A Vht. 15. § (1) bekezdés a) pontja a polgári és a közigazgatási ügyekben hozott marasztaló 

határozatok végrehajtását egységesen szabályozza: a végrehajtási lap kiállítását a bírósági 

fórumrendszeren belül az első fokon eljárt bírósághoz telepíti. Közigazgatási ügyben a Kp. 7. 

§ (1) bekezdése alapján az első fokon eljárt bíróság – a közigazgatási kollégiummal működő – 

törvényszék [Bszi. 21. § (1), (4) bekezdés]. A Vht. 212. §-a azzal, hogy a bíróság elrendelheti 

a végrehajtási lap visszavonását sui generis jogorvoslatot biztosít. A végrehajtási lap 

visszavonását elrendelő és a visszavonás iránti kérelmet elutasító végzés egyaránt támadható 

fellebbezéssel [Vht. 212. § (2) bekezdés, 3/2021. Polgári jogegységi határozat]. A Vht. 24. § 

(1) bekezdése alapján a végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság – a végrehajtási lap 

kiállítása helyett – közvetlenül letiltó végzést hoz, ha az adós munkabéréből kell behajtani a 

követelést. A Vht. 213. § (1) bekezdése alapján, ha a bíróság a végrehajtást végzéssel rendelte 

el, vagy a végrehajtható okiratnak a kérelemtől eltérő kiállítása esetén az eltérésről végzést 

hozott, a felek e végzés ellen fellebbezhetnek. A (3) bekezdés alapján a végrehajtható okirat 

kiállítását megtagadó végzés ellen a végrehajtást kérő fellebbezhet. A Vht.-nek a Pp.-ben 

meghatározott jogorvoslati intézmények végrehajtási eljárásban történő alkalmazásáról 

rendelkező 224. §-a a jogorvoslatok körében értelmezi és konkretizálja a Vht. 9. §-ában foglalt 

általános felhatalmazást. E felhatalmazás alapján a végrehajtási tárgyú végzésekkel szembeni 

fellebbezések elbírálására – függetlenül attól, hogy a végrehajtandó határozatot milyen 

eljárásrendben hozták – a Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Pp. eljárásrendjében a 

törvényszékhez tartozó ügyekben a 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az ítélőtábla 

jár el másodfokon. 

[14] A kifejtettek alapján a bírósági végrehajtás a követelések állami kényszer útján történő 

érvényesítését szolgáló önálló, polgári nemperes – tárgyaláson kívüli – eljárás, amelyet 

alapvetően a Vht. rendelkezései alapján kell lefolytatni. Azokra az eljárási kérdésekre, 

amelyeket a Vht. eltérően nem szabályoz a Pp. és a Bpnp. szabályait kell alkalmazni. A 

közigazgatási ügyben hozott bírósági határozatok alapján indult végrehajtási eljárásra is e 

szabályok alkalmazandók, speciális mögöttes szabály, így például a Kp. nem irányadó. 

 

IV. 

[15] Az előbbiekre figyelemmel a jogegységi tanács – a bíróságok jogalkalmazása egységének 

az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdésében előírt biztosítása érdekében – a Bszi. 24. § (1) 

bekezdés c) pontja, 25. §-a, 40. § (1)-(2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak 

szerint határozott. 

[16] A határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdése szerint a Magyar Közlönyben, a Bírósági 

Határozatok Gyűjteményében, a bíróságok központi internetes honlapján és a Kúria honlapján 

közzéteszi. 

[17] A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától 

kötelező.” 
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