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ELŐSZÓ 

 
 
Az elmúlt, közel két évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változásokkal 
összhangban a helyi önkormányzati rendszerben is átalakult a jog és a jogi eszközök 
szerepe. Az állampolgárok életviszonyaira az önkormányzati normák is jelentős hatást 
gyakorolnak, e joganyag magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának 
megteremtése és a minőségi jogalkotás követelményeinek garantálása helyi szinten is 
alapvető fontosságú kérdéssé vált. 
 
A helyi jogalkotásban vitathatatlanul kiemelkedő szerep hárul a jegyzői karra, a helyi 
törvényesség „őreire”, akiknek – egyéb, főként hatósági teendőik mellett – a jogszabályi 
változások gyakorisága, az ágazati jogszabályok bonyolultsága miatt folyamatosan 
figyelemmel kell kísérniük a helyi jogalkotást; illetve az uniós joganyagot. A mind 
bonyolultabb szakmai elvárások csak úgy teljesíthetők, ha valamennyi közigazgatási 
(államigazgatási) szerv segítséget nyújt a helyi szinten dolgozó köztisztviselőknek, köztük 
is elsősorban a jegyzőknek.  
 
A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal vezetése és munkatársai arra 
vállalkoztak, hogy – eleddig rendhagyó módon – egy szakmai összefoglalóban dolgozzák 
fel a legfontosabb helyi rendeletalkotási tárgykörökkel összefüggő jogszabályi 
rendelkezéseket, alkotmánybírósági határozatokat és közreadják az önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálata során szerzett tapasztalataikat. A módszertani útmutató vizsgálja 
ezeket a jogalkotási területeket, ismerteti az egyes jogintézményeket, a jogszabályi 
rendelkezéseket, a kapcsolódó alkotmánybírósági határozatokat, mindeközben rámutat az 
egyes önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiányosságokra, hibákra is. Az 
összefoglaló önálló fejezetet szentel a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására 
vonatkozó ismereteknek is, abból kiindulva, hogy ezek a szabályok jelentős hatást 
gyakorolnak az adott településen, illetve közösségben élők mindennapjaira. 
 
Szeretném az Olvasók szíves figyelmébe ajánlani ezt a gyakorlati útmutatót, melyet 
szakemberek készítettek szakembereknek. Külön kiemelést érdemel, hogy a kötet abban a 
közjogi helyzetben keletkezett, amikor az önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzés 
szünetel, az államigazgatási hivatalok alkotmányos keretek között nem gyakorolhatják 
ellenőrzési jogaikat. Így a segédlet ebben a nehéz időszakban segíti mind a jegyzők, mind a 
képviselő-testületek jogalkotással kapcsolatos feladatainak ellátását. 
 
Őszintén remélem, hogy az útmutató nemcsak az önkormányzati szakemberek körében 
lesz népszerű, hanem a szélesebb szakmai közönség számára is hasznosítható ismereteket 
nyújt.  
 
Budapest, 2009. november hó   
 
                                                                                      dr. Forgács Imre 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  
 

Ötv. 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 

 

az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény Átt. 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény  

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

Ket. 

az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. 
rendelet 

Szkr. 

az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű 
jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet 

 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet 

KRESZ 

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az 
építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. 

(XII. 13.) ÖTM rendelet 

 

Állategészségügyi normák 
a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
 

az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült 
termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi 
szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 

 

az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 
28.) FM rendelet 

Áesz. 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes 

rendelet 

 

Állatvédelem 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény 
Ávt. 

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és 
bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 
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az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 

 

a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-

és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet  

 

az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  

 

a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi 
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 

 

Méhészet 
a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes 

betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. 
(VI. 27.) FVM rendelet 

 

a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 
 

 

Veszélyes állatok 
a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás 
engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. 

rendelet  

 

a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes 
szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes rendelet 

 

az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági 
eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról szóló 

15/1997. (III. 5.) FM rendelet 

 

 

Megjegyzés az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvényhez: a törvény 86. § g) pontja 2008. szeptember 1-jei időponttól hatályon kívül 
helyezte az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvényt 
 
Megjegyzés a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) 
FVM rendelethez: az FVM rend. 23. § (4) bekezdés b) pontja 2009. január 1-jei időponttól 
hatályon kívül helyezte – többek között – az Állat-egészségügyi Szabályzatról szóló 
41/1997. (V. 28.) FM rendeletnek a húsevők védelmével kapcsolatos 212-216 §-ait.  
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I. Bevezetés 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy a lakók közötti jogviták 
megelőzése a helyi szintű jogszabályalkotás hagyományos szabályozási tárgyköre. Az 
állattartás kérdését a helyi önkormányzatok a köz érdekében, a helyi lakóközösség békés 
együttélésének védelme és a jogviták elkerülése céljából szabályozzák.  
 
A társadalmi együttélés problémáit gyakran szaporítják az állatok tartásából származó 
szomszédjogi konfliktusok. Az engedélyezett egyedszámot meghaladó, az engedély nélküli 
valamint az engedélyezettől eltérő módon folytatott, illetve a környezetvédelmi, 
közegészségügyi jogszabályokkal ellentétes állattartás jelentős életminőség-romlást 
okozhat az állattartóhely környezetében élőknek. Emellett az is előfordul, hogy az 
állattartóhely környékén lakók nyugalmának zavarása az állattartásra vonatkozó szabályok 
megtartása mellett valósul meg.  
 
Lényeges tehát, hogy a képviselő-testületek jogszerű és célszerű előírásokat tartalmazó 
önkormányzati rendeleteket alkossanak az állattartás terén, elősegítve ezzel az állattartók 
és a nem állattartók közötti konfliktusok megelőzését, illetve az állattartás tényének a 
szomszédok számára történő elfogadhatóvá tételét.  
 
Az állattartással, illetve ebtartással kapcsolatos panaszokra tekintettel az Állampolgári 
Jogok Országgyűlési Biztosa a 3072/2007. számú ügy kapcsán vizsgálatot folytatott, 
melynek során – figyelembe véve a témában hozott AB határozatokat – általánosságban is 
áttekintette az állattartási rendeletek szabályozását, illetve a jogalkalmazás során felmerülő 
problémákat.  
 
Az útmutató összeállításának célja az önkormányzati jogalkotói munka színvonalának 
emelése, törvényességének javítása, valamint az, hogy az állattartási rendeletek lehetőség 
szerint ne tartalmazzanak alkotmányellenes rendelkezéseket.  
 
Az útmutató elsősorban a témában hozott AB határozatokra alapozva készült, de 
felhasználtuk az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának előbbiekben hivatkozott 
jelentésében foglaltakat is. 
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II. A jogszabályi környezet változása 
 
1. Az elmúlt időszakban az állattartással kapcsolatos jogszabályi környezet terén 
változás történt. A „szántóföldtől az asztalig” elv érvényesítésének szem előtt tartásával 
megszületett a talajvédelem, a növény-egészségügy, a növényvédelem, a takarmányozás, az 
állat-egészségügy, az állatgyógyászat valamint az élelmiszer-biztonság és élelmiszer-
minőség alapvető kérdéseit egyazon jogszabályban szabályozó, az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.  
 
A 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett törvény hatálya – többek között – az állat 
tartására, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, 
egészségi állapotának vizsgálatára terjed ki.  
 
Az élelmiszerlánc hatósági felügyelet a törvény 4. § g) és h) pontja értelmében magában 
foglalja az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba 
hozatalának állat-egészségügyi vonatkozásait, illetve kiterjed az állatok állat-egészségügyi 
ellátására és felügyeletére. A törvény 86. § g) pontja 2008. szeptember 1-jével hatályon 
kívül helyezte az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvényt. 
 
A hatályon kívül helyezett állat-egészségügyi törvény 43. § (1) bekezdése tette a települési 
önkormányzat kötelező feladatává a kóbor ebek befogásáról, őrzéséről, értékesítéséről 
illetve ártalmatlanná tételéről való gondoskodást. A törvény hatályon kívül helyezését 
követően az Ávt. 48/A. § (3) bekezdése teszi a települési önkormányzat kötelező 
feladatává a település belterületén a kóbor állatok befogását és elhelyezését. A 
rendelkezést 2008. szeptember 1-jei hatállyal az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény 83. § (1) bekezdése iktatta be az Ávt.-be.  
 

2. 2009. január 1-jén lépett hatályba a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól rendelkező 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet. Az FVM rendelet hatályon 
kívül helyezte az Áesz.-nek a húsevők védelmével kapcsolatos, az ebek veszettség elleni 
védőoltását szabályozó 212-216. §-ait.  
 
Változtak a befogott kóbor állatokkal kapcsolatos eljárás szabályai is. Az előbbiekben 
hivatkozott FVM rendelet 5. § (6) bekezdése értelmében az Ávt. 48/A. § (3) bekezdése 
szerint befogott, embert nem mart, húsevő emlősállat csak egy évnél nem régebbi, igazolt 
veszettségoltás után adható ki. A korábbi tartójának vissza nem adott húsevő emlősállat a 
tizenöt nap után értékesíthető, vagy véglegesen elhelyezhető.  
 

Az Ávt. előzőekben említett 48/A. § (3) bekezdés 2009. május 15-től hatályos 
szabályozása értelmében a befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 
napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdonába kerül. Az 
állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály 
kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezéséről. Az elhelyezés 
eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az 
állat életét megengedett módon ki lehet oltani. 
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Az Ávt. 48/A. § (4) bekezdés szerint, ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a 
tulajdonos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával és elhelyezésével 
kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az 
állat egészségét súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt az állat a tulajdonos 
részére nem adható ki, az állatvédelmi hatóság – az addig felmerült költségek 
megtérítésére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt követően gondoskodik az 
állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az 
állat végleges elhelyezéséről. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres 
költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől 
függően legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhető. Az elhelyezés 
eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban meghatározott időtartam elteltével – az 
állat életét megengedett módon ki lehet oltani.  
 
Az Ávt. 11. §-a leszögezi, hogy állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani 
nem szabad. Elfogadható oknak, körülménynek minősül különösen az élelmezési cél 
vágóállat esetében, a prém termelése a hagyományosan e célból tartott állat esetében, az 
állományszabályozás, a gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a fertőző betegségek 
kontrollja, valamint az azok ellen való védekezés, a kártevők irtása, a másként el nem 
hárítható támadás megakadályozása és a tudományos kutatás. Kutya és macska 
tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém termelése nem minősül elfogadható oknak, 
körülménynek. 
 
Nincs tehát lehetőség arra, hogy az önkormányzat az állat életének kioltására kötelezze a 
tulajdonost az engedélyezett egyedszámot meghaladó tartás esetén. 
 

Az állat életének kioltása – az Ávt. 12. §-ának szabályozása értelmében – kizárólag kábítás 
útján történhet. A kábítási kötelezettség nem vonatkozik a gerinctelen állatokra, a 
háztartásban élelmezési célra levágott baromfira, nyúlra, valamint arra az esetre, ha az állat 
életének kioltását szükséghelyzet indokolja. Ezekben az esetekben is gondoskodni kell 
azonban arról, hogy az állat életének kioltása szakszerű gyorsasággal és a legkisebb 
szenvedéssel járjon. 

 
3.  Jelezni kívánjuk, hogy 2009. október 1-jei hatállyal több, a témakörrel kapcsolatos 
jogszabály változott. Módosult: 

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 

 az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény, 

 a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

 az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

 a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az 
állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet.  
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Ugyancsak módosult a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 
tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet. A hivatkozott 
jogszabály 13. §-a tiltotta illetve korlátozta az ebek egyes közforgalmat bonyolító 
épületekbe (élelmiszer- és vendéglátó üzemek, üzletek, helyiségek, szórakozóhelyek, 
játszóterek, egészségügyi intézmények, bölcsődék, óvodák, iskolák, strandok, szállodák, 
kempingek) való bevitelét. Az ÉVM-EüM együttes rendelet 13. §-át a 383/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés s) pontja 2009. január 1-jei időponttal hatályon kívül 
helyezte. Tekintettel arra, hogy az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 
hivatkozott §-a által rendezett kérdés magasabb szinten nem szabályozott, ezen a téren 
lehetőség van a helyi jogalkotásra.  
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III. Az önkormányzati rendeletalkotás alapja  
 
Az állattartás, az állattartással kapcsolatos életviszonyok területe magasabb szintű 
jogszabályok által szinte teljes mértékben szabályozott. Ezen jogszabályok egyike sem ad 
felhatalmazást önkormányzati rendelet megalkotására.  
 
Tekintettel arra, hogy az állattartás szabályozása helyi közügy, az önkormányzat jogalkotói 
hatásköre közvetlenül az Alkotmány 44/A. §-ából fakad.  
 
Nem tekinthető helyi közügynek – az Alkotmánybíróság 49/2007. (VII. 3.) határozatában 
foglaltak értelmében – az ebek veszélyessége, az életvédelem biztosítása és ehhez 
kapcsolódóan a speciális tartási szabályok kialakítása. A jogalkotó az Ávt.-ben, valamint a 
veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól 
szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározta, hogy melyek azok az ebek, 
amelyekre – veszélyességükre tekintettel – speciális tartási szabályok kialakítása szükséges, 
valamint meghatározta ezeket a speciális tartási szabályokat is, a települési 
önkormányzatnak nincs jogalkotási jogosultsága további tartási korlátok megállapítására.  
 
Az állattartás önkormányzati rendeleti szabályozására tehát konkrét törvényi felhatalmazás 
nincs. A rendeleti szabályozás alapját az Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. § (1) 
bekezdése képezi. Néhány magasabb szintű jogszabály egy-egy témakör kapcsán utal az 
állattartásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának lehetőségére, illetve 
szükségességére.  
 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 36. § (5) bekezdés értelmében az állattartás céljára szolgáló épületek, 
helyiségek és melléképítmények építési telken való elhelyezésénél irányadó 
védőtávolságokat és más építési feltételeket – a közegészségügyi és állategészségügyi, 
továbbá a környezetvédelmi követelmények meghatározásával – az állattartásról szóló 
helyi önkormányzati rendeletben kell megállapítani. 
 
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdés kimondja, 
hogy a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait a települési önkormányzat 
rendeletben állapítja meg.  
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (7) 
bekezdés b) pont szerint a települési önkormányzat a település belterületére a földtani 
közeg és a felszín alatti víz további terhelésének megszüntetésére a környezetvédelmi 
törvény 46. §-a szerinti környezetvédelmi program keretében belterületi állattartás esetén 
figyelemmel kíséri a külön jogszabályban meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat 
szabályainak alkalmazását, és ennek megvalósítását e rendelet hatálybalépését követő egy 
éven belül helyi állattartási rendelet megalkotásával, meglévő rendeletek esetén három 
éven belüli felülvizsgálatával is segíti. 
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IV. Az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendeleti 
szabályozás során – figyelemmel a témakörben született AB 

határozatokra – az alábbiakra kell tekintettel lenni 
 

1. Visszaható hatály tilalma, átmeneti rendelkezések, központi jogszabályok 
rendelkezéseinek átvétele 

 

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdése szerint a jogszabály a 
kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat 
valamely magatartást jogellenessé. Valamely jogszabály nem csupán akkor minősülhet az 
említett tilalomba ütközőnek, ha azt a jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, 
hanem akkor is, ha a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett rendelkezés 
szerint – a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is alkalmazni kell 
[29/2001. (VI. 29.) AB határozat]. 
 
Ennek megfelelően elengedhetetlen, hogy az állattartást szabályozó helyi önkormányzati 
rendeletek illetve módosításaik átmeneti szabályokat is megállapítsanak a hatályba lépésük 
előtt megkezdett állattartásra nézve. Az átmeneti rendelkezés rendeletbe építésének célja 
az, hogy a rendelet hatályba lépését követően az állattartóknak kellő felkészülési időt 
biztosítson arra, hogy a rendeletben előírtaknak eleget tudjanak tenni [37/2004. (X. 15.), 
28/2004. (VII. 7.), 29/2001. (VI. 29.) AB határozatok], engedélyhez nem kötött számú 
állatot tartsanak, vagy engedély iránti kérelmet terjesszenek elő az előírt egyedszám feletti 
állattartáshoz.  
 
Különösen fontos a megfelelő felkészülési idő biztosítása, ha az önkormányzat megtiltja 
az állattartást olyan területen, ahol a rendelet hatályba lépését megelőzően ilyen 
tevékenység engedélyezett volt. 
 
Az átmeneti szabályok, továbbá kellő felkészülési idő biztosításának hiánya nem minden 
esetben jelenti a visszaható hatály tilalmának megsértését. Az Alkotmánybíróság 37/2004. 
(X. 15.) határozatában leszögezte, hogy ,,adott esetben ugyanis nem csupán a kihirdetés 
napján történő, de a visszamenőleges érvényű hatálybaléptetés sem alkotmányellenes. Ez a 
helyzet a kizárólag jogot megállapító, jogot kiterjesztő, kötelezettséget enyhítő vagy más, a 
jogszabály valamennyi címzettje számára a korábbi jogi szabályozásnál egyértelműen 
előnyösebb rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok esetében. Ettől eltérő elbírálás alá 
esnek a vegyes jellegű – részben a korábbi szabályozásnál az érintettekre nézve 
előnyösebb, részben hátrányosabb – rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok, a 
társadalmi viszonyok meghatározott körét első ízben rendező jogszabályok, illetőleg azok 
a jogszabályok, amelyek új kötelezettséget állapítanak meg, meglevő kötelezettség 
mértékét növelik, jogot vonnak meg vagy korlátoznak, illetőleg egyéb okból az érintettek 
számára hátrányosak. A most említett jogszabályok esetében általában nem tekinthető az 
Alkotmánnyal összhangban állónak a kihirdetés napján történő hatálybaléptetés. Annak 
elbírálása, hogy valamely konkrét jogszabály esetében mennyi idő szükséges a jogszabály 
alkalmazására való felkészüléshez, gazdaságpolitikai, szervezési, műszaki stb. szempontok 
figyelembevételét szükségessé tevő mérlegelési kérdés, vagyis nem alkotmányjogi 
probléma.” 
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Amennyiben az állattartási témakörben alkotott önkormányzati rendelet valamely 
központi jogszabály rendelkezéseit átveszi, arra a jogbiztonság érdekében a 61/1994. (XII. 
24.) AB határozatban rögzítettekre tekintettel kerülhet sor. Hivatkozott határozatában az 
Alkotmánybíróság leszögezte, hogy „Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet 
a magasabb szintű jogszabálynak a saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – 
átvegye. Az sem törvénysértő, ha a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait 
nem ismétli meg. A magasabb szintű jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár a szó 
szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű jogszabályba való beillesztés nélkül – 
önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabály-szerkesztési megoldás azonban 
homályos, megtévesztő és félrevezető.”   
 

Ugyancsak valamely központi jogszabály előírásainak az önkormányzati rendeletbe 
történő átvételével kapcsolatosan állapította meg az Alkotmánybíróság 76/2009. (VII. 10.) 
határozatában, hogy „a központi jogszabályi rendelkezések önkormányzati rendeletbe a 
feltétlenül szükséges mértékben vehetők át, azokat az önkormányzati rendeletben 
megfelelő szerkesztéssel, jelöléssel el kell választani a helyi szabályoktól. Magasabb szintű 
jogszabály szövegének átvétele esetén azonban az átvétel csak szó szerinti, mindenben 
azonos szövegű lehet. Egy rendelkezésen belül nem lehet vegyes szövegezésű, mert akkor 
nem állapítható meg, hogy mely szövegrész központi jogszabály, mely szövegrész helyi 
rendelkezés.” 
 
Figyelemmel az Alkotmánybíróság előzőekben idézett határozataira valamint a 49/2007. 
(VII. 3.) AB határozatban foglaltakra a képviselő-testület az állattartási témakörben 
alkotott rendeletében a magasabb szintű jogszabályok fogalom-meghatározásaitól, 
csoportosításaitól nem térhet el, azokat önkényesen nem módosíthatja. 
 

2. Az állattartás generális tiltása 
 
Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha valamely magatartást az országos szintű 
jogszabályok kifejezetten megengednek, akkor azt a képviselő-testület nem tilthatja meg 
az önkormányzat egész illetékességi területére kiterjedő érvénnyel. Annak azonban nincs 
akadálya, hogy az önkormányzati rendelet a város vagy község egyes övezeteire 
(földrajzilag pontosan meghatározott részeire, egyes utcáira, meghatározott objektumok 
körzetére) vonatkozó tilalmakat, korlátozást állapítson meg [17/1998. (V. 13.) AB 
határozat].  
 
Az előzőekből következően az önkormányzat szabályozási jogosultsága nem terjed addig, 
hogy az állattartást teljes közigazgatási területére vonatkozóan általános hatállyal megtiltsa. 
Nem ütközik azonban jogszabályba az olyan tartalmú szabályozás, amely bizonyos állatok 
tartását a település egyes részein kizárja.  
 

3. Az állattartás engedélyezése, a hatáskörök elhatárolása 
 
Tekintettel arra, hogy az állattartással összefüggésben a jegyző is rendelkezik jogkörrel, 
valamint rendeletében az önkormányzat is határozhat meg a magasabb szintű 
jogszabályokban nem rendezett hatásköröket, az egyes hatáskörök címzettjeit pontosan 
meg kell jelölni.  
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a. Önkormányzati hatósági hatáskör 

 

Az Ötv. 7. § (1) bekezdése szerint a jegyzőnek csak törvény vagy kormányrendelet 
állapíthat meg hatáskört. Ebből következően a helyi önkormányzati rendeletben az 
állattartás szabályaival összefüggésben megállapított önkormányzati hatáskör címzettje 
kizárólag a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben annak bizottsága, vagy a 
polgármester lehet. Az önkormányzati hatósági ügyekben folyó eljárásra az Ötv. 109. §-
ában foglaltak értelmében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (továbbiakban: Ket.) kell – az Ötv.-ben foglalt 
eltérésekkel – megfelelően alkalmazni. 
 
Az önkormányzati „állattartási engedélyezési jogkör” a haszonállatok, valamint a 
kedvtelésből tartott állatok engedélyezésére terjedhet ki. A haszonállatok tekintetében 
korlátot jelent az Áesz. 4. § (1) bekezdése, amely kimondja, hogy nagy létszámú állattartó 
telepet benépesíteni csak az illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 
előzetes engedélyével lehet. Ebből következően nagy létszámú állattartó telepre 
vonatkozó engedélyezési jogkört az önkormányzati rendelet nem tartalmazhat.  A nagy 
létszámú állattartó telep fogalmát illetően az Áesz. 1. számú függelékének 4. pontja ad 
eligazítást. E szerint nagy létszámú állattartó telep az olyan állattartó telep, amelyen az 
elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább 

 harminc ló, vagy 

 ötven szarvasmarha, vagy 

 kétszáz juh, kecske vagy 

 száz sertés, vagy 

 kettőezer broiler baromfi, vagy 

 ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.) vagy 

 ötven strucc, vagy 

 ötven anyanyúl és szaporulata elhelyezését teszi lehetővé. 
 
Nem terjed ki az önkormányzat rendelet-alkotási jogosultsága a védett állatokra sem. A 
védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében 
védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, hasznosításához, bemutatásához, 
valamint az egyed tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változáshoz – ha 
jogszabály másként nem rendelkezik – a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 
 

Önkormányzati hatósági ügyként szabályozható az ebtenyészet működésének 
engedélyezése is. Az Átt. hatálya a szarvasmarha, bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, 
baromfi, házinyúl, prémes állat, méh, hal, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és 
haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-
termelési célú köztenyésztésére terjed ki. A törvény előírásait a kedvtelésből tartott állatok, 
pl. ebek, macskák tenyésztése tekintetében nem kell alkalmazni. Az állattenyésztési 
törvény hatálya alá nem tartozó állatok tenyésztésével kapcsolatos kérdések szabályozására 
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az önkormányzat rendelkezik rendeletalkotási jogosultsággal [77/2006. (XII. 20.), 
29/2004. (VII. 7.), 28/2004. (VII. 7.) AB határozat]. 
 

b. Jegyzői hatáskör 
 

Az Ávt. 20. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében a természetvédelmi oltalom alatt nem 
álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes 
állat tartására, szaporítására az állatvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az állatvédelmi 
hatóság kijelöléséről rendelkező 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 
szerint állatvédelmi hatóságként az Ávt. 20. § (2) bekezdésben foglaltak tekintetében a 
tervezett tartás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzője jár el. Az Alkotmánybíróság 
14/2001. (V. 14.) határozatában leszögezte, hogy az Ávt. veszélyes állatok tartásáról szóló 
rendelkezései a ragadozó állatokra is kiterjednek, így engedélyező hatóság ez esetben is az 
illetékes jegyző.  
 
A 35/1997. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében jegyzői hatáskörbe tartozik a 
veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartásának engedélyezése is. 
 

4. Az engedélyezés feltételei 
 
Az önkormányzat jogosultsága az állattartás engedélyezési feltételeinek szabályozása.  
 

a. A szomszédok hozzájárulása 
 

A képviselő-testület a köz érdekében az állattartás feltételéül szabhatja a szomszédok 
meghatározott körének hozzájárulását [49/2007. (VII. 3.), 79/2006. (XII. 20.) AB 
határozat].  
 
A tulajdonhoz (lakáshasználathoz) való jog aránytalan korlátozását eredményezi, ha a 
rendelet az ebtartáshoz a szomszédok túl széles körétől követel hozzájárulást. Az ebtartó 
lakása alatti, feletti, illetve az azonos szinten lakók összességének előzetes írásbeli 
hozzájárulásának megkövetelése a tulajdonhoz (a zavartalan lakáshasználathoz) való jog 
aránytalan korlátozásához vezet [1/2003. (I. 14.), 23/2000. (VI. 28.) AB határozat]. 
 
A tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátozásához az szükséges, hogy a hozzájárulásra 
jogosultak körét – amennyire lehetséges – az állattartással érintettek alkossák, valamint az, 
hogy a hozzájárulásra jogosultak köre ne legyen túl szélesen meghatározott [79/2006. 
(XII. 20.), 634/H/2003., 1/2003. (I. 14.), 23/2000. (VI. 28.) AB határozat]. Ugyanakkor 
arra nem köteles a helyi önkormányzat, hogy valamennyi, az állattartással esetlegesen 
érintetté váló lakótárs hozzájárulását követelje meg az állattartáshoz [634/H/2003. AB 
határozat]. 
 
A tulajdonhoz (lakáshasználathoz) való jogot nemcsak a széleskörű előzetes hozzájárulás 
sértheti, hanem az is, ha az ebtartáshoz minden esetben hozzájárulást követel meg a 
rendelet. Ha a helyi önkormányzat rendelkezik az ebtartás szabályairól, köteles 
differenciált szabályozást kialakítani, és – ha azt a közérdek nem teszi indokolatlanná – 
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legalább egy eb tartását lehetővé kell tenni előzetes hozzájárulás nélkül [634/H/2003. AB 
határozat]. 
 
Nem találta alkotmányellenesnek az Alkotmánybíróság azt sem, amikor a képviselő-
testület a többlakásos épületben lakásonként egy-egy kutya, illetve macska, illetőleg családi 
házas ingatlanon három kutya, illetve öt macska tartását tette lehetővé, tehát ezáltal 
maximálta a tartható kutyák és macskák számát [772/B/1997. AB határozat]. 
 

b. Szakhatósági hozzájárulás 

Az önkormányzat nem kötheti az állattartás engedélyezését az állami közegészségügyi, 
vagy állategészségügyi hatóság (ÁNTSZ, hatósági állatorvos) szakhatósági 
hozzájárulásához, mert ezeknek a szerveknek csak magasabb szintű, központi jogszabály 
állapíthat meg bármilyen feladatot, vagy hatáskört. A Ket. 44. § (1) bekezdés 2009. 
október 1-től hatályos szövegezése szerint törvény vagy kormányrendelet az ügyben 
érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott 
szakkérdésben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszereznie. Szakhatósági 
állásfoglalás beszerzésének kötelezettségét tehát csak törvény vagy kormányrendelet 
írhatja elő. 

5. Az állatok oltása 
 

a. Oltást igazoló lap 
 

Jogszabályba ütközik az a rendeleti előírás, amely az eboltás tényének igazolását az eb 
nyakörvére erősített oltást igazoló műanyag lap meglétéhez köti.  
 
Az oltás tényének igazolása nem vonható az önkormányzati hatósági ügyek körébe, mivel 
azt magasabb szintű jogszabály kizárólagos szabályozási körbe vonta [27/2004. (VII. 7.), 
77/2006. (XII. 20.) AB határozat].  
 
Az eboltási könyvről mint az oltás tényét bizonyító eszközről az Áesz. 1. sz. mellékletének 
213. §-a rendelkezett. Az Áesz. vonatkozó rendelkezéseit a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 23. § (4) bekezdés b) 
pontja 2009. január 1-jével hatályon kívül helyezte. 
 
Az FVM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjának szabályozása értelmében az állattartó 
köteles az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-
egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új 
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre 
felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából. Vagyis az 
oltás megtörténtének igazolására 2009. január 1-jétől is az oltási könyv szolgál, az 
önkormányzatnak ebben a körben szabályozási jogosultsága továbbra sincs.  
 
Az előzőekben hivatkozott két alkotmánybírósági határozat tehát hatályon kívül helyezett 
jogszabályon alapszik. Azon kitételük azonban, amely szerint az oltás tényének igazolására 
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kizárólag az oltási könyv alkalmas a témát szabályozó új jogszabály vonatkozásában is 
alkalmazható megállapítás. 
 

b. Az oltás gyakorisága 
 

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól rendelkező 164/2008. (XII. 20.) FVM 
rendelet 4. §-a pontosan szabályozza, hogy az ebek veszettség elleni védőoltására milyen 
időközönként kell sort keríteni. A hivatkozott rendelkezés értelmében az állattartó köteles 
minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat 
állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint: 

 a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, 

 az első oltást követően 6 hónapon belül, 

 ezt követően évenként. 
 
Nincs lehetőség arra, hogy az önkormányzati rendelet az előzőekben rögzítettektől eltérő 
időtartamban határozza meg az eboltási kötelezettséget (pl. évente teszi kötelezővé az 
ebek veszettség elleni beoltását). 
 

6. Az elhullott állati tetemek kezelése 
 
Jogszabályba ütközik az olyan tartalmú önkormányzati rendeleti szabályozás, amely 
általánosságban teszi lehetővé valamennyi elhullott kisállat tetemének az állattartó telkén 
belüli elföldelését.  
 
Az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba 
hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 5. § (2) 
bekezdés szabályozása szerint az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd telek 
határvonalától 1,5 m-re az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből 
tartott állatokat, valamint a 3 hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját 
földelheti el. Ennek feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi 
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A 
kedvtelésből tartott, elhullott állatot a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is 
eltemetheti a tulajdonos. 
 
A hivatkozott FVM rendelet 7. § (1) bekezdése kimondja, hogy az elhullott baromfi, 
továbbá a 3 hetesnél fiatalabb malac hullája az állattartó saját telkén – évente legfeljebb 50 
kg össztömegig – ugyancsak elföldelhető, ha az 5. § (2) bekezdésben foglalt előzőekben 
említett feltételek fennállnak. 
 
Nem írhatja elő az önkormányzati rendelet, hogy minden elhullott állatot el kell helyezni 
az önkormányzat által biztosított hullatárolóban, mert az előbbiekben idézett jogszabályi 
szabályozás értelmében van olyan állati tetem, amelyet az állattartó a saját telkén 
elföldelhet. 
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Jogszabályba ütközik az az önkormányzati rendelkezés is, amely előírja, hogy az állati 
hulladékot a dögtelepre kell elszállítani. Állati hulladék hulladéktemetőben történő 
elhelyezésére 2005. december 31-ig volt lehetőség [71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 6. § 
(4) bekezdés, 18. § (2) bekezdés]. Az előbbiekben hivatkozott FVM rendelet 18. § (4) 
bekezdés szabályozása értelmében új állati hulladéktemető létesítése a rendelet 
hatálybalépését követően nem engedélyezhető. 
 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényhez fűzött 
indokolás szerint járványvédelmi, de különösen közegészségügyi és közbiztonsági 
jelentősége van az állati eredetű melléktermékek (beleértve az állati hullák) ellenőrzött 
körülmények közötti megsemmisítésének.  
 
A törvény 19. §-a az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná tételével kapcsolatosan az 
alábbi szabályozást tartalmazza: 
 
„(1) Az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – 
tulajdonosa saját költségén köteles annak elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti 
szervet – annak felhívására – az állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételének 
jogszabályban meghatározott módon történő végrehajtásáról e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 
a) ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen 
tartózkodik, az állati eredetű melléktermék fellelési helye szerint illetékes települési 
(fővárosban kerületi) önkormányzatot, 
b) közterületen a települési (fővárosban kerületi) önkormányzatot, 
c) közúton a közút kezelőjét 
terheli. 
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az 
önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének megtéríteni. 
(4) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő 
állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű 
melléktermék ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik.” 

 
7. Az állatok hajtása 

 
Az állatok közúton történő hajtásának szabályozására az önkormányzat nem jogosult 
[29/2007. (V. 17.) AB határozat]. 
 
A KRESZ 62. §-a az állatok hajtásával, vezetésével kapcsolatosan az alábbi előírásokat 
tartalmazza: 
 
„(1) Állatot szorosan az úttest szélén kell hajtani, illetőleg vezetni; ha azonban ez a 
forgalmat lényegesen akadályozná, az állattal a leállósávra, illetőleg az útpadkára kell 
lehúzódni. 
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(2) Az úton állatot olyan személy hajthat, illetőleg vezethet, aki az állatot irányítani képes 
és meg tudja akadályozni azt, hogy az állat a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztesse. 
Az állatok csoportos hajtásához annyi hajtó szükséges, amennyi e feltételek teljesítéséhez 
elegendő. Az állatot hajtónak, illetőleg vezetőnek – ha a lakott területen kívüli út úttestjén 
vagy leállósávján tartózkodik – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén 
fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. 
(3) Vasúti átjárón állatokat csak kisebb – legfeljebb 10 állatból álló – csoportokban szabad 
áthajtani. 
(4) Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az állat, illetőleg állatcsoport bal oldalán 
előre fehér vagy sárga fényt, hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő 
távolságból észlelhető lámpát kell vinni.” 
 
A 62. § (5) bekezdés szerint tilos: 
 
„a) főútvonalon állatot hajtani, illetőleg vezetni, kivéve ha más út (útszakasz) nem áll 
rendelkezésre; 
b) állati erővel vont jármű bal oldalához és más járműhöz állatot, valamint állati erővel 
vont jármű után kettőnél több állatot kötni; 
c) állatot az úton őrizetlenül hagyni, kivéve ha oly módon megkötötték, hogy elindulni ne 
tudjon.” 
 
Az állatoknak a közúton történő hajtására irányadó szabályokat a KRESZ határozza meg. 
A KRESZ nem ad külön felhatalmazást a települési önkormányzatnak arra, hogy az 
állatok közúton történő hajtását szabályozza. 
 
A KRESZ csak a főútvonalon tiltja az állatok hajtását, ott is kivételt tesz, ha más út 
(útszakasz) nem áll rendelkezésre. Nem főútvonalon tehát a KRESZ alapján megengedett 
az állatok hajtása a 62. §-ban meghatározott előzőekben ismertetett feltételekkel. 
 

8. Méhtartás 

 
A jogszabályokban rögzített követelmények teljesítése esetén erre alkalmas területen a 
méhek szabadon (engedély nélkül) tarthatók.  
 
A méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 1. §-a értelmében a méhészkedést – 
a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – 
erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Erre tekintettel az 
önkormányzat szabályozási jogosultsága nem terjed ki arra, hogy a méhtartást engedélyhez 
kösse.  
 
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. §-ában foglaltak szerint a 
méhtartás bejelentéshez kötött tevékenység, azt minden év február végéig, az újonnan 
megkezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül be 
kell jelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, 
aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. 
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A MÉM rendelet 1. § második mondata a méhészet létesítése és fenntartása tekintetében 
kizárólag a háztömbök területére vonatkozó tiltást tartalmaz (háztömbök területén 
méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad).  
 
A 2. § a belterületen történő méhészkedést kifejezetten lehetővé teszi az alábbiak szerint: 
 
„(1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni 
csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben 
foglaltak megtartása mellett szabad. 
(2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, 
használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető 
árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni.” 

 
Az előzőekből következően nincs lehetőség arra, hogy az önkormányzat a méhek 
belterületi tartását megtiltsa [6/1995. (II. 22.) AB határozat].  
 

9. Szabálysértési tényállás 
 
A szabálysértési tényállás generális módon történő megfogalmazása jogszabályba ütközik.  
 
A „rendeletben foglaltak megsértése, megszegése” kitétel nem tekinthető konkrét 
jogellenes magatartás–meghatározásnak. Az ilyen szabályozási mód, miután a norma 
címzettjei számára nem egyértelmű, sérti a jogbiztonság követelményét [77/2006. (XII. 
20.) AB határozat].  

Az önkormányzati rendelet csak olyan cselekményt minősíthet szabálysértéssé, amelyet 
törvény vagy kormányrendelet nem minősített azzá. Az állattartási „témakör” esetén több 
olyan magatartás is létezik, amelyet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 
valamint az Szkr. szabálysértéssé minősít.  

A szabálysértési törvény 148. § (1) bekezdése értelmében környezetvédelmi szabálysértést 
követ el az: 

 „Aki a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez vagy hozzájárulásához kötött 
tevékenységet engedély vagy hozzájárulás nélkül, vagy az engedélytől, hozzájárulástól 
eltérő módon végez vagy végeztet, illetve a környezet elemeit a külön jogszabályban 
meghatározott módon terheli, illetve szennyezi, vagy az egyéb környezetvédelmi 
előírásokat más módon megszegi, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 

Az Szkr. témakörrel kapcsolatos szabálysértési tényállásai: 

a. A veszélyeztetés kutyával szabálysértési tényállás szerint 
 
„3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni 
hagyja, 
b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya 
kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 
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c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja, 
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz, 
e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a 
harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül 
gyógyuló sérülését okozza, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 

b. Az Szkr. köztisztasági szabálysértést tartalmazó 7. §-a értelmében 
 
„(1) Aki 
a) a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, illetőleg közforgalmú 
közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, 
b) a felügyelete alatt lévő állat által az a) pontban megjelölt helyen okozott szennyezés 
megszüntetéséről nem gondoskodik, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
c. Az Szkr. állatbetegségek elleni védekezés elmulasztásáról rendelkező 113. §-

a leszögezi 
 
 „(1) Aki az állatbetegségek megelőzésére vagy elfojtására, így különösen az 
állatbetegségek bejelentésére, az állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati 
tetemek megsemmisítésére, valamint a fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon 
alapuló állat-egészségügyi rendelkezést megszegi, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
d. Az Szkr. 115. §-a szerint az állattenyésztéssel kapcsolatos szabályokat szegi 

meg az aki 
 
„a) az utód tartós megjelölésére vonatkozó szabályokat megszegi, 
b) tenyésztőkénti elismerés nélkül törzskönyvezést végez, egyéb tenyésztési szolgáltatást 
nyújt vagy származási igazolást állít ki, 
c) az állattenyésztésről szóló törvényben előírt, a tenyésztőszervezetkénti elismeréssel, a 
mesterséges termékenyítő, embrióátültető, baromfi- és halkeltető állomás, valamint 
méhanyanevelő telep üzemeltetésével kapcsolatos feltételek megváltozásának 
bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, 
d) engedély nélkül vagy nem az előírásoknak megfelelően üzemeltet mesterséges 
termékenyítő, embrióátültető állomást vagy keltetőt, illetve méhanyanevelő telepet, 
e) a szaporítóanyag forgalmazása, értékesítése, kiszállítása során annak eredetére, 
származására, kezelésére, értékesítésére, felhasználására vonatkozó nyilvántartásokat nem 
vagy nem megfelelően vezeti, 
f) tenyészállatot, állati eredetű szaporítóanyagot az ország területére szakmai hozzájárulás 
nélkül behoz, 
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g) az apaállat szaporítóanyag-előállításra való felhasználására, valamint a mesterséges 
termékenyítésre vonatkozó szabályokat megszegi, 
h) az állattenyésztésről szóló törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem 
teljesíti, a valóságnak meg nem felelő adatot szolgáltat, illetve az ellenőrzést egyéb módon 
akadályozza, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 

e. Méhészeti szabálysértést követ el az Szkr. 116. §-a szerint aki 
 
A méhek tartásával, bejelentésével, vándoroltatásával és kötelező méhegészségügyi 
vizsgálatával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelességét megszegi. 
 

 f.  Vízszennyezés szabálysértést követ el az Szkr. 126. §-a szerint aki 

„a) külön jogszabályban meghatározott rendeltetésű vízi létesítménybe, illetve 
hasznosításra igénybe vett, vagy arra kijelölt vízkészletbe közvetlenül vagy közvetve 
fertőző, illetőleg károsan szennyező anyagot juttat és ezáltal a vízkészletet felhasználásra 
alkalmatlanná teszi, vagy a felhasználást veszélyezteti, ha környezetkárosítás egyébként 
nem állapítható meg, 
b) a szennyvíztisztító berendezés, szennyvíz, illetőleg szennyezőanyag ártalommentes 
elhelyezését nem a jogszabályban vagy jogszabály alapján kiadott hatósági előírásban 
meghatározott módon valósítja meg, vagy olyan létesítményt üzemeltet, amely a vizek 
fertőzését vagy káros szennyezését okozhatja, 
c) az ivóvízellátást ásvány- és gyógyvízként szolgáló, vagy ilyen célra kijelölt vizek, 
vízilétesítmények védőterületére, védőidomára vagy védősávjára a jogszabályban, a 
hatósági előírásokban meghatározott rendelkezéseket megszegi, illetőleg a védőterületet 
érintő korlátozásokkal ellentétes tevékenységet folytat, illetőleg ingatlan-használatot 
gyakorol, 
százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.” 
 
Az Alkotmánybíróság 49/2007. (VII. 3.) határozatában elutasította az olyan tartalmú 
szabálysértési tényállás megsemmisítésére irányuló indítványt, amely szerint közterületen 
és többlakásos házak közös használatú területén ebet pórázon, nagytestű, támadó 
természetű valamint harapós ebet szájkosárral is ellátva lehet sétáltatni.  
 
Határozatában az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az önkormányzati rendelet olyan 
magatartási szabályokat ír elő a kutyatartók számára, amelyek rendeltetése az, hogy az 
állattartás mások, a szomszédos lakások lakóinak, a közterületen tartózkodó polgároknak 
a nyugalmát, biztonságát, testi épségét ne veszélyeztesse. A rendeletben statuált 
szabálysértési tényállások tartalmukat tekintve sem ellentétesek magasabb szintű 
jogszabállyal. E tényállások magukban foglalják az Szkr. 3. §-a által büntetni rendelt 
magatartásokat, de ezentúl szabálysértéssé minősítik olyan kötelezettségek megszegését is, 
amelyek előírását a képviselő-testület a helyi közösség érdekében indokoltnak tartott. 
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10. Az állattartásra vonatkozó szabályok megszegésének szankcionálása 

 
Nem tekinthető jogszerűnek az állattartás megtiltása tekintetében generális szabályt 
alkotni és ezt az általános jellegű hatáskört a polgármesterre ruházni [27/2004. (VII. 7.), 
53/2003. (XI. 13.) AB határozat]. A következmények tekintetében mindenképpen el kell 
különíteni, hogy egy adott előírás megsértésekor államigazgatási (jegyzői), vagy 
önkormányzati hatáskör esetén képviselő-testületi, önkormányzati bizottsági, vagy 
polgármesteri szankcionálás kezdeményezhető-e. Önkormányzati hatósági jogkör esetén 
az engedélyezésre feljogosított (képviselő-testület, bizottság, polgármester) jogosult arra is, 
hogy az önkormányzati rendeletbe ütköző állattartást szankcionálja (az állattartás 
korlátozását, tiltását, illetve megszüntetését rendelje el). 
 
Amennyiben az önkormányzati rendelet általános jelleggel az önkormányzati hatósági 
ügyek közé sorolja az állattartás tilalmazását, és az állattartás jogszabályba ütközése esetén 
a polgármestert jogosítja fel az állattartás korlátozására, megszüntetésére, akkor ezzel 
lényegében elvonja a jegyző birtokvédelmi és állattartásra vonatkozó államigazgatási 
hatáskörét. Nem állapítható meg tehát a polgármesternek olyan hatáskör, amely alapján az 
állattartást a szomszédok nyugalmának biztosítása érdekében korlátozhatja vagy 
megtilthatja.  
 
Az Ávt. az állat kíméletére figyelemmel szabályozza az állattartó kötelezettségeit az 
állattartás körülményeivel kapcsolatban. Ezek a rendelkezések főként az állatok megfelelő 
életfeltételeinek biztosítására tartalmaznak előírásokat. A törvény 4. §-a az állat tartásának 
általános szabályait illetően az alábbi előírásokat tartalmazza: 
 
„4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és 
élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. 
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani 
állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok 
elkülönített tartását. 
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de 
legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. 
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is 
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 
(3) A szabadban tartott állatot – különleges igényeit is figyelembe véve – védeni kell az 
időjárás káros hatásaitól és természetes ellenségeitől. Az állandóan zárt körülmények 
között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő 
mozgásteret biztosítani. 
(4) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása során előnyben kell részesíteni az 
állatkímélő technológiákat.” 
 
Az Ávt. felhatalmazása alapján a 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a jegyző számára 
biztosít hatósági jogköröket. Így a jegyző a Korm. rendelet alapján az állattartót az állat 
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megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében 
meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti [2. §], az állatvédelmi és az állattartási 
szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy 
abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében [4. § (1) bekezdés], 
illetve az állattartást korlátozhatja, megtilthatja [7. § (1) bekezdés].  
 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet emellett lehetővé 
teszi a jegyző számára, hogy az állattartás Ávt.-ben meghatározott szabályainak megsértése 
esetén bírságot alkalmazzon. 
 

Vagyis minden olyan esetben, amikor az állat tartásával kapcsolatban állatvédelmi 
szempontok merülnek fel a jegyző jogosult eljárni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történő jegyzői eljárásra kizárólag az Ávt. 
rendelkezéseinek megsértése esetén kerülhet sor. 
 
Ha az állat zajos vagy egyéb okból zavarja mások, különösen a környék lakóinak 
nyugalmát az a birtoklásban zavarás fogalma alá tartozik, amely esetben – egy éven belül – 
ugyancsak a jegyző eljárására kerülhet sor a Ptk. 191. §-a alapján. Ebben a körben kérni 
lehet a jegyzőtől a zavarás megszüntetését, illetve az eredeti állapot helyreállítását.  
 
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa az útmutató bevezetőjében már hivatkozott 
3072/2007. számú ügyben készült jelentésben megállapította, hogy az ebtartással 
kapcsolatos panaszok jelentős része hagyományos birtokvédelmi ügy (zavarja a 
szomszédot, vagy tulajdonostársat az ebek által keltett zaj, az ebek által okozott 
szennyeződés stb.), így a jegyzőknek birtokvédelmi eljárást kell(ene) lefolytatniuk. 
„Minden olyan eset azonban, amikor a zavarástól számított egy éven belül ilyen 
panaszokkal fordulnak a jegyzőhöz, aki ennek ellenére nem nyújt a Ptk. 191. §-a szerint 
birtokvédelmet, alkalmas lehet arra, hogy a jogállamiság elvével, valamint a kérelem 
előterjesztéséhez való joggal összefüggő visszásságot okozzon.”  
 

Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 

Az Ör. felhatalmazást adó jogszabályként hatályon kívül helyezett, rendeletalkotási 
felhatalmazást nem tartalmazó jogszabályra hivatkozik (pl. az állategészségügyről szóló 
1995. évi XCI. törvény, illetve az azt hatályon kívül helyező, már szintén nem hatályos 
2005. évi CLXXVI. törvény).  
 
Az Ör. átmeneti rendelkezések nélkül került megalkotásra.  
 
A jogbiztonság elvébe ütköző pontosan körül nem írt, bizonytalan, kiszámíthatatlan, 
fogalmak használata (pl. kivételesen indokolt, különösen indokolt eset).  
 
Valamely központi jogszabály előírásának – az Alkotmánybíróság 61/1994. (XII. 24.) 
határozatában foglaltakkal ellentétesen – pontatlan, „ötletszerű” idézése.  
 
Az állatok tartására szolgáló építmények (istálló, ól, ketrec, kifutó stb.) és az ezekhez 
tartozó kiszolgáló létesítmények (takarmány előkészítő, tároló, trágya és trágyalé gyűjtő 
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stb.) építési engedélyhez kötése. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 
13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet III/4. pontja értelmében építési engedély és 
bejelentés nélkül létesíthetők az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy 
annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi 
tartózkodásra szolgáló építmények. Ugyancsak építési engedély és bejelentés nélkül 
létesíthető állatkifutó (karám) (III/24. pont), valamint háztartási célú trágyatároló, 
komposztáló, árnyékszék (III/25. pont). 
 
Az állattartás engedélyezéséhez az Ör. megköveteli az állami közegészségügyi vagy 
állategészségügyi hatóság (ÁNTSZ, hatósági állatorvos) szakhatósági hozzájárulását. A 
Ket. 44. § (1) bekezdés szerint szakhatósági hozzájárulás beszerzését csak törvény vagy 
kormányrendelet írhatja elő.  
 
Az eboltás tényének igazolását az Ör. az eb nyakörvére erősített műanyag lap vagy az 
oltást igazoló nyugta meglétéhez köti. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szabályozása 
értelmében az oltás tényének igazolására az oltási könyv szolgál. 
 
Az Ör. a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-ával ellentétesen évente teszi kötelezővé 
az ebek veszettség elleni beoltását, és nem tér ki a három hónapos kort elért ebek 30 
napon belüli oltására, valamint az első oltást 6 hónapon belül követő oltásra sem. 
 
Az eb tartója az őt terhelő bejelentési kötelezettséget a jegyző felé köteles teljesíteni, 
holott a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint ez a kötelezettség az 
ebtartót a magán állatorvos vonatkozásában terheli. 
 
A befogott ebet tulajdonosa – az Ávt. 48/A. § (3) bekezdésben biztosított 15 nap ellenére 
– 8-14 napon belül válthatja ki.  
 
A Ör.-ben meghatározott határidő letelte után a befogott ebbel a gyepmester szabadon 
rendelkezik, holott a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 5. § (6) bekezdés szerint a 
korábbi tartójának vissza nem adott húsevő emlősállat tizenöt nap után értékesíthető, vagy 
véglegesen elhelyezhető.  
 
Az Ör. lehetővé teszi a be nem oltatott, valamint a gyepmesteri telepről ki nem váltott 
ebek életének kioltását. Az oltás alól elvont állatokat a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
6. § (5) bekezdés szerint be kell oltani, és a tulajdonossal szemben bírságot kell kiszabni. A 
befogott kóbor állat – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül tulajdonosa nem 
válik ismertté – az Ávt. 48/A § (3) bekezdésének szabályozása értelmében az állam 
tulajdonába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának 
átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végleges 
elhelyezéséről. Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogszabályban 
meghatározott időtartam elteltével – kerülhet sor az állat életének megengedett módon 
való kioltására.  
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Az Ör. lehetővé teszi valamennyi elhullott kisállat tetemének az állattartó telkén belüli 
elföldelését, holott erre a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozása értelmében csak 
bizonyos állatok tekintetében van lehetőség. 
 
Az Ör. az állati tetemek elhelyezését dögkútban biztosítja, holott a 71/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet az állati hulladék hulladéktemetőben történő elhelyezését 2005. december 
31-ig tette lehetővé. 
 
Az Ör. a jegyzőt jogosítja fel a rendeletben meghatározottnál nagyobb számú állat 
tartásának, valamint ebtenyészet létesítésének engedélyezésére.  
 
A rendeletben meghatározott egyedszámot meghaladó állattartást engedélyhez köti, de 
nem jelöli meg az engedélyező hatóságot. 
 
Általános jellegű szabálysértési tényállás megfogalmazása (pl. „aki a jelen rendeletben 
előírt valamely tilalmat megszegi, vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget 
szabálysértést követ el”, „aki a rendeletben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza a helyi 
állattartás rendjének megsértése szabálysértést követi el”, „aki e rendelet rendelkezéseit 
megszegi szabálysértést követ el”).  
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 

 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 

Alkotmány 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art. 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Áht. 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény Hatv. 

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény Jat. 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. év CXL. törvény 

Ket. 

az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete Ör. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 

 

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény  

 
Megjegyzés: 

Az előző Art. (1990. évi XCI. törvény) 2004. január 1-jéig volt hatályban. 
 
Az AB határozatok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt hol Hatv.-nek, hol 
pedig Htv.-nek rövidítik. 
 
2010. január elsején – többek között – módosulni fog a Hatv. 43. § (2)-(3) bekezdése, 
mely felhatalmazást ad az önkormányzatoknak az Art.-től eltérő adófizetési határidők 
megállapítására, illetve az Art.-ben nem szabályozott eljárási rendelkezések esetében 
rendeletalkotásra. Az említett időponttól ezek az eltérésre lehetőséget adó 
jogszabályhelyek nem vonatkoznak majd a helyi iparűzési adóra. 
 
Az útmutató nem tér ki a gépjárműadó ismertetésére, mivel ez az adófajta nem helyi 
adó, hanem átengedett központi adó, melyre nem a Hatv. rendelkezései, hanem a 
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályai az irányadóak. 
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I. Bevezetés 
 
Az adójogszabályok különleges helyet foglalnak el jogrendszerünkben, mivel 
adókötelezettséget csak törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati 
rendelet írhat elő [Áht. 10. § (2)-(3) bekezdés]. A helyi adóval kapcsolatos anyagi jogi 
előírásokat a Hatv., míg az eljárási szabályokat az Art. és a Ket. tartalmazza. 
 
További specialitása e jogterületnek, hogy számtalan alkotmánybírósági határozat született 
a helyi adórendeletek felülvizsgálatakor. A módszertan elkészítése során kiemelt figyelmet 
fordítottunk az Alkotmánybíróság döntéseinek feldolgozására és ismertetésére, mivel a 
helyi jogalkotáshoz és annak ellenőrzéséhez szükséges legfontosabb jogszabályi 
értelmezéseket, ezen határozatok megállapításai, indokolásai nyújthatják számunkra. 
 
A módszertani útmutató egyrészt követi a Hatv. felépítését, másrészt ki is bővíti azt a 
helyi adók szempontjából releváns, Alkotmányban meghatározott jogok és kötelezettségek 
ismertetésével, értelmezésével. Ez utóbbi azért szükséges, mert az Alkotmánybíróság 
eljárása során nem csupán azt vizsgálja, hogy az Ör. megfelel-e a Hatv.-ben illetve az Art.-
ben előírt szabályoknak, hanem azt is, hogy az Alkotmány rendelkezéseinek nem mond-e 
ellent. 
 
A Hatv. szerkezetének megfelelően ezen útmutató is két nagy egységre tagolódik (1) az 
általános előírások és (2) az egyes adókra vonatkozó szabályok ismertetésére. Másik 
jellemzője a módszertannak, hogy az általános alapelvektől halad a részletszabályok 
bemutatása felé. A témakörhöz kapcsolódó jogszabályi rendelkezések egyszerre az alcímek 
alatt szerepelnek, az alkotmánybírósági határozatok mögött közvetlenül találhatók meg 
annak értelmezései, az egyes részeket a törvényességi ellenőrzés által feltárt tipikus hibák 
ismertetése zárja. 
 
.A jogalkotás során tekintettel kell lenni arra is, hogy az adórendeleteket a hatályon kívül 
helyezésüktől számított öt éven belül még megvizsgálhatja az Alkotmánybíróság. A 
357/B/1999. számú AB határozat szerint „(…) A már hatályon kívül helyezett jogszabály 
alkotmányellenességét is vizsgálja azonban az Alkotmánybíróság az Abtv. 38. §-ában 
meghatározott bírói kezdeményezés és az e törvény 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi 
panasz esetében, valamint – a 7/1994. (II. 8.) AB határozatban megfogalmazott elvi 
jelentőségű megállapítás szerint – az öt éven belül elvégzendő adóellenőrzési ügyekben a 
még alkalmazandó adójogszabályok esetében.” 
 
A módszertan elkészítése során fokozott figyelmet fordítottunk az 55/2008. (IV. 24.) AB 
határozat értelmezésére, mely több okból is kiemelkedő jelentőségű. Egyrészt, mert a 
szövegezéséből is kiolvashatóan azzal a céllal született, hogy egységesítse az adórendeletek 
vizsgálata során eddig kialakult alkotmánybírósági gyakorlatot, másrészt, mert a korábbi 
alkotmánybírósági döntésekkel ellentétesen (ezeket a határozatokat tételesen fel is sorolja 
az indokolásban) vagyoni típusú adó esetében, vizsgálhatónak tartja az állandó – nem 
állandó lakos szerinti különbségtétel alkotmányellenességét. 
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II. Általános rész 
 

1. A helyi rendeletalkotás korlátai 
 

Érintett jogszabályi rendelkezések és AB határozatok 
 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése: „A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet 
alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.” 
Ötv. 16. § (1) bekezdése: „A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi 
társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak 
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.” 
 
30/2003. (VI. 2.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint törvény felhatalmazása alapján 
kizárólag a felhatalmazás keretei között szabályozhat a képviselő-testület, a felhatalmazás 
kereteit túllépő, azt meghaladó önkormányzati szabályozás ellentétes a törvénnyel.” 
 
205/H/2008. AB határozat 
 „A helyi önkormányzatok képviselő-testületének szabályozási autonómiája – a helyi 
adókat érintően – a Htv. rendelkezései szerint korlátokhoz kötött. A helyi 
önkormányzatok képviselő-testülete (…) a helyi adók szabályozása során nem léphet túl a 
törvényi kereteken, az általa alkotott rendelet nem tartalmazhat a Htv. kogens szabályaitól 
eltérő rendelkezéseket.” 
 
333/B/2007. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság számos döntésében mutatott rá arra, hogy a helyi önkormányzat 
kizárólag törvény keretei között rendelkezik döntési szabadsággal a helyi adópolitika 
kialakításában.” 

 
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése korlátozó feltételt tartalmaz az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében foglaltakhoz képest, miszerint törvény felhatalmazása alapján csak annak 
végrehajtására alkothat rendeletet a képviselő-testület. Jelen kérdés vizsgálatakor ez azt 
jelenti, hogy az önkormányzat csak a Hatv.-ben meghatározott esetekben és mértékig 
jogosult önálló szabályokat alkotni. Természetesen a képviselő-testületnek az eljárási 
kérdések szabályozásakor, figyelemmel kell lennie az Art. rendelkezéseire is. 
 

2. Jogállamisághoz kapcsolódó követelmények 
 
Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Alkotmány 2. § (1) bekezdése: „A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.” 
Jat. 12. § (2) bekezdése: „A jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg 
kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.” 
Jat. 12. § (3) bekezdése: „A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell 
meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.” 
Jat. 18. § (2) bekezdése: „A jogszabályokat a magyar nyelv szabályainak megfelelően, 
világosan és közérthetően kell megszövegezni.” 
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a. Hatálybaléptetés 

 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
28/1992. (IV. 30.) AB határozat 
„Ilyen garancia a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt 
ama szabály, amelynek értelmében a jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell 
meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. (…) 
E törvényi rendelkezés az alábbi részkötelezettségeket hárítja a jogalkotó szervekre: a 
jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon 
a) a jogszabály szövegének megszerzésére (…) és áttanulmányozására (…); 
b) a jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez (…); 
c) a jogszabállyal érintett személyek és szervek számára annak eldöntéséhez, hogy miként 
alkalmazkodjanak a jogszabály rendelkezéseihez (…). 
Azt törvényben – még kevésbé alkotmánybírósági határozatban – nem lehet általános 
érvénnyel meghatározni, hogy mennyi a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez 
szükséges „kellő idő”, amit a jogszabály kihirdetése és hatálybaléptetése között feltétlenül 
biztosítani kell. Ezt minden egyes jogszabály megalkotásánál, a jogszabályba foglalt 
rendelkezések jellegének, mennyiségének, valamint a jogszabály végrehajtására (vagy az 
önkéntes jogkövetésre) való felkészülést befolyásoló egyéb tényezők alapulvételével, 
esetileg kell vizsgálni.” 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„A 7/1992. (I. 30.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy a 
jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges kellő idő megállapítása és 
biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és döntésének függvénye. Az 
alkotmányellenesség csak a jogszabály alkalmazására való felkészülést szolgáló időtartam 
kirívó, a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető vagy sértő elmaradása, illetőleg hiánya 
miatt állapítható meg.” 
 
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogszabályok hatálybalépése kapcsán az 
új rendelkezések alkalmazására való megfelelő mértékű felkészülési idő biztosítása, 
alkotmányos követelmény. Ennek mértékét azonban nem lehet meghatározni sem 
törvényben, sem alkotmánybírósági határozatban, ezért a „kellő idő” meglétét, mindig az 
egyedi ügy kapcsán, az összes körülményt figyelembe véve vizsgálja az Alkotmánybíróság. 
A „kellő idő” megállapítása és biztosítása a jogalkotó feladata, az Alkotmánybíróság csak 
kirívó esetben semmisíti meg a jogszabályokat a szükséges mértékű felkészülési idő 
biztosításának elmaradása miatt. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
 „Az Alkotmánybíróság rámutat, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 26. § (1) bekezdése 
szerint a Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár [4. § (1) 
bekezdés] köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül 
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lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a települési önkormányzat jegyzőjének 
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A lakcímbejelentés tehát az Örm. 
rendelkezéseitől és az állampolgár mérlegelésétől független, a Tv. alapján fennálló 
kötelezettség.” 
 
Az Ör. 2006. december 13-án került kihirdetésre és 2007. január 1-jén lépett hatályba. Az 
ünnepek miatt azonban csak hét munkanap maradt hátra az évből. Az indítványozók 
kifogásolták, hogy ennyi idő nem volt elég annak eldöntésére, hogy állandó lakcímre 
bejelentkezzenek-e, így szerezve mentességet az építményadó megfizetése alól. Az 
indítványt az Alkotmánybíróság elutasította. 
 

b. Visszamenőleges hatály tilalma 
 

Kapcsolódó AB határozat 
 
57/1994. (XI. 17.) AB határozat 
„Következetes az alkotmánybírósági gyakorlat a tekintetben, hogy valamely jogszabály 
nem csupán akkor minősülhet az említett tilalomba ütközőnek, ha a jogszabályt a 
jogalkotó visszamenőlegesen léptette hatályba, hanem akkor is, ha a hatálybaléptetés nem 
visszamenőlegesen történt ugyan, de a jogszabály rendelkezéseit – erre irányuló kifejezett 
rendelkezés szerint – a jogszabály hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is 
alkalmazni kell.”  
 

A Jat. 12. § (2) bekezdése alapján jogszabály, a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat 
meg kötelezettséget. Az Alkotmánybíróság tágabb értelmezése szerint viszont akkor is e 
fent említett követelménybe ütközik a jogszabály, ha a jogalkotó a hatálybaléptetéskor úgy 
rendelkezik, hogy a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell az új rendelet előírásait. A 
visszamenőleges hatály tilalma azonban nem vonatkozik arra az esetre, amikor az 
adókötelezettek számára kedvezőbb helyzetet teremt az új szabályozás. 
 

Kapcsolódó AB határozat 
 
7/1996. (II. 23.) AB határozat 
„(…) a rendelet adómódosításra vonatkozó előírását 1995. március 1. napján léptette 
hatályba, s alkalmazását 1995. január 1-jéig visszamenőlegesen rendelte el. A testület 1995. 
február 27-i ülésén elfogadott és két nappal később hatályba léptetett adóemelési rendelete 
ugyanis az érintett adóalanyok adóterheit a Htv. idézett tiltó szabálya ellenére naptári éven 
belül súlyosbította..” 
 
Kétszeres törvénysértést követett el a képviselő-testület, egyrészt amikor az adóemelést 
visszamenőlegesen alkalmazni rendelte, másrészt, amikor naptári éven belül súlyosbította 
az adózók terheit. Megsértette tehát a testületi döntés a Jat. 12. § (2) bekezdését, mert a 
megalkotott Ör. a kihirdetését megelőző időre állapított meg emelt összegű adófizetési 
kötelezettséget illetve a Hatv. 6. § a) pontját, mert naptári éven belül súlyosbította az 
adóalanyok adóterheit. 
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785/B/2002. AB határozat  
„Az Alkotmánybíróság a továbbiakban azt vizsgálta, hogy a visszamenő hatályú 
alkalmazás megállapított-e kötelezettséget a kihirdetését megelőző időre, illetőleg naptári 
éven belül súlyosbította-e az adóalanyok adóterheit. 
Az Örm. 2. §-a az Ör.-ben megállapított adómentességeket bővítette. Az adómentességek 
körének bővítése visszamenő hatállyal nem ütközik sem a Jat. 12. § (2) bekezdésébe 
foglalt tilalomba (nem állapít meg kötelezettséget), sem a Htv. 6. § a) pontjával, mivel nem 
súlyosbítja az adóalanyok adóterheit.” 
 
Az önkormányzati rendeletmódosítás kibővítette a korábbi adómentességet, ezáltal 
kedvezőbb helyzetet teremtett az adókötelezettek számára, ezért ez az előírás nem ütközik 
a visszamenőleges hatálybaléptetés tilalmába. 
 

c. Jogszabály kihirdetéséhez fűződő jogok 
 

Kapcsolódó AB határozat 
 
545/B/1994. AB határozat 
„(…) kihirdetés nélkül rendelet nem minősül jogszabálynak (ezt az Alkotmánybíróság 
32/1993. AB határozata részletesebben megindokolta), Nyársapát község önkormányzatát 
magasabb szintű jogszabályi előírás nem kötötte az elfogadott, de hirdetőtáblán és 
hangosbemondón ki nem hirdetett korábbi rendeletszövege egészben vagy részben való 
megtartásához.” 
 
Az önkormányzat alig több mint egy hónap alatt két új adórendeletet is alkotott, a 
másodikkal magasabb terhet rótt az adóalanyokra. Ez a fajta szabályozás mégsem ütközött 
a naptári éven belüli súlyosbítás tilalmába, mivel az első adórendelet nem került 
kihirdetésre. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a ki nem hirdetett rendelet nem 
minősül jogszabálynak, ezért nem is kellett figyelembe venniük az állampolgároknak és a 
jogalkalmazóknak, továbbá a második rendelet megalkotásakor nem kötötte a jogalkotót 
az első rendelet és ezzel együtt az évközbeni súlyosbítási tilalom. 
 

d. Vegyes jogszabályszerkesztés 
 

Kapcsolódó AB határozatok 
 
61/1994. (XII. 24.) AB határozat 
„Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a 
saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – átvegye. Az sem törvénysértő, ha a 
helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli meg. A magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár szó szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű 
jogszabályba való beillesztés nélkül – önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabály-
szerkesztési megoldás azonban homályos, megtévesztő és félrevezető. Márpedig a 
jogszabályokat – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (2) 
bekezdése szerint „világosan és közérthetően kell megszövegezni”.  
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A képviselő-testület azokban az esetekben, amikor nem rendelkezik felhatalmazással egy 
kérdéskör szabályozására, jogszerűen három megoldás közül választhat: 

1. szó szerint átveszi a Hatv. szabályait, vagy 
2. csupán utal a Hatv. adott előírásaira, vagy 
3. egyáltalán nem szerepelteti a Hatv. rendelkezéseit, mivel azok az ország egész 

területén önmagukban is érvényesek. 
 
76/2009. (VII. 10.) AB határozat 
„(…) a központi jogszabályi rendelkezések önkormányzati rendeletbe a feltétlenül 
szükséges mértékben vehetők át, azokat az önkormányzati rendeletben megfelelő 
szerkesztéssel, jelöléssel el kell választani a helyi szabályoktól. Magasabb szintű jogszabály 
szövegének átvétele esetén azonban az átvétel csak szó szerinti, mindenben azonos 
szövegű lehet. Egy rendelkezésen belül nem lehet vegyes szövegezésű, mert akkor nem 
állapítható meg, hogy mely szövegrész központi jogszabály, mely szövegrész helyi 
rendelkezés.” 
 
A vegyes jogszabályszerkesztés elkerülésével kapcsolatban további követelményt támaszt a 
helyi jogalkotókkal szemben az Alkotmánybíróság, amikor előírja, hogy az önkormányzati 
rendeletekbe csak a szükséges mértékben illeszthetők be a magasabb szintű jogszabályok 
és a központi rendelkezéseket megfelelő szerkesztéssel jól elkülöníthetővé kell tenni a 
helyi szabályoktól. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
61/1994. (XII. 24.) AB határozat 
„Az önkormányzat a Jat. követelményének megfelelő szövegezési megoldást választhat 
akként, hogy a törvényi mentességek idézése után a helyi mentességeket sorolja fel, de úgy 
is, ha csak utal a Htv.-ben adott   mentességekre és további tételesen megfogalmazott 
helyi mentességeket iktat a rendeletébe.” 
 
Az Ör. nem sorolta fel tételesen a Hatv.-ben meghatározott mentességeket, hanem csak 
azok egyes részeit emelte be a saját rendelkezései közé, ezzel megsértette a Jat. fent idézett 
előírását. 
 

e. Jogbizonytalanság, meghatározatlan jogfogalom 
 

Kapcsolódó AB határozat 
 
22/2002. (VI. 10.) AB határozat 
 „Az építményadó alapjának és mértékének szabályozásakor a Htv. kogens szabályai nem 
tették lehetővé az önkormányzat számára az adó mértékének megállapításakor az 
adótárgytól független további szempontok figyelembevételét, sem az építmény 
fogalmának a törvénytől eltérő meghatározását. 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványokkal támadott önkormányzati 
rendelet az építményadó meghatározásakor az adó tárgyától független, a Htv.-ben nem 
szereplő feltétel, nevezetesen az építményben folytatott vállalkozói vagy más gazdasági 
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tevékenység, illetve az építmény hasznosítása alapján tett különbséget az adóalanyok és az 
adó mértéke között.” 
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogbiztonság követelménye szorosan 
kapcsolódik az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott jogállamisághoz. A 
jogbiztonsághoz ugyanakkor közvetlenül hozzátartozik az egyértelmű fogalomhasználat. 
Az önkormányzat rendelete – erre irányuló konkrét felhatalmazás hiányában – a Hatv.-
ben meghatározott fogalmakat nem szűkítheti le, és nem bővítheti ki. 
 
Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor önálló szabályozási jogkörében (pl. mentesség 
nyújtása, Art.-ben nem szabályozott eljárási kérdések) fogalmaz meg rendelkezéseket a 
képviselő-testület, akkor annak értelmezéséhez új fogalmakat is bevezethet, amelyeknek 
azonban meg kell felelniük a világosság, egyértelműség követelményének, továbbá az 
alkotmányban meghatározott alapvető jogokkal és kötelezettségekkel sem lehetnek 
ellentétesek. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
956/B/1998. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában a helyrajzi számot “az érintett területen 
lévő telkek” egyik jellemző adatának minősítette (36/1995. (VI. 2.) AB határozat). Az 
Alkotmánybíróság e határozatában megállapította: “Önmagában az a megoldási forma, 
amely a különböző területfelhasználási egységeket a rendeletben vagy a rendelet 
mellékletében területileg pontosan körülhatárolja, jogi következményeit illetően semmiben 
sem különbözik attól a megoldási változattól, amely ugyanezt az ingatlanok azonosító 
adatainak közzététele útján teszi meg. Mindegyik megoldási mód ugyanis tételesen 
meghatározott ingatlanokra vonatkozik.” Ebből következik, hogy az Ör. által alkalmazott 
megoldás kielégíti az egyértelműség és a világosság követelményét, így nem ellentétes a Jat. 
idézett előírásával sem.” 
 
A helyrajzi szám használata az adórendeletekben nem veti fel a jogbizonytalanság 
kérdését, amennyiben a szabályozni kívánt területet (1) tételesen felsorolt helyrajzi számok 
útján vagy (2) területileg pontosan körülhatárolható ingatlanok helyrajzi számaival 
határozza meg az önkormányzat. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák  
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 5. § (2) bekezdése alapján „állandó lakcím” helyett a „lakóhely” továbbá az 5. § (3) 
és a 38. § (3) bekezdések szerint az „ideiglenes lakcím” helyett a „tartózkodási hely” 
megnevezést kell használni. A lakcím kifejezés a lakóhelyet és a tartózkodási helyet is 
magában foglalja. 
 
Nem megfelelő, ha a rendelet címében a kihirdetés dátuma helyett, a hatálybalépés vagy a 
megalkotás dátuma szerepel. Egységes szerkezetbe foglalás esetén, helytelen az a 
jogszabályszerkesztési gyakorlat, amelyik nem az alaprendelet számát és nevét tünteti fel, 
hanem a módosító rendeletét, illetve, amikor az alaprendeletben szerepelnek a módosító 
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rendelet hatályba lépésének időpontjai is (több dátum egymás alatt). Hibaként többször 
előfordul, hogy csak a korábbi alaprendeletet helyezi hatályon kívül az új alaprendelet, az 
időközben elfogadott módosító rendeleteket nem. 
 

3. Alkotmányos jogok és kötelezettségek 
 

a. Diszkrimináció tilalma 
 

Érintett jogszabályi rendelkezés 
 
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése: „A Magyar Köztársaság biztosítja a területén 
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, 
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
2002/B/1991. AB határozat 
„(…) az Alkotmánybíróság elvi jelentőséggel mutat rá a következőkre. 
a) Helyes értelmezés mellett a 70/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem 
szűkíthető le az emberi jogokra, és az alapvető állampolgári jogokra, hanem (…) irányadó 
általában a jogok és kötelességek szabályozásánál, akkor is, ha nem alapvető jogról vagy 
kötelességről van szó. 
b) A 70/A. § (1) bekezdésének végén, a felsorolást bezáró " vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel " szövegrész egy olyan gyűjtőfogalomra utal, amelybe adott esetben az 
állandó lakás szerinti különbségtétel is beletartozik. 
c) Ugyanakkor a 70/A. § (2) bekezdésében foglalt tilalom nem abszolút érvényű.” 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a diszkrimináció Alkotmányban 
meghatározott tilalma elsősorban az alkotmányos alapjogok tekintetében tett 
megkülönböztetésekre terjed ki. Ha a megkülönböztetés nem emberi jog vagy alapvető 
jog tekintetében történt, az eltérő szabályozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, 
ha az az emberi méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy 
alkotmányellenes megkülönböztetésről csak akkor lehet szó, ha a jogszabály egymással 
összehasonlítható, a szabályozás szempontjából azonos csoportba tartozó jogalanyok 
között tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka lenne. Alkotmányellenes 
megkülönböztetés mindezek alapján csak akkor állapítható meg, ha összehasonlítható 
helyzetben lévő személyek között tesz a jogalkotó olyan különbségtételt, amely 
alapjogsérelmet okoz, illetőleg azzal az egyenlő méltóság alkotmányos követelményét sérti. 
Nem minősül azonban megengedhetetlen megkülönböztetésnek, ha a jogi szabályozás 
eltérő jogalanyi körre vonatkozóan állapít meg eltérő rendelkezéseket.” 
„Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az azonos helyzetben lévők között nem 
alapjogok tekintetében tett megkülönböztetés csak akkor tekinthető alkotmányellenesnek, 
ha nincs tárgyilagos megítélés szerinti ésszerű indoka, tehát önkényes. Az 
önkormányzatok tekintettel lehetnek bizonyos, az Alkotmányban is nevesített jogokra (pl. 
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oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz való jog stb.), de ezen túlmenően érvényre 
juttathatnak az Alkotmányból közvetlenül le nem vezethető gazdaságpolitikai, 
életszínvonal-politikai, szociálpolitikai és egyéb célkitűzéseket is. Az Alkotmánybíróság 
esetről esetre vizsgálja, hogy a támadott megkülönböztetésnek van-e tárgyilagos 
mérlegelés szerinti ésszerű és alkotmányosan elfogadható indoka.” 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában leszögezte, hogy nem minden különbségtétel 
ütközik az Alkotmány 70/A. §-ába. Az alkotmányellenes diszkrimináció megállapításának 
egyik alapfeltétele, hogy azonos helyzetben lévő jogalanyok között tegyen különbséget 
(ún. homogén csoportok). A másik feltétel, hogy alkotmányos alapjogokra nézve 
állapítson meg eltérő szabályokat, amennyiben nem alapjog tekintetében kerül sor a 
diszkriminációra, úgy abban az esetben csak akkor minősíthető a jogszabály 
alkotmányellenesnek, ha a különbségtételnek nincs ésszerű, tárgyilagos indoka. 
Már a bevezetőben is említett különböző diszkrimináció-értelmezések (figyelemmel az 
55/2008. (IV. 24.) AB határozatra) az érintett adónemeknél kerülnek kifejtésre, ebben a 
részben csak az általános érvényű megállapítások szerepelnek. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
566/H/1994. AB határozat 
 „A rendelet a magánszemélyt terhelő adótartozás, bírság és pótlék mérsékléséről és 
elengedéséről rendelkezik. (…) Az ilyen magánszemély adózók és a kedvezőtlen gazdasági 
helyzetben lévő gazdasági társaságok a szabályozási koncepció szempontjából nem 
tartoznak azonos csoportba.” 
 
Helyi iparűzési adó tekintetében az Ör. csak a magánszemélyeknek (a gazdasági 
társaságoknak nem) adott lehetőséget az adótartozás, bírság vagy pótlék elengedésére, 
mérséklésére. 2004. január 1-jéig az előző Art. [1990. évi XCI. törvény] 82. § (4) 
bekezdése alapján az önkormányzatoknak rendeletben kellett meghatározniuk a helyi adó 
és a helyi adótartozás mérséklésének, elengedésének feltételeit. A jelenleg hatályos Art. 
ilyen felhatalmazást már nem ad az önkormányzatoknak, emiatt az érintett kérdést a 
képviselő-testületek már nem szabályozhatják. Mivel azonban az alkotmánybírósági 
határozat általános érvényű megállapítást tartalmaz (magánszemélyek és a gazdasági 
társaságok nem tartoznak egy homogén csoportba), ezért ezen elv a diszkrimináció 
megállapításának kérdésében – a jogszabályi változások ellenére – továbbra is 
alkalmazható. Az Alkotmánybíróság indokolásának tehát már csak a diszkrimináció 
megítélésében van jelentősége, nevezetesen, hogy a magánszemélyek és a gazdasági 
társaságok között tett esetleges különbségtétel esetén sem állapítható meg 
alkotmányellenes diszkrimináció, az eltérő homogén csoportba való tartozás miatt. 
 
1531/B/1991. AB határozat 
 „(…) az adómentességek intézményi és személyi körét, továbbá az adókedvezmények 
széleskörű intézményi és magánszemélyi feltételeit úgy határozzák meg, hogy azok közé az 
indítványozó MGTSz objektive bele se férhessen. Az Ör vitatott rendelkezései olyan 
típusú gazdasági szabályozó eszközöket tartalmaznak, amelyek kifejezetten az 
indítványozó MGTSz gazdasági tevékenységének a közvetett – nem adóztatási funkciójú 
– befolyásolását szolgálják.” 
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Alkotmányellenes megkülönböztetést tett az önkormányzat, amikor a telekadóval 
kapcsolatos mentességeket szándékosan úgy állapította meg, hogy a mentesség csak 
egyetlen szervezetre (MGTSz) ne terjedjen ki. A Hatv. 7. § e) pontja alapján vállalkozó 
üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, továbbá a 
vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó megállapítása során az 
önkormányzat önálló kedvezményi, mentességi szabályok megalkotásával nem bővítheti ki 
a Hatv.-ben szereplő mentességi, kedvezményezetti kört. Emiatt ezen alkotmánybírósági 
döntésben szereplő megállapításnak is csak általános jelleggel, a diszkrimináció 
megítélésében van jelentősége. Tehát a képviselő-testület nem alkothat olyan rendelkezést, 
amellyel egy adott szervezet vagy magánszemély tevékenységét kívánja az adópolitika 
eszközével befolyásolni. 
 
57/1998. (XI. 27.) AB határozat 
 „A diszkrimináció tilalmát sérti az olyan önkormányzati rendeleti előírás, amely más 
mértékű (...) adókötelezettséget ír elő az olyan lakás esetében, amelyben gazdasági 
tevékenységet folytatnak és azok tekintetében, amelyekben gazdasági tevékenység nem 
folyik.” 
 
Alkotmányellenes viszont az a szabályozás, amely építményadó esetében eltérő mértékű 
adókötelezettséget állapít meg azokra az ingatlanokra, melyekben gazdasági tevékenység 
folyik, mint amelyekben gazdasági tevékenységet nem folytatnak.  
 
624/B/1998. AB határozat 
„Azzal pedig, hogy más adótárgyakra, vagyis a belterületi lakóingatlanokra, így más 
adókötelezettekre vonatkozóan – egy másik rendeletében – a helyi képviselő-testület más 
adónemet állapított meg, az indítványozó által kifogásolt, az Alkotmány 70/A. §-át sértő 
alkotmányellenes megkülönböztetést nem tett. A kötelezetti kör különbözősége folytán a 
hátrányos megkülönböztetés problémája fel sem vetődik.” 
 
Nem minősül alkotmányellenes megkülönböztetésnek az a szabályozási forma, amelyik 
idegenforgalmi adó fizetési kötelezettséget állapít meg az üdülőingatlanok után, míg a 
belterületi ingatlanok tulajdonosaira magánszemélyek kommunális adóját vet ki. 
 

2047/B/1991. AB határozat 
 „Az építményadó és az idegenforgalmi adó a helyi adókon belül két különböző 
adónemet, különböző szabályozási tárgyat jelent. (…) az indítványozó által kifogásolt – az 
Alkotmány 70/A. §-át sértő alkotmányellenes megkülönböztetés nem állapítható meg.” 
 
A fenti példához hasonlóan az Alkotmánybíróság nem találta alkotmányellenesnek – az 
eltérő homogén csoportok miatt – azt az önkormányzati előírást, amely az állandó 
lakosokra építményadót, az üdülőterületiekre pedig idegenforgalmi adót vetett ki.  
 

507/B/2000. AB határozat 
 „A hátrányos megkülönböztetés szempontjából a telekadó alanyai és a magánszemélyek 
kommunális adójának alanyai külön homogén csoportot képeznek. A Hatv. alapján a 
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telekadó a vagyoni típusú, a magánszemélyek kommunális adója pedig a kommunális 
jellegű adók körébe tartozik.” 
 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a telekadónak és a magánszemély kommunális 
adójának alanyai külön homogén csoportot képeznek, ezért alkotmányellenes 
diszkrimináció nem állapítható meg. 
 

b. Arányos közteherviselés elve 
 

Érintett jogszabályi rendelkezés 
 
Alkotmány 70/I. §-a: „Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a 
közterhekhez hozzájárulni.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
 „Az Alkotmány 70/I. §-a szerint a Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles 
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni. Az 
Alkotmánybíróság korábbi határozatában e rendelkezés értelmezésével kapcsolatosan 
kifejtette: ez a rendelkezés állampolgári kötelezettségként fogalmazza meg a 
közteherviselés elvét. A közterhekhez való hozzájárulási kötelezettség megállapítása 
tekintetében egyedül azt az általános követelményt támasztja, hogy annak meg kell felelnie 
az állampolgárok jövedelmi és vagyoni viszonyainak. Azaz a közterhekhez való 
hozzájárulási kötelezettségnek közvetlen összefüggésben kell állnia, arányosnak kell lennie 
az állampolgár jövedelmi és vagyoni viszonyaival, helyzetével. Ebből az általános 
követelményből a jogalkotónak nem származik kötelezettsége arra, hogy minden egyes 
adó megállapítása során az adó mértékét, az adó tárgyaként megállapított jövedelem vagy 
vagyon nagyságától, illetőleg értékétől függően, differenciáltan, azzal arányosan kell 
szabályoznia. Nem tekinthető alkotmányellenesnek az a szabályozás, amely valamely adó 
mértékét tételesen meghatározott összegben állapítja meg. 
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint helyi adók esetében az arányos 
közteherviselés garanciáit elsősorban a Hatv. teremti meg azzal, hogy meghatározza a 
helyi önkormányzat adómegállapítási jogának kereteit, a bevezethető adók fajtáit, az 
adóalanyok körét, az adó tárgyát és alapját, valamint az adó mértékének maximumát. A 
Hatv. keretei között az adómérték megállapítása a jogalkotó képviselő-testület szabad 
mérlegelésén nyugszik, amelynek célszerűségét az Alkotmánybíróság nem vizsgálja.” 
 
Az Alkotmány 70/I. §-a fogalmazza meg a közteherviselés elvét, mely az állampolgárok 
számára kötelezettséget állapít meg. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az arányos 
közteherviselés garanciáit elsősorban a Hatv. adja meg, azzal, hogy meghatározza az 
önkormányzati rendeletalkotás kereteit. Az adórendeletekben szereplő adómértékek 
célszerűségét az Alkotmánybíróság nem vizsgálja. 
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333/B/2007. AB határozat 
 „A Htv. és az annak alapján megalkotható, helyi adókat megállapító önkormányzati 
rendeletek célja a helyi közszolgáltatások pénzügyi feltételeinek biztosítása, a helyi adó is a 
közterhekhez való hozzájárulás egy formája. A törvény keretei között az önkormányzat 
kötelessége, hogy rendeletben az állampolgárok vagyoni és jövedelmi viszonyainak 
megfelelő adókat vezessen be.” 
 
508/B/1999. AB határozat 
 „Az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt követelményből tehát nem következik olyan, az 
önkormányzatot mint jogalkotót terhelő kötelezettség, hogy az építményadó mértéke 
szabályozásánál az építmény értékének minden lehetséges, a Htv.-ben meghatározottakon 
túlmutató összetevőjét, így a jövedelemtermelő képességet is figyelembe kell vennie.” 
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint az önkormányzat kötelessége, hogy az 
állampolgárok vagyoni és jövedelmi viszonyainak megfelelő adókat vezessen be, 
ugyanakkor ezen kötelezettségből nem következik, hogy a jogalkotónak az építmény 
összes jellemzőjét figyelembe kell vennie az adó mértékének megállapítása során. Az adó 
kivetése tehát történhet a tételes mérték alapján (m2) és a korrigált forgalmi érték (%) 
szerint is. 
 
263/H/1994. AB határozat 
 „Az Alkotmány szerint "mindenki vagyoni helyzetének megfelelő mértékben" köteles 
hozzájárulni a közterhekhez. Ez semmiképpen nem értelmezhető "egyenlő 
közteherviselést" kimondó szabályként, – mint ahogyan arra az indítványozó tévesen utal, 
– hanem az csupán a vagyoni helyzettel arányos mértéket jelent. Az adó rendelkezések 
absztrakt előírásainak arányossága a már idézett alkotmánybírósági álláspont szerint akkor 
állapítható meg, ha az adóteher nem jár az adóval terhelt érték túlnyomó részének 
elvonásával.” 
 
1531/B/1991. AB határozat 
„Az adóelméleti és adóigazgatási szakértő véleményében azt fejti ki, hogy: "ha adó címen 
olyan elvonást alkalmaz egy norma, amely az adóalany lehetetlenülését eredményezi, az 
már nem adó. " Telekadó vonatkozásában – általános adóügyi elévülési ciklusban 
gondolkodva – úgy véli, hogy "a tételes adó mértékénél súlyosan aránytalan, ha az adott 
vagyontárgy értékének 20 %-át meghaladja az évi vagyonadó mértéke. " 
 
Az arányosság követelményét az Alkotmánybíróság szerint már abban az esetben is 
teljesíti az önkormányzat, ha az adóteher nem jár az adóval terhelt érték túlnyomó 
részének elvonásával. Az Alkotmánybíróság vagyoni típusú adó esetében elvi jelleggel azt 
állapította meg, hogy az arányosság elve akkor sérül, ha az adott vagyontárgy értékének 20 
%-át meghaladja a fizetendő adó éves összege. 
 
955/H/1994. AB határozat 
„Bármely gazdálkodó személy vagy szerv változó gazdasági eredményessége (esetenként 
veszteséggel vagy nyereséggel záruló éve) önmagában nem lehet oka annak, hogy a 
jogalkotás – köztük a helyi önkormányzat – eltekintsen az adók normatív 
megállapításától.” 
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A gazdálkodó szervezet beadványában arra hivatkozott, hogy az adott gazdasági évben 
vesztesége keletkezett, ezért a fizetendő adó nem áll arányban a jövedelmével. Az 
indítványt az Alkotmánybíróság elutasította. 
 

c. Szociális biztonsághoz való jog 
 

Érintett jogszabályi rendelkezés 
 
Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése: „A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a 
szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon 
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra 
jogosultak.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
133/E/2000. AB határozat 
„Az állam ezek szerint a megélhetési minimumot a szociális ellátások összessége által 
köteles biztosítani, azaz a szociális biztonsághoz való jog nem mentesít a közteherviselés 
állampolgári kötelezettsége alól.” 
 
48/2007. (VII. 3.) AB határozat 
„(…) az Ör. támadott rendelkezései és az Alkotmány idézett 70/E. §-a között nincs 
alkotmányjogilag értékelhető tartalmi összefüggés, mert a helyi adókkal kapcsolatos 
jogalkotás nem a szociális jogok vonatkozásában fennálló alkotmányos állami feladatok 
körébe esik.”  
 
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a helyi adókkal kapcsolatos jogalkotás és a 
szociális biztonsághoz való jog között nincs tartalmi összefüggés. Ezen elvre az 
alkotmánybírósági eljárások során, érdemben nem lehet hivatkozni. 
 

4. Helyi adómegállapítási jog tartalma 
 

Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontja: „A helyi képviselőtestület törvény keretei 
között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét.” 
Hatv. 1. § (1) bekezdése: „E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési 
(községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: 
önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) 
vezethet be.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
1250/B/1991. AB határozat 
„A helyi adó intézményének lényege a helyi közszolgáltatások szervezése során felmerülő 
kiadásokhoz, a helyi közterhekhez való hozzájárulás. A közteherviselési kötelezettséget 
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több vagyoni típusú helyi adóban, az idegenforgalmi adón kívül más kommunális jellegű 
adóban és helyi iparűzési adóban lehet előírni. 
A helyi önkormányzatoknak eltérő települési feltételek között különböző (…) 
közszolgáltatási kötelezettségeket kell teljesíteniük. Ezek egyik el nem hanyagolható 
gazdasági alapját az adó megállapítási jog képezi.” 
 
2047/B/1991. AB határozat 
„Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontja alapján a helyi képviselőtestület a törvény 
keretei között jogosult megállapítani a helyi adók fajtáit és mértékét. A helyi 
képviselőtestület adómegállapítási jogának kereteit a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény határozza meg. Az önkormányzatot adómegállapítási joga körében nagy döntési 
szabadság illeti meg. Dönthet arról, hogy egyáltalán állapít-e meg helyi adót, a törvényben 
szabályozott helyi adónemek közül melyeket vezet be, a törvényben meghatározott 
határokon belül megállapítja az adó mértékét, módjában áll az is, hogy a törvényben 
meghatározott adómentességeken és adókedvezményeken túl további mentességeket, 
kedvezményeket állapítson meg. A helyi adók szabályozása során azonban nem léphet túl 
a törvényadta kereteken, nem állapíthat meg a Htv. kogens szabályaitól eltérő 
rendelkezéseket.” 
 
968/B/2004. AB határozat 
„A Hatv. 6. § c) pontja arra hatalmazza fel az önkormányzatot, hogy a helyi sajátosságok, 
az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek, az adóalanyok teherbíró képességének 
figyelembevételével állapítsa meg az adók mértékét, illetve a Hatv. 6. § d) pontja arra ad 
felhatalmazást, hogy az önkormányzat a Hatv. második részében meghatározott 
mentességeket további mentességekkel, illetve a kedvezményeket további 
kedvezményekkel bővítse.” 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában értelmezte és összefoglalta a helyi 
adómegállapítás célját, a jogosultság terjedelmét, főbb elemeit. Az önkormányzat 
adómegállapítási joga a fent idézett Alkotmányi rendelkezésből vezethető le, melynek 
kereteit a Hatv. és az Art. adja meg. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete illetékességi területén helyi adókat vezethet 
be. A rendeletben a rendeletalkotásra való felhatalmazást biztosító központi jogszabályra 
pontosan, a §, bekezdés megjelölésével kell hivatkozni (jelen esetben a Hatv. 1. § (1) 
bekezdésére). 
 
A fővárosban a közgyűlés vagy a kerületi képviselő-testület vetheti ki az adót. A Hatv. 1. § 
(2)-(3) bekezdései állapítják meg, hogy a konkrét esetben milyen egyetértésre van szükség 
az egyes adónemek bevezetéséhez. Helyi iparűzési adót (a továbbiakban: iparűzési adó) 
csak a fővárosi közgyűlés vethet ki. Az összes többi adónemet alapesetben a kerületi 
önkormányzat vezetheti be. 
 
A helyi adó az azt megállapító önkormányzat kizárólagos bevételét képezi, kivéve a 
fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat, mivel őket – a fővárosi 
közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint – osztottan illeti meg a helyi adóból 
származó bevétel [Ötv. 64. § (4) bekezdés d) pontja, (5) bekezdés]. 
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57/1996. (XII. 22.) AB határozat 
„Az adómentességek és kedvezmények esetében is csak a törvény kifejezett felhatalmazása 
alapján jogosult az önkormányzat további rendelkezések kibocsátására. 
Ilyen felhatalmazás a Htv. 6. § d) pontja, amely csak a törvény második részében megjelölt 
mentességeken és kedvezményeken túli kedvezmények és mentességek megállapítására 
hatalmazza fel az önkormányzatokat. 
Az adóalanyok tekintetében tehát eltérést nem enged a törvény. 
Az adó tárgya tekintetében sincs lehetőség a Htv.-től való eltérésre.” 
 
A Hatv. felépítése következetes abból a szempontból, hogy az egyes adónemeknél 
meghatározza (1) az adókötelezettséget, (2) az adó alanyát, (3) az esetleges törvényi 
mentességeket, (4) az adókötelezettség keletkezését és megszűnését, (5) az adó alapját, 
majd legvégül (6) az adó mértékét. 
 
A jogalkotó – ahogyan azt több alkotmánybírósági határozat is alátámasztja – nem térhet 
el a Hatv.-ben meghatározott rendelkezésektől, önálló szabályokat csak a Hatv. kifejezett 
felhatalmazására alkothat, illetve azokban az esetekben, amikor mérlegelésre van 
lehetősége (pl. adó mértékének megállapítása vagy adóalap megválasztásának joga). 
Amennyiben a Hatv. mérlegelési vagy önálló szabályalkotási lehetőséget biztosít az 
önkormányzat részére, a jogalkotónak akkor is figyelemmel kell lennie  a Hatv. illetve az 
Art. tételes szabályainak betartására, valamint az alkotmányos alapjogok érvényesülésére. 
 
Általános érvénnyel kimondható, hogy nem ad felhatalmazást a Hatv. önálló, eltérő vagy 
részletező szabályok megalkotására (1) az adó tárgya, (2) az adókötelezettség, (3) az adó 
alanya, (4) az adókötelezettség keletkezése és megszűnése valamint (5) az adó alapja 
esetében. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az építmény- és telekadónál az adóalap 
szabályozásakor választási lehetőség illeti meg a lépviselő-testületet, azonban önálló vagy 
kombinált adóalapot nem határozhat meg. (lásd telekadónál 22/2001. (VI. 29.) AB 
határozat) 
 
Az előbb említett általános eseteken kívül, az egyes adónemekhez kapcsolódóan az 
önkormányzat nem szabályozhatja az alábbi területeket: 

 Építményadó: a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentességet, az 
adófelfüggesztést, 

 Idegenforgalmi adó: az adó beszedésére kötelezettet (lásd idegenforgalmi 
adónál 30/2003. (VI. 2.) AB határozat), 

 Iparűzési adó: az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet, 
foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet. 

 
Azokban az esetekben, amikor a Hatv. nem ad felhatalmazást önálló előírások 
megállapítására az önkormányzat három megoldás közül választhat, mely a „vegyes 
jogszabályszerkesztés” részben már korábban ismertetésre került. Az Ör. fogalom-
használatával kapcsolatos bővebb útmutató a „jogbizonytalanság, meghatározatlan 
jogfogalom” témakörnél található. 
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Amennyiben az önkormányzat egy helyi adót bevezet, akkor köteles az adó mértékét 
meghatározni, tekintettel arra, hogy a Hatv. csak az adómérték lehetséges legmagasabb 
összegét állapítja meg, amin belül a képviselő-testületet szabályozási kötelezettség terheli.  
 
A Hatv. egy speciális esetben eltérő rendelkezés megállapítását is engedélyezi a 
jogalkotónak az Art. tételes előírásától (adóelőleg- és adófizetési kötelezettség 
időpontjának meghatározása), azzal a kitétellel, hogy az önkormányzati rendelet az 
adókötelezett számára csak kedvezőbb feltételt állapíthat meg az Art. szabályánál. 
 
A törvényben meghatározott mentességeket, kedvezményeket nem szűkítheti le az 
önkormányzat, viszont a Hatv. korlátozó rendelkezéseinek figyelembe vételével [Hatv. 7. 
§ e) pontja, 39/C. §] a törvényi mentességeket, kedvezményeket bővítheti vagy teljesen 
újakat is megállapíthat. Természetesen ilyenkor is tekintettel kell lennie az Alkotmányban 
foglalt alapvető jogokra és kötelezettségekre. 
 
A mentességek, kedvezmények bővítése nem alkalmazható a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
épülete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó, a vállalkozók kommunális 
adója és az iparűzési adó megállapítása során, illetve további mentesség, kedvezmény sem 
adható. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
313/B/2006. AB határozat 
„Az Ör. vitatott szabálya azonos tárgykörben, de a Hatv.-től eltérő, kedvezőbb 
feltételekkel állapított meg adómentességet. Az adómentességhez egyrészt nem kívánta 
meg, hogy az épületek mezőgazdasági rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, 
másrészt nem szabta az adómentesség feltételéül azt, hogy az épületet az adóalany a saját 
állattartási és növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.” 
 
Alkotmányellenes az önkormányzat előírása, mert nem volt tekintettel a Hatv. 7. § e) 
pontjában meghatározott korlátozásra, mely szerint a vállalkozó üzleti célt szolgáló 
épülete, épületrésze esetén az önkormányzat nem rendelkezik önálló mentesség, 
kedvezmény megállapítási joggal. 
 
205/H/2008. AB határozat 
 „Mivel Fertőhomok Község Önkormányzata a Hatv.-ben kapott felhatalmazással élve az 
idegenforgalmi adó bevezetését megelőzően már megalkotta az építményadóról szóló 
önkormányzati rendeletét, (..) Így a Hatv. 7. § a) pontjában foglalt adótöbbszörözés 
tilalmát elkerülendő a képviselő-testületnek az idegenforgalmi adó bevezetésével 
egyidejűleg döntenie kellett arról, hogy az üdülésre, pihenésre szolgáló épület tulajdonjoga 
továbbra is építményadó fizetési kötelezettséget von maga után, vagy az Ér. vonatkozó 
rendelkezését hatályon kívül helyezve azt idegenforgalmi adóval terhelik.” 
 
Az idegenforgalmi adó szabályozása során az önkormányzat csak részben vette át a Hatv. 
vonatkozó szabályait, terület alapon [Hatv. 30. § (1) bekezdés b) pont] nem vetette ki az 
idegenforgalmi adót. Ezért az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy a Hatv. 7. §-ában 
foglalt, a helyi adómegállapítást korlátozó rendelkezések valamelyike indokolttá teszi-e a 
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Hatv. 30. § (1) bekezdésében szabályozottaktól való eltérést. Mivel a településen korábban 
már kivetették az építményadót, ezért az adótöbbszörözés tilalmába ütközött volna, ha az 
önkormányzat terület alapon az idegenforgalmi adót is kivetette volna, emiatt jogosan tért 
el a képviselő-testület a Hatv. 30. § (1) bekezdésében foglaltaktól. 
 
32/1993. (V. 26.) AB határozat 
„A Htv. 45. §-a félreérthetetlenül úgy rendelkezik, hogy a „helyi önkormányzat az 
ügykörébe tartozó adók és illetékek hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának 
elősegítésére a saját adóbevétele, illetőleg a beszedett illetékek terhére rendeletében 
szabályozhatja az anyagi érdekeltség feltételeit”. A rendeletalkotás pedig az Ötv. 10. § a) 
pontja szerint a „képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át”. Törvénysértő tehát 
az a rendelkezés, amely felhatalmazta a főpolgármestert az anyagi érdekeltség feltételeinek 
szabályozására.” 
„Helyi iparűzési adót bevezető rendeletben szabályozta a köztisztviselők anyagi 
érdekeltségét. Az adóbevezetési eljárás és az adóbevételek terhére megállapítható anyagi 
érdekeltségi feltételek szabályozása pedig – az Alkotmánybíróság felfogása szerint – 
ugyanúgy nem összeférhetetlen egymással, mint ahogy nem kifogásolható a jutalék 
feltételeinek a köztisztviselők különféle juttatásait megállapító rendeletben való 
szabályozása sem.” 
 
Törvénysértő az olyan önkormányzati rendelkezés, amely felhatalmazza a polgármestert 
az anyagi érdekeltség feltételeinek meghatározására, ennek szabályait a képviselő-
testületnek rendeletben kell megállapítania. Az Alkotmánybíróság felfogása szerint 
ugyanakkor nem összeférhetetlen egymással, ha az adórendeletben szabályozza az 
önkormányzat az anyagi érdekeltség feltételeit. 
 
59/2001. (XII. 7.) AB határozat  
„Az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben már rámutatott a következőkre: tiltott 
hatáskörelvonásnak minősül az olyan szabályozás, amely a jegyző döntési hatáskörét oly 
módon korlátozza, hogy a döntés megalkotását az önkormányzat valamely szerve 
(polgármester, bizottság) előzetes egyetértési, jóváhagyási vagy javaslattételi jogához 
kapcsolja. A vázolt törvényi előírások alapján a képviselő-testület számára javaslattételi jog 
sem írható elő önkormányzati rendeletben a jegyző adómérséklési határozata 
feltételeként.” 
 
Az Ör. a jegyző adómérséklésre vonatkozó döntését a képviselő-testület javaslatához 
kötötte. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jegyzőnek, (aki az önkormányzati 
adóhatóság vezetője, Art. 10. § (1) bekezdés c) pont) a képviselő-testület nem írhat elő 
olyan jellegű szabályokat, amely alapján a helyi adóval kapcsolatos döntéseinek 
meghozatala előtt, akár csak javaslatot is kellene kérnie a képviselő-testülettől vagy annak 
bármely szervétől. A határozat indokolása az Alkotmány 44/B. § (3) bekezdésén alapul, 
mely szerint jegyzőnek államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört kizárólag csak törvény 
vagy kormányrendelet állapíthat meg. 
 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

44 

 

57/1996. (XII. 22.) AB határozat 
„Ez a megjelölés a törvényben foglalt meghatározást az erre vonatkozó felhatalmazás 
nélkül kiszélesíti. E bekezdés megfogalmazása alapján ugyanis mindenfajta és nem csak a 
Htv.-ben meghatározott gazdasági tevékenységre is kiterjed a helyi adó-kötelezettség.” 
 
Az Ör. alkotmánybírósági beadvánnyal támadott rendelkezése szerint a helyi iparűzési adó 
tárgya „a gazdasági tevékenység gyakorlása”. Az önkormányzat alkotmányellenesen 
állapította meg az iparűzési adó tárgyát, mert a helyi adórendelet nem térhet el az 
adótárgyra vonatkozó Hatv.-ben megfogalmazott előírástól. Az Ör. csak a Hatv.-ben 
meghatározott gazdasági tevékenységre vethet ki iparűzési adót. 
 
48/2007. (VII. 3.) AB határozat 
„Arra vonatkozóan sem a Htv., sem más jogszabály nem tartalmaz rendelkezést, hogy a 
Htv.-ben meghatározott egyes helyi adókat az önkormányzat csak adótípusonként önálló 
rendeletben állapíthatja meg. Tehát annak jogszabályi akadálya nincs, hogy az 
önkormányzat akár több helyi adót is egy önkormányzati rendeletben vezessen be, 
állapítsa meg az egyes adótípusokra vonatkozó – Htv. által az önkormányzat hatáskörébe 
utalt – szabályokat.” 
 
Az idézett alkotmánybírósági indokolás alapján adótípusonként is alkothat a képviselő-
testület rendeletet, de egy rendeletben is szerepeltetheti a településen fizetendő összes 
adófajtát. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Törvénysértő az az önkormányzati rendelkezés, amelyik az érdekeltségi célú juttatásokat 
az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőkön kívül kiterjeszti a köztisztviselőnek nem 
minősülő munkavállalókra is. A Hatv. 45. §-ában foglaltak szerint, az érdekeltségi célú 
juttatásból az adóhatáskör címzettjei, továbbá a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat 
ellátó köztisztviselői részesülhetnek, a munkavállalók nem.  
 
Az önkormányzat a Hatv. 2. §-ában meghatározott adóalanyok és adótárgyak körétől nem 
térhet el. Adómentességi szabályként kiveheti az adózási körből az egyes építményeket, így 
például a lakást, ha nem kívánja adóztatni, de a lakásra és a nem lakás céljára szolgáló 
építményre együttesen kell megállapítani az adókötelezettséget.  
 
Telekadó megállapítása esetén az Ör. nem térhet el a Hatv. 20. §-ában rögzített 
adókötelezettség keletkezésének szabályaitól. Az önkormányzat rendeletalkotására 
vonatkozó felhatalmazása [Hatv. 6. §] nem terjed ki az adókötelezettség keletkezésének, 
változásának, megszüntetésének szabályozására.  
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5. Általános rendelkezések értelmezése 
 

a. Adómérték 
 
Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Hatv. 6. § c) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó 
mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az 
adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e törvényben meghatározott felső 
határokra, illetőleg (…) fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére (a 
felső határ és a felső határ növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel – 
megállapítsa.” 
Hatv. 7. § b) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a 
vagyoni típusú adók körében az adót egységesen – tételes összegben vagy a korrigált 
forgalmi érték alapulvételével vagy a számított érték alapján – határozhatja meg.” 
Hatv. 7. § e) pontja: „(…) A vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó esetén 
adónemenként egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, 
épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti 
megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetőleg a településen belüli földrajzi 
elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során a Hatv. 6. § c) pontjában foglaltak 
mérlegelésének hiánya miatt a telekadó mértékét akkor minősítette alkotmányellenesnek, 
amikor az önkormányzat az adó mértékét a Hatv.-ben meghatározott törvényi 
adómaximumban határozta meg. Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az önkormányzat 
az adó mértékének a törvényi adómaximumban való megállapításával ugyan formálisan 
eleget tesz a Hatv. 22. § a) pontjában foglalt tételes előírásnak, amennyiben azonban 
mellőzi a Hatv. 6. § c) pontjának kötelező mérlegelési követelményeit, megsérti egyúttal az 
Alkotmány 70/I. §-ában szabályozott arányos közteherviselés követelményét is. Azokban 
az esetekben azonban, amelyekben az önkormányzat ugyan nem differenciált, de az adó 
mértékét nem az adómaximumban határozta meg, az Alkotmány 70/I. §-ának sérelmét 
nem állapította meg. 
A Hatv. 6. § c) pontjának 2005. január 1-jén életbe lépett módosítása lehetővé teszi, hogy 
az önkormányzat ettől a felső mértéktől az infláció követésével eltérjen.” 
 
Abban az esetben, ha az önkormányzat az adót tételesen állapítja meg a Hatv. 
rendelkezéseinek betartása mellett is előfordulhat, hogy az önkormányzati rendeletben 
meghatározott adómérték egyes adózók tekintetében súlyos méltánytalanságot 
eredményez. Ezért írja elő a Hatv. 6. § c) pontja az önkormányzat számára, hogy az adó 
mértékének megállapítása során köteles figyelemmel lenni a helyi sajátosságokra és az 
adóalanyok teherviselő képességére. 
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Az adómérték vizsgálatára irányuló eljárás során az Alkotmánybíróság két alapelvet 
alakított ki: 
 

 az adómérték esetében nem vizsgál célszerűségi szempontokat, 

 az önkormányzat nem sérti meg a Hatv. 6. § c) pontjában foglalt kötelező 
mérlegelés követelményét, ha 

 tételes adó kivetésekor az adó mértékét nem a Hatv.-ben szabályozott 
adómaximumban határozza meg (figyelemmel kell lenni az inflációkövetésre 
is), 

 differenciáltan állapítja meg az adó mértékét (még akkor is törvényes a 
szabályozás, ha bizonyos esetekben az adómérték el is éri a Hatv.-ben 
meghatározott adómaximumot). 

 
18/H/1993. AB határozat 
„Az adó alapját az önkormányzat a Htv. 21. § a) pontja alapján négyzetméterben 
határozza meg, egyúttal azonban adóminimumot is megállapít. Kétségtelen, hogy a 
kizárólag területnagyságon alapuló adókivetésnek nem csupán egyetlen szabályozási mód 
felel meg. A Htv. 22. § a) pontja csak az adó évi mértékének kiszabható felső határát írja 
elő, legkisebb összegére nem ad szabályt. Nem is adhat, hiszen az önkormányzatnak a 
Htv. 1. és 6. §-a szerint arra is jogosultsága van, hogy helyi adót akár be se vezessen, vagy 
a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg az adóalanyok javára módosítsa. 
Ebből következően a község adóminimum megállapítási joga sem lehet törvénysértő.” 
 
Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nem jogszabálysértő az az önkormányzati 
szabályozás, mely a tételes adó (m2) kivetése mellett egyúttal adóminimumot is megállapít. 
 

b. Adómentesség, adókedvezmény 
 
Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Hatv. 6. § d) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az e 
törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további 
mentességekkel, kedvezményekkel, így különösen a lakások esetében a lakásban 
lakóhellyel rendelkező eltartottak számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által 
lakásvásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául szolgáló jelzálogjog fennállásától, 
a lakásban lakóhellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentességekkel, kedvezményekkel 
kibővítse.” 
Hatv. 7. § e) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy a 
vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke 
utáni telekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó 
megállapítása során – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a 6. § d) pontja nem 
alkalmazható.” 
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Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„Az adókedvezményekkel kapcsolatosan az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata során 
követett álláspontja az, hogy az adókedvezményekre senkinek nincs az Alkotmányon 
alapuló alanyi joga, az adókedvezmények megadása, illetőleg visszavonása a jogalkotó 
mérlegelési jogkörébe tartozik, önmagában alkotmányossági problémát nem képez.” 
 
544/B/1998. AB határozat 
„A helyi önkormányzat adó- megállapítási jogának részjogosítványa az adómentességek és 
adókedvezmények megállapításának a joga. A törvény e szabályozásával lehetőséget kíván 
adni a helyi önkormányzatoknak a helyi adópolitika kialakítására. A helyi adópolitika 
kialakítása jogalkotói mérlegelés kérdése, s e mérlegelés során a helyi önkormányzat 
érvényre juttathat gazdaságpolitikai, szociálpolitikai és egyéb célkitűzéseket. E mérlegelés 
körében hozott rendelkezésekkel kapcsolatosan az Alkotmánybíróság hatáskörébe csak 
annak ellenőrzése tartozik, hogy a jogalkotó a mérlegelése során nem került-e ellentétbe az 
Alkotmány rendelkezéseivel, nem eredményezik-e valamely alapvető jog alkotmányellenes 
korlátozását, vagy nem tartalmaznak-e a diszkrimináció tilalmába ütköző hátrányos 
megkülönböztetést.” 
„Az adómentességek, kedvezmények meghatározása során a Hatv. idézett 6. § d) pontja 
alapján az önkormányzat a helyi sajátosságokat, gazdaságpolitikai, adópolitikai 
szempontokat, a lakosság szociális körülményeit mérlegelve, szabadon dönt arról, hogy az 
adóalanyok mely csoportját vonja az általánostól eltérő, kedvezőbb megítélés alá, az 
adóalanyok mely csoportja számára nyújt adómentességet, adókedvezményeket. Azonban 
a kedvezmények, mentességek megállapítása sem eredményezhet alkotmányellenes 
megkülönböztetést, azaz a különbségtétel nem lehet önkényes, annak ésszerű indoka kell, 
hogy legyen.” 
 
431/B/2004. AB határozat  
„(…) a korábban nyújtott adómentesség fenntartására nincs alkotmányosan levezethető 
kötelezettsége a jogalkotónak.”  
„A jogalkotó mérlegelési jogkörébe tartozik az adómentességek, adókedvezmények 
megállapítása, s ez a jogkör magában foglalja egyes adómentességek, kedvezmények 
megszüntetésének a jogát is.” 
 
Az Alkotmánybíróság több alkalommal is részletesen foglalkozott az adómentesség, 
adókedvezmény kérdésével. Megállapításainak alapját az az elv képezi, hogy 
adókedvezményre senkinek sincs alanyi joga, a kedvezmény megadása és esetleges 
visszavonása a jogalkotó mérlegelési jogkörébe tartozik. A kedvezmény hiánya vagy 
időközbeni megvonása nem eredményez alkotmányellenes helyzetet. 
 
A jogalkotó döntési szabadságából következően, az Alkotmánybíróság csak azt vizsgálja, 
hogy a szabályozás nem korlátozza-e valamely alapvető jog érvényesülését, illetve a 
különbségtétel nem ütközik-e a már korábban részletesen kifejtett diszkrimináció 
tilalmába, tehát a megkülönböztetés nem lehet önkényes, ésszerű indok nélküli. 
 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

48 

 

A helyi adóval kapcsolatos rendeletek megalkotásánál figyelembe kell venni, hogy az 
önkormányzati adókedvezmények, mentességek, amennyiben vállalkozások számára 
biztosítják, állami támogatásnak minősülnek és versenyt torzító hatásúak lehetnek. 
Amennyiben gazdálkodó szervezet számára kíván az önkormányzat mentességet, 
kedvezményt biztosítani [Hatv. 39/C. § (2)-(3) bekezdés, 39/D. §], a szabályozásnak meg 
kell felelnie a közösségi jog elvárásainak [EK Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése] 
valamint a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben előírtaknak is. 
 
566/H/1994. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint (…) az adótartozás elengedésével és 
mérséklésével kapcsolatos méltányosság alkalmazására (…) sincs senkinek alkotmányon 
alapuló alanyi joga.” 
 
Az Alkotmánybíróság határozatában megfogalmazott elv – bár a jogszabályi változások 
következtében az adótartozás elengedésének, mérséklésének joga már nem a képviselő-
testületet, hanem az önkormányzati adóhatóságot (jegyző) illeti meg –, továbbra is 
alkalmazható. Jelentősége az egyedi ügyek jogalkalmazói elbírálása során mutatkozik meg, 
mivel a képviselő-testület nem alkothat szabályokat az adótartozás mérséklésére, 
elengedésére (lásd az 59/2001. (XII. 7.) AB határozatot a „Helyi adómegállapítási jog 
tartalma” cím második „Kapcsolódó AB határozatok” részénél). 
 

c. Adótöbbszörözés tilalma 
 

Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Hatv. 7. § a) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza az, hogy az 
adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében (4. §) csak egyféle – az önkormányzat 
döntése szerinti – adó (5. §) fizetésére kötelezheti.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
643/B/1996. AB határozat 
„(…) törvényi fogalmazás csupán az adótöbbszörözés lehetőségét zárja ki, mégpedig 
azzal, hogy a több címen bevezetett helyi adóból egy meghatározott adótárgy (pl. lakás) 
csak egyfajta adóval – az indítványra konkretizálva: vagy építményadóval vagy 
kommunális adóval – terhelhető.” 
 
554/B/1996. AB határozat 
„A Htv. 7. §-a az adótöbbszörözés tilalmát csak az azonos adótárgyakra vonatkoztatja. Az 
indítványozó által kifogásolt esetben az építményadó tárgya az építmény (Htv. 11. § (1) 
bekezdés), a helyi iparűzési adó tárgya pedig a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, 
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége (Htv. 36. §). A saját lakásában vagy 
épületében iparűzési tevékenységet végző személy valóban kétfajta helyi adót fizet, de 
mindkét adótípusnak más a tárgya, ezért az indítvány nem megalapozott.” 
 
Az adó többszörözés tilalma azt jelenti, hogy egy adótárgy kizárólag egyfajta adóval 
terhelhető. 
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Az adótárgy: 

 építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója és a Hatv. 30. § (1) 
bekezdés b) pontja (üdülőtulajdon utáni idegenforgalmi adó) esetében az 
ingatlantulajdon, vagy az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték, 

 vállalkozók kommunális adója esetében a munkaerő foglalkoztatása, 

 a Hatv. 30. § (1) bekezdés a) pontja (vendégéjszakához kapcsolódó 
idegenforgalmi adó) esetében az önkormányzat illetékességi területén nem 
állandó lakosként való tartózkodás, 

 iparűzési adó kivetésekor pedig a Hatv.-ben megfogalmazott gazdasági 
tevékenység gyakorlása. 

 
A felsorolásból látszik, hogy adótöbbszörözés esete csak az első, ingatlannal kapcsolatos 
adókivetés esetén merülhet fel. Amennyiben az önkormányzat vagyoni típusú és 
kommunális jellegű adót is bevezetett, úgy abban az esetben mentesség adásával kell 
elkerülnie az adótöbbszörözés tilalmának megsértését. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 

 
A rendelet egyes ingatlantulajdonosokra vonatkozóan vagyoni típusú (építmény és 
telekadó, idegenforgalmi adó) és kommunális jellegű adót is bevezetett, mely a többes 
adózás tilalmába ütközik. Az önkormányzat adott rendelkezése előírja, hogy egy adótárgy 
tekintetében egy adóalannyal szemben csak egyféle adót állapítson meg az önkormányzati 
adóhatóság (jegyző). Ez a megoldás azonban egyrészt nem szünteti meg a rendelettel 
bevezetett többes adózást, másrészt az adóhatóságra bízza a konkrét esetben az adótárgy 
kiválasztását. Az adótárgy adóhatóság által történő meghatározása jogszabálysértő, mert 
azt, hogy egy tulajdonos mely adónemben adóalany, a rendeletnek egyértelműen, 
világosan és közérthetően tartalmaznia kell. Nincs törvényi lehetőség arra, hogy az 
önkormányzat többes adózást vezessen be, majd az adóhatóság válassza ki, mely 
adónemben lesz az adóalany adófizetésre kötelezett, még akkor sem, ha az ügyfélre nézve 
a legkedvezőbb adót veszi figyelembe.  
 

d. Évközi súlyosbítási tilalom 
 
Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Hatv. 6. § a) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy az 5. §-
ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót 
hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven 
belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/1993. (X. 15.) AB határozat 
„Az önkormányzat – a Htv.-nek e szabályát formálisan értelmezve – valójában visszaélt a 
jogalkotói hatalmával. A korábbi rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új 
rendelet megalkotása ugyan alaki szempontból nem tekinthető rendeletmódosításnak, az 
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Ör. anyagi jogi tartalma azonban nem más, mint törvényi rendelkezést kijátszó, az 
állampolgárok adóterheit a Htv. által tiltott módon emelő rendeletváltoztatás.” 
 
Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy a rendelet hatálytalanítása, összekötve ugyanazon 
adónemek megemelt tételekkel való ismételt bevezetésével, nem fogadható el törvényes 
eljárásként, ugyanis ez a módszer az adóteher naptári éven belüli súlyosbításának tilalmába 
ütközik. 
 

64/B/1997. AB határozat 
„A képviselő-testületet megilleti az a jogosultság is, hogy az adómentességek, 
kedvezmények jogszabályi feltételeit évközben módosítsa. Azonban az adóterhek évközi 
súlyosbításának tilalma kiterjed az adómentességekre, kedvezményekre vonatkozó 
szabályok módosítására is. A képviselő-testület az adómentességben részesülők körét és az 
adókedvezményekre vonatkozó szabályokat sem módosíthatja évközben olyan módon, 
hogy azzal az érintett adóalanyok adóterhét növelje.” 
 
Az adóteher évközi súlyosbításának tilalmába ütközik, ha a képviselő-testület úgy 
módosítja évközben a mentességre, kedvezményre vonatkozó szabályokat, hogy az az 
adóalanyok terheit növeli. 
 

e. Eljárási kérdések szabályozása 
 

Érintett jogszabályi rendelkezések 
 
Hatv. 6. § e) pontja: „Az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy e 
törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között a helyi adózás részletes 
szabályait meghatározza.” 
Hatv. 43. § (2) bekezdése: „Az önkormányzat az adóelőleg- és az adófizetés 
esedékességére vonatkozóan – ideértve a 42. § (3) bekezdésében meghatározott esetet is – 
az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól, továbbá a 41. §-ában szabályozottaktól 
eltérően rendelkezhet, ha ezzel az adóalany számára válik kedvezőbbé kötelezettségének 
teljesítése.” 
Hatv. 43. § (3) bekezdése: „Az önkormányzat a helyi adóval kapcsolatban rendeletet 
alkothat az adózás rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben.” 
Hatv. 43. § (7) bekezdése: „Az önkormányzat rendeletében feljogosíthatja az 
adóhatóságot arra, hogy az (5) bekezdésben meghatározott pénzkezelési szabályok 
betartásával 5000 forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adótartozásra) 
készpénzbefizetést elfogadjon.” 
 
Az Alkotmánybíróság számos határozatában kimondta, hogy a törvényi felhatalmazás 
alapján alkotott önkormányzati rendelet nem lépheti túl a törvényi felhatalmazás kereteit. 
A Hatv. 43. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a helyi adóval kapcsolatos eljárásban a 
Hatv.-ben és az Art.-ben foglaltakat kell alkalmazni. A Hatv. 43. § (2) bekezdése kizárólag 
az adóelőleg- és az adófizetés esedékességét illetően teszi lehetővé a képviselő-testület 
számára, hogy az Art.-ben foglaltaktól eltérő esedékességet írjon elő rendeletében, feltéve, 
hogy az az adózó számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményez. 
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Eljárási kérdések szabályozásakor két esetben van rendeletalkotási jogköre az 
önkormányzatnak:  

1. Az adóelőleg- és az adófizetési határidőt az Art. szabályától (Art. 2. sz. 
melléklet II. része) eltérően állapíthatja meg, az előbb említett feltétellel.  

2. Azokban az eljárási kérdésekben rendelkezik még rendeletalkotási 
felhatalmazással az önkormányzat, amelyeket az Art. nem szabályoz. Abban az 
esetben, ha az Art. szabályozási körébe vonta a kérdést, akkor az önkormányzat 
nem rendelkezhet eltérően (a hatályos Art. szabályát – szó szerint – 
természetesen beemelheti saját rendeletébe, tekintettel a „vegyes 
jogszabályszerkesztés” részben kifejtettekre). 

 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
47/2004. (XII. 1.) AB határozat 
„A Htv. 43. § (3) bekezdése azt teszi lehetővé, hogy a képviselő-testület az adózás 
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott kérdésben szabályozzon. Az adóbevallási 
kötelezettséget viszont az adózás rendjéről szóló törvény (…) az indítvány elbírálásának 
időpontjában [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. § (1) bekezdés c) 
pont] egyaránt szabályozta, ezért nem volt és nincs felhatalmazása a képviselő-testületnek 
arra, hogy az adóbevallási kötelezettség alól mentesítse a vállalkozót.” 
 
Az Ör. alapján azoknak az adókötelezetteknek, akik mentesültek az adó megfizetése alól, 
nem kellett adóbevallást benyújtaniuk. Ezt a szabályt az Alkotmánybíróság az előbb 
idézettek szerint – a rendeletalkotásra való felhatalmazás hiánya miatt – megsemmisítette. 
Ebből következik, hogy az adóhatóság nem mentesítheti az adózót az adóbevallás 
benyújtása alól, még akkor sem, ha mentes az adókötelezettség megfizetése alól. 
 
2/1992. (I. 23.) AB határozat 
„A rendeletben előírt havonkénti adóelőleg fizetési kötelezettség – miután előrehozza a 
fizetési kötelezettséget, és nagyobb eljárási terhet hárít az adózókra – kedvezőtlenebb 
helyzetet teremt az adóalanyok számára, mintha a törvényben előírtaknak megfelelően egy 
évben kétszer kellene előleget fizetniük.” 
„Az önkormányzati rendeletnek az a rendelkezése, amely a megrendelőre hárítja a 
bejelentés és az adó megfizetésének kötelezettségét, ellentétes az Art. szabályaival.” 
 
Az Ör. havonkénti adóelőleg fizetési kötelezettséget írt elő, amivel súlyosbította az adózók 
terheit, az Alkotmánybíróság megsemmisítette a rendelkezést. Továbbá az Ör. a 
vállalkozót terhelő bejelentési és befizetési kötelezettséget törvényellenesen a 
megrendelőre hárította, amikor kimondta, hogy a megrendelő köteles a vállalkozónak 
kifizetett ellenértékből az iparűzési adót levonni és az adóhatóság számlájára átutalni. 
(Megjegyzés: A jelenleg hatályos Art. is tartalmazza az érintett rendelkezéseket. A 14. § (1) 
bekezdése szerint az adókötelezettség az adózót terheli. A 6. § (1) bekezdése alapján, 
adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, 
költségvetési támogatást megállapító törvény vagy e törvény írja elő.) 
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46/2005. (XII. 14.) AB határozat 
 „A Htv. 41. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével 
– a vállalkozók kommunális adójára és a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 
A 41. § (4) bekezdése nem ad felhatalmazást az önkormányzat számára, hogy az adózót 
mentesítse az adóelőleg-fizetési kötelezettség alól. Az adóelőleg-fizetési kötelezettség az 
adózónak az Art. 14. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettsége.” 
 
Az Ör. törvényellenesen mentesítette az adóelőleg megfizetési kötelezettség alól, azokat a 
vállalkozókat, akiknek az éves árbevétele nem éri el a 15 millió Ft-ot. 
 
23/2004. (VI. 29.) AB határozat 
„A Htv. 43. § (3) bekezdése azt teszi lehetővé, hogy az önkormányzat az Art.-ben nem 
szabályozott kérdésben szabályozhat. Az adóbevallási kötelezettséget az Art. szabályozta, 
ezért nem volt és nincs felhatalmazása az önkormányzatnak arra, hogy az adóbevallási 
kötelezettség alól mentesítse a vállalkozót.” 
 
Az Ör. törvényellenesen, bizonyos esetekben mentesítette a vállalkozót az adóbevallási 
kötelezettség teljesítése alól. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében az adóbevallási 
kötelezettség alól az önkormányzat rendelete nem adhat mentességet, tekintettel arra, 
hogy ilyen szabály megalkotására sem a Hatv., sem az Art. nem adott felhatalmazást a 
képviselő-testületnek. 
(Megjegyzés: a jelenleg hatályos Art. is tartalmazza az érintett rendelkezéseket. A 19. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében – az 
önadózás és az adóbeszedés kivételével – az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be 
adókötelezettségét. A 31. § (1) bekezdése értelmében az adóbevallás – egyebek mellett – 
éppen az adómentességek, adókedvezmények megállapításához szükséges adatokat 
tartalmazza.) 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Több önkormányzati rendelet még mindig a 2004. január elsején hatályon kívül helyezett 
adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényre hivatkozik. Eljárási kérdésekben a 
megfelelő hivatkozás jelenleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 
 
A gépjárműadó nem helyi, hanem központi adónem, amire a Hatv. hatálya nem terjed ki, 
ezért az önkormányzat a helyi adókról szóló rendeletében nem jogosíthatja fel az 
adóhatóságot arra, hogy a Hatv. 42. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében 5000 forintot 
meg nem haladó összegű gépjárműadóra (adótartozásra) készpénzbefizetést is elfogadjon. 
 
Jogszabálysértő az az önkormányzati előírás, amelyik a helyi adóügyekben a képviselő-
testületet ruházza fel az elsőfokú határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálására. A 
Ket. 107. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság (jegyző) által meghozott 
döntések ellen a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez lehet 
fellebbezni (az Art. 5. § (1)-(2) bekezdése értelmében a Ket. hivatkozott szabályát az 
adóügyekben is alkalmazni kell).  
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Az Art. 133. §-a kifejezetten feljogosítja az adóhatóságot fizetési halasztás illetve 
részletfizetés engedélyezésére, ezért az önkormányzat rendelete nem tilthatja meg az 
adóhatóságnak, hogy egyedi ügyben gyakorolja ezen hatáskörét. 
 
Az adó mérséklésével, elengedésével kapcsolatos hiba, ha a rendelet kizárja e lehetőségből 
azokat a magánszemély adózókat, akik üdülőtulajdonnal, illetve – a mozgáskorlátozott 
támogatásban részesülő személy kivételével – személygépkocsival rendelkeznek. Az Art. 
134. §-a szerint azokat a személyeket lehet ilyen kedvezményben részesíteni, akiknek, az 
adó megfizetése a megélhetését súlyosan veszélyezteti, ennek eldöntése az önkormányzati 
adóhatóság (jegyző) hatáskörébe tartozik. Az ilyen önkormányzati rendelkezés a 
hatáskörelvonás tilalmába ütközik (lásd. az 59/2001. (XII. 7.) AB határozatot).  
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III. Egyes adókra vonatkozó megállapítások 
 

1. Vagyoni típusú adók 
 

Vagyoni típusú adó (építményadó, telekadó) esetén választás illeti meg az önkormányzatot 
abban a tekintetben, hogy mit tekint az adó alapjának. A Hatv. döntési lehetőséget ad a 
helyi önkormányzatnak, hogy az építmény, illetve a telek alapterülete alapján tételes 
adóként vagy az ingatlan korrigált forgalmi értéke után, annak legfeljebb 3%-ában 
határozza meg az építmény-, vagy a telekadó mértékét. 
 

a. Diszkrimináció kérdése 
 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy az itt szereplő megállapítások csak a vagyoni típusú 
adókra érvényesek! 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróságnak a problémát illető, ezt követően kialakított elvi álláspontja az 
volt, hogy nem alkotmánysértő, ha az önkormányzat mentesíti az építményadó alól 
azokat, akik az ingatlant állandó bejelentéssel ténylegesen használják (vagy 
adókedvezményt ad nekik). Az állandó bejelentett lakosokat és a nem állandó lakosokat 
érintő szabályozási különbségeket az Alkotmánybíróság a diszkrimináció tilalmának 
szempontjából tulajdonképpen érdemben nem is vizsgálta, mivel a lakosság e két körét 
nem tekintette homogén csoportba tartozónak. [722/B/1996. AB határozat, 296/B/1999. 
AB határozat, 968/B/2004. AB határozat, 441/B/2005. AB határozat, 854/B/2006. AB 
határozat, 7/2007. (II. 28.) AB határozat]” 
 
Az alkotmányellenes diszkrimináció megállapításának kettős alapkövetelményére az egyedi 
esetek elbírálása során is figyelemmel kell lenni. Ezen elvárások az általános részben 
szereplő „diszkrimináció tilalma” alcím alatt találhatók meg (kizárólag homogén 
csoportok között és alapjogi sérelmet okoz, vagy ésszerűtlen, önkényes 
megkülönböztetést tesz). 
 
Már a bevezetőben is említett 55/2008. (IV. 24.) AB határozat a vagyoni típusú adók 
tekintetében megváltoztatta az Alkotmánybíróság diszkrimináció megítélésében addig 
követett gyakorlatát a korábbi álláspontját ismertette, egyúttal felsorolta azokat a 
határozatokat, melyek indokolásai ezen döntés után jelentőségüket vesztik. 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság teljes ülése – jelen ügy kapcsán ismételten áttekintve a 
problémakört – megállapítja, hogy az építményadó-kötelezettség megállapítása 
szempontjából az adóköteles ingatlanok tulajdonosai azonos csoportba tartozóknak – 
homogén csoportnak – tekinthetők, függetlenül attól, hogy ingatlanjuk állandó 
lakóhelyüknek minősül-e vagy sem. 
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(…) az építményadó mint vagyoni típusú adó esetében az adókötelezettségnek minden 
adóalany vonatkozásában ugyanaz az alapja, mégpedig az ingatlantulajdon. Az 
adókötelezettség tehát az érintett tulajdonosok mint adóalanyok esetében azonos – a 
lakóhelytől teljes mértékben független – törvényi okból keletkezik. Az állandó lakosok és a 
nem állandó lakosok tulajdonosi minősége között jogi szempontból nincs különbség, 
ezért önmagában az a tény, hogy az építményadó alanya az adó tárgyát képező ingatlant 
állandó lakóhelyeként használja-e, nem releváns, a tulajdonosok csoportján belül az 
építményadó szempontjából nem önálló csoportképző tényező. 
A vagyoni típusú adók céljára tekintettel az önkormányzatok mozgástere bizonyos 
értelemben szűkebb, mint a kommunális jellegű adók esetében. Nincs lehetőségük, 
ugyanis arra, hogy a településen életvitelszerűen élő állandó lakosoknak a nem állandó 
lakosokhoz képest végzett esetleges helyi többlettevékenységét értékeljék. Az ilyen 
mérlegelés ugyanis teljesen független lenne a vagyoni adó kivetésének céljától és az adó 
tárgyától is. (…) Az önkormányzat gazdaságpolitikai, szociálpolitikai és egyéb 
célkitűzéseket is érvényre juttathat: figyelemmel a helyi sajátosságokra, az adóalanyok 
egyes, speciális jellemzőkkel rendelkező csoportjainak – pl. szociális – körülményeire, 
teherviselő képességére, illetve (a Hatv. 13. §-ában foglaltakat kiegészítve) egy adott 
ingatlan(típus) jellegére, közérdekű vagy más funkciójára, valóban differenciált 
szabályrendszer megalkotására kerülhet sor. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Ör2. 15/D. § 1-3. pontjai 
sértik az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, mivel e rendelkezések az építményadóval 
kapcsolatosan az adóalanyok jövedelmi, vagyoni viszonyaival, vagyoni helyzetével össze 
nem függő kritérium – az adóalanyok lakóhelye – alapján tesznek különbséget az 
adóalanyok között, amely különbségtételnek a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű 
indoka nem állapítható meg.” 
 
Az Alkotmánybíróság külön kihangsúlyozta, hogy 55/2008. (IV. 24.) AB határozatát teljes 
ülésen hozta, valamint azt, hogy a problémakört ismételten áttekintve megváltoztatja 
korábbi gyakorlatát. 
 

 Ezen határozattól kezdve vizsgálhatónak tartja a lakóhely szerinti 
különbségtételt. 

 Az önkormányzatok nem vehetik figyelembe a helyi lakosság esetleges 
többlettevékenységét (a kommunális adóknál igen!), melyet a település 
fejlődéséért végeznek. (a 905/B/2000. AB határozat még erre hivatkozással 
utasított el egy telekadóval kapcsolatos hasonló beadványt) 

 A döntés meghozatala előtt az Alkotmánybíróság megkereste a település 
polgármesterét annak érdekében, hogy eldöntse vannak-e ésszerű indokai a 
lakóhely szerinti különbségtételnek. A polgármester válaszában 
megfogalmazott településfejlesztési indokokat (óvodai, iskolai férőhelybővítés) 
nem tartotta elfogadhatónak. 

 
Összegezve az előbb leírtakat, a vagyoni típusú adók esetében a lakóhely szerinti 
különbségtétel felveti az Alkotmány 70/A. §-a megsértésének lehetőségét. Az 
Alkotmánybíróság az ügyeket egyenként értékeli, bírálja el. A gyakorlatából 
kikövetkeztethető (mivel a döntést megelőzően megkérdezte a település polgármesterét), 
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hogy lehet olyan ésszerű indok, mely az ilyen típusú különbségtételt is alkotmányosan 
elfogadhatóvá tesz. A második és harmadik pontban szereplő két eset, biztosan nem 
tartozik e körbe. 
 

b. Építményadó 
 

Az építményadó célját a 333/B/2007. AB határozat az alábbiakban foglalta össze: 
„Az építményadó vagyoni típusú adó. Az épület, mint adótárgy adóztatásakor az 
önkormányzat az Alkotmány 70/I. §-ában meghatározott jövedelmi és vagyoni 
viszonyoknak megfelelő közterhekhez történő hozzájárulási kötelezettség adó formájában 
történő teljesítéséhez az adótárgy értékét meghatározó jellemzők (ingatlan fekvési helye, 
épület nagysága stb.) figyelembe vételével állapítja meg a Htv. keretei között az adóalany 
által fizetendő építményadó mértékét.” 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
50/2000. (XII. 18.) AB határozat 
„A vizsgált Ör. azonban a lakástulajdonosok számára nem kedvezményt, illetve 
mentességet adott, hanem az építmények e körét illetően kizárólag az üdülőterületen lévő 
lakásokra állapított meg adókötelezettséget.” 
„(…) az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Ör. 2. §-a a Htv. 11. § (1) bekezdésével 
ellentétesen szabályozta az építményadó megfizetésére kötelezettek körét, ezért ezt a 
rendelkezést az Alkotmány 44/A. § idézett (2) bekezdésébe foglaltak megsértésének 
minősítette.” 
 
Az építményadó tárgyát a Hatv. 11. §-a, az adó alanyát a Hatv. 12. §-a, az adókötelezettség 
keletkezését, megszűnését a Hatv. 14. §-a határozza meg, melytől a „helyi adómegállapítási 
jog tartalma” részben kifejtettek alapján nem lehet eltérni. 
 
A törvény által biztosított mentességeket a Hatv. 13. §-a tartalmazza. Az önkormányzat a 
törvényi mentességi körön túl a helyi sajátosságoknak megfelelően, további 
mentességeket, illetve kedvezményeket állapíthat meg, ezzel a lehetőséggel azonban nem 
élhet a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó megállapítása 
során. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy nem megfelelő az a jogértelmezés, amelynek eredményeként 
az építményadót a törvényi adókötelezettség alá tartozó adótárgyak egyikére vagy másikára 
vezeti be az önkormányzat. Helyesen akkor jár el a képviselő-testület, ha az adónem 
bevezetése mellett adómentességi szabályként „veszi ki” az adózási körből az egyes 
építményeket, így ha a lakást nem kívánja adóztatni, mentességi szabállyal ezt megoldhatja, 
de lakásra és nem lakás céljára szolgáló építményre együttesen kell megállapítania az 
adókötelezettséget. 
 
Az adó mértéke 2009. január 1-jétől, legfeljebb 1169 Ft/m2 lehet, figyelembe véve a Hatv. 
6. § c) pontjában engedélyezett valorizációt. 
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A vállalkozó üzleti célt szolgáló építményét illetően kizárólag az adótárgy fajtája, illetőleg a 
településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján állapítható meg differenciált adómérték 
[Hatv. 7. § e) pont]. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
463/H/1995. AB határozat 
„Az Ör. e rendelkezései eltérő mértékű építményadó fizetési kötelezettséget írnak elő az 
épület rendeltetésétől, a település területén elfoglalt helyétől, nagyságától függően, 
azonban az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez a megkülönböztetés nem sérti az 
Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség követelményét, nem ütközik a 
hátrányos diszkrimináció tilalmába.” 
 
Az Alkotmánybíróság döntése értelmében nem diszkriminatív az olyan önkormányzati 
szabályozás, mely eltérő mértékű adótételt ír elő a település eltérő területein, továbbá az 
ingatlan nagysága alapján is különbséget tesz. 
 
63/2004. (XII. 14.) AB határozat 
„A Htv. 7. § e) pontja alapján a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni 
építményadó megállapítása során a Htv. 6. § d) pontja nem alkalmazható, vagyis az 
önkormányzat a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó 
megfizetése alól már az építményadó meghatározásakor további mentességet nem adhat.” 
 
Az Ör. törvényellenesen, mentességet adott az építményadó alól az összes állandó 
lakosnak, ezáltal a vállalkozó tulajdonában lévő üzleti célt szolgáló épületére, épületrészére 
is, melyre a Hatv. 7. § e) pontja értelmében nem volt felhatalmazása. 
 
49/1993. (VII. 6.) AB határozat  
„Arra azonban alkotmányosan nincs mód, hogy az önkormányzat alkotmányos indok 
nélkül, pusztán azon az alapon, hogy a község különböző területein eltérő fejlesztési 
feladatai vannak – ugyanazon szabályozási körbe vont jogalanyok – ugyanazon adófajta 
alanyai tekintetében diszkriminatív szabályozást alkalmazzon. 
Az építményadó alanyai tekintetében ez a megkülönböztetés azt eredményezi, hogy a 
képviselő-testület csak az építménytulajdonosok egy meghatározott körére – az 
építményüket nem állandó lakásként használó zártkerti építmények tulajdonosaira – hárítja 
a zártkerti övezet fejlesztése érdekében megállapított magasabb adóterheket.” 
 
Az Ör. rendelkezései többszörös megkülönböztetést alkalmaztak az építményadó mértéke 
tekintetében. A rendelet egyrészt tartalmazott egy, az építmény területi elhelyezkedése 
szerinti megkülönböztetést (eltérő mértékű adót állapít meg: belterület 50 Ft/m2, zártkert 
100 Ft/m2). Másrészt a külterületi építmények tulajdonosai között is különbséget tett az 
építmény használati módja szerint, amikor 50%-os kedvezményt állapít meg azok 
számára, akik állandó bejelentett lakásként használják zártkerti építményüket. 
 
Eljárása során az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, van-e elégséges alkotmányos indoka 
annak, hogy a képviselő-testület rendeletében a község különböző területein felépített, s 
különböző módon használt építmények tekintetében eltérően állapította meg az 
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építményadó mértékét. Van-e az Ör. által preferált adóalanyok körének olyan ismérve, 
amely velük szemben a pozitív diszkrimináció alkalmazását indokolttá teszi. 
 
A polgármester a megkeresésére adott válaszában előadta, hogy a megkülönböztetés 
indoka a zártkerti övezet infrastrukturális elmaradottsága, mely az önkormányzattól 
többletfejlesztést és ezzel együtt plusz pénzügyi forrást igényel. Ezt az érvelést azonban az 
Alkotmánybíróság nem fogadta el. 
 
785/B/2002. AB határozat  
„Az Ör. támadott szabályozása, amely figyelembe veszi az építmény funkcióját, területi 
elhelyezkedését és az adó mértékét differenciáltan – de azonos körbe tartozó adózóknál 
egységesen – állapítja meg: lakás esetén csekélyebb, jövedelemszerzést szolgáló 
építménynél magasabb adót állapít meg, olyan helyi adópolitikai döntés, amely nem 
ütközik a Htv. rendelkezéseibe, nem tekinthető önkényesnek, ésszerűtlennek sem. (…) a 
Htv. 7. § e) pontja kifejezetten felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy a vállalkozó 
üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építményadó mértékét a településen belüli 
földrajzi elhelyezkedése alapján állapítsa meg.” 
 
Az Ör. eltérő adótételt állapított meg a (1) lakásra, (2) üzletre, (3) üdülőre és vállalkozás 
céljára szolgáló épületre, illetve (4) minden más egyéb építményre, ez a szabályozás az 
Alkotmánybíróság döntése értelmében nem ütközik a diszkrimináció tilalmába. 
 
7/2007. (II. 28.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy nem indokolható önkényes és 
ésszerű indok nélküli megkülönböztetést tartalmaz az Ör. 1. §-ának indítvánnyal támadott 
rendelkezése, amikor kizárólag az állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen lakásként 
használt építmények közül az üdülőterületen lévő lakásokra állapított meg 
adókötelezettséget.” 
 
A településen található üdülőterület kivételével, az Ör. az önkormányzat illetékességi 
területén fekvő, állandó bejelentett lakosként használt összes építményre adómentességet 
állapított meg. Az Alkotmánybíróság ezen különbségtétel ésszerűségét nem fogadta el. 
 
305/B/2001. AB határozat 
„A lakástulajdont adóztatja az Ör. oly módon, hogy 0 Ft/m2 adótételt állapít meg 
azoknak az adóalanyoknak, akik lakásingatlanukat annak eredeti céljára, lakásként 
hasznosítják. Nem ellentétes a Htv. rendelkezéseivel, ha a lakás, mint adóköteles 
vagyontárgy tulajdonosainak egyik homogén csoportját mentesíti az önkormányzat az 
építményadó fizetési kötelezettség alól. Az önkormányzatnak ez a döntése – figyelemmel 
az adóalanyok teherviselő képességére – szociális okokkal is indokolható, miszerint ha a 
lakást eredeti rendeltetésének megfelelően és nem más tevékenység folytatására 
használják, akkor mentesítette a Htv. 6. § d) pontjában biztosított jogkörében az adótárgy 
tulajdonosát az építményadó fizetési kötelezettség alól.” 
 
Az Ör. az építményadó mértékét úgy állapította meg, hogy a nem lakás céljára szolgáló 
építmény, valamint a lakás után, ha az nem lakás céljára szolgál 600 Ft/m2, míg a lakás 
céljára szolgáló és lakásként is használt építmény után 0 Ft/m2 adótételt állapított meg. A 
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különbségtételt szociális indokokra tekintettel ésszerűnek minősítette az 
Alkotmánybíróság.  
 
61/2001. (XII. 20.) AB határozat 
„Az Ör. 10. §-a magasabb, ötszörös adótételt állapít meg az üzlethelyiségek, az irodák, 
szolgáltató helyiségek, üzemanyagtöltő állomások, valamint a banki, illetőleg pénzintézeti, 
biztosítási célú épületek tekintetében, mint a gazdasági tevékenység céljára szolgáló más 
építmények esetén. A jogalanyok között tett ilyen megkülönböztetésnek alkotmányos 
indoka nincs.” 
 
Az Ör. a gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények között alkotmányellenesen 
különbséget tett oly módon, hogy ötszörös adótétellel sújtott bizonyos gazdasági célra 
használt építményeket. 
 
55/2000. (XII. 18.) AB határozat 
„Az Ör. azonban – tárgyköre szerint – nem az iparűzési, hanem az építményadóról 
rendelkezik, s nem az automaták árbevétele, hanem az építmények mérete, illetve az 
automaták elhelyezésének ténye alapján adóztat. 
A vázoltak alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. (…) ellentétesen 
szabályozta az építményadó alapját, ezért ezt a rendelkezést az Alkotmány 44/A. § 
előbbiekben idézett (2) bekezdésébe foglaltak megsértésének minősítette. 
(…) a diszkrimináció tilalmát sérti az olyan önkormányzati rendeleti előírás, amely más 
mértékű (...) adókötelezettséget ír elő az olyan lakás esetében, amelyben gazdasági 
tevékenységet folytatnak és azok tekintetében, amelyekben gazdasági tevékenység nem 
folyik.” 
 
Az Ör. az adó mértékét úgy határozta meg, hogy az építményadó mértéke 60 Ft/m2 
kivéve a pénznyerő automatát üzemeltető vendéglátóhelyeket, melyek esetében a Hatv. 
16. § a) pontja szerinti adómérték legmagasabb összegét szabta ki. Az Alkotmánybíróság 
két okból (az adó alapját nem a Hatv.-nek megfelelően szabályozta, másrészt, a 
diszkrimináció tilalmát is sérti) alkotmányellenesnek minősítette a rendelkezést. 
 
508/B/1999. AB határozat 
„Nincs tehát olyan törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy a hasznos 
alapterület nagyságának alapul vételével megszabott adómérték kialakítása során a Htv. 16. 
§ b) pontjában foglaltakra is tekintettel legyen.” 
 
Az indítványozó azt panaszolta, hogy a tételes mérték szerint (m2) fizetendő 
adókötelezettsége meghaladja azt az összeget, amit akkor kellene fizetnie, ha az 
önkormányzat az épület korrigált forgalmi értéke (legfeljebb 3%) alapján vetné ki az adót. 
Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy nincs olyan törvényi előírás, mely szerint az adó 
mértékének megállapítása során az önkormányzatnak figyelemmel kellene lennie a másik 
adóalap szerint kivethető legmagasabb adómértékre. Tehát a képviselő-testületet megilleti 
a választás joga az adó mértékének kiszámítási módját illetően. 
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Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A jelenleg hatályos Hatv. rendelkezése alapján a képviselő-testület rendeletalkotási joga – 
törvényi felhatalmazás hiányában – nem terjed ki a földrészlet helyben szokásos 
mértékének meghatározására, ezért az ilyen rendelkezés törvénysértő. Az építmény 
rendeltetéséhez szükséges földrészlet helyben szokásos mértékének meghatározására 
lehetőséget adó előírás 2005. január 1-jétől hatályát vesztette. 
 
A Hatv. építményadóra vonatkozó 11. § (1) bekezdésben foglalt szabálya alapján, 
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). Az Ör. érintett rendelkezései azonban 
nem fedik le teljességgel a törvényben meghatározott, adókötelezettséggel érintett 
vagyontárgyakat, hiszen a lakás céljára szolgáló építmények mellett a nem lakás céljára 
szolgáló építmények közül csak egyes nevesített építmények, (nem belterületi gazdasági 
épület, valamint üdülésre, pihenésre szolgáló építmény) adómértékéről rendelkezik. Az 
adómérték megállapításának nem teljes körű volta azt eredményezi, hogy a törvény alapján 
adókötelezettséggel érintett vagyontárgyak köre szűkül, ami így sérti a Hatv. 11. § (1) 
bekezdését.  
 
Törvénysértő az olyan önkormányzati szabályozás, amely kiveszi az építményadó hatálya 
alól a magánszemélyek tulajdonában lévő lakóingatlanokat, illetve kiszolgáló 
létesítményeiket. A Hatv. kötelező módon meghatározza az adóalanyokat [3. §] és az 
adótárgyakat [11. § (1) bekezdés], ettől nem térhet el az önkormányzat, jogosult 
ugyanakkor mentességet adni például a magánszemélyek részére (alanyi mentesség), illetve 
a lakás céljára szolgáló épületekre (tárgyi mentesség). 
 
Törvénysértő az Ör. azon előírása, mely kimondja, hogy „az, aki nyugdíj mellett egyéni 
vállalkozói tevékenységet folytat, mentességet élvez a nem lakás céljára szolgáló 
építmények adójának fizetése alól.” Az önkormányzat legkésőbb 2007. december 31. 
napjáig köteles volt hatályon kívül helyezni minden olyan rendelkezést, amely ellentétes a 
Hatv. 7. § e) pontjának első mondatával (ezen előírás értelmében a vállalkozó üzleti célt 
szolgáló építményére mentesség nem adható).  
 
Az Ör., vállalkozás építményadója tekintetében differenciált adómértéket állapított meg, 
mely az épület nagyságához kötődött. A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze 
utáni építményadó megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája (pl. üzlet, iroda, 
műhely stb.,) illetőleg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján (pl. belváros, 
külváros, frekventált terület) állapítható meg differenciált adómérték.  
 
Az Ör. mentességet adott a vállalkozóknak (hivatkozva a Hatv. 6. § d) pontjára) az 
építményadó megfizetése alól, amíg az építményben folytatott vállalkozási tevékenysége 
átmenetileg szünetel, illetve véglegesen megszűnik. A Hatv. 7. § e) pontja alapján azonban 
a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után építményadó, telke utáni telekadó 
továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó megállapítása során – ha 
e törvény eltérően nem rendelkezik – a 6. § d) pontja nem alkalmazható.  
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Az Ör. a Hatv.-ben nem említett fogalmat használt (lakás céljára szolgáló épület) az 
építményadó kötelezettségének meghatározásakor. A Hatv. 11. § (1) bekezdése szerint 
ugyanis az építményadónak két adóköteles típusa van: (1) a lakás és (2) a nem lakás céljára 
szolgáló épület. Az adótárgyak megfogalmazását az önkormányzat nem változtathatja 
meg, tekintettel a Hatv. 2. §-ában foglaltakra.  
 
Az adó-megállapítási jogosultság arra nem terjed ki, hogy a helyi jogalkotó az 
adókötelezettség megszűnését a törvényben foglaltaktól eltérően határozza meg. A Hatv. 
14. § (3) bekezdése értelmében az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése 
évének utolsó napján. A Hatv. 52. § 12. pontja szerint az építmény megszűnik, ha azt 
lebontják, vagy megsemmisül. A használatbavételi engedély visszavonását azonban nem 
nevesíti a törvény az adókötelezettség megszűnésének okaként. 
 
Az előbbi bekezdésben kifejtett indok alapján, szintén nem szabályozhatja az 
önkormányzat az adókötelezettség keletkezésének idejét, mely a Hatv. hatályos 
rendelkezése [14. § (1) bekezdés] szerint a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély 
jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. 
 
Az önkormányzatok nem változtathatják meg a Hatv. szerinti fogalmakat, mert ezeket a 
törvény szabályozza. A hasznos alapterület fogalmát a Hatv. 52. § 9. pontja határozza 
meg. A Hatv. 15. § a) pontja értelmében az adó alapja az építmény m2-ben számított 
hasznos alapterülete. A hasznos alapterület helyett a nettó alapterület fogalmának 
használata tehát törvénysértő. 
 
Jogsértő az adó alapjának következő meghatározása: „Zárt kerti épület padlásterének 50 
%-a minősül hasznos alapterületnek.” Az adó alapját a Hatv. 15. §-a (választási 
kötelezettség terhe mellett) a hasznos alapterület fogalmát pedig a Hatv. 52. § 9. pontja 
határozza meg, amelytől a korábban említett Alkotmánybírósági határozat [57/1996. (XII. 
22.)] értelmében nem lehet eltérni. 
 

c. Telekadó 
 

Az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén fekvő beépítetlen belterületi 
földrészlet. Ezen jogszabályi meghatározás alapján külterületi földek után adókötelezettség 
megállapítása kizárt [Hatv. 17. §]. 
 
A beépített belterületi földrészletek az építményadó hatálya alá tartoznak, az építmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges területtel együtt. A jelenleg hatályos Hatv. 
szerint már nem állapíthatja meg az önkormányzat az építmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges földrészlet nagyságát (2005. január 1-jétől). A telekadó hatálya az 
ezt meghaladó területre terjed csak ki, úgy, mint belterületi beépítetlen földrészletre. 
 
Az adó alanyának, az adókötelezettség keletkezésének és megszűnésének, az adó alapjának 
meghatározásakor, az építményadóra vonatkozó szabályok az iránymutatóak [Hatv. 18. §, 
20. §, 21. §]. 
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Az adó mértéke 2009. január 1-jétől legfeljebb 259 Ft/m2 lehet, figyelembe véve a Hatv. 
6. § c) pontjában engedélyezett valorizációt. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
49/2000. (XII. 18.) AB határozat 
„Az Ör. vizsgált rendelkezése ezzel ellentétben más mértékű telekadó-kötelezettséget ír 
elő az olyan telkek után, amelyeknek tulajdonosa magánszemély vagy magánszemélyek 
jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése és az olyan telkek után, amelyek 
tulajdonosa jogi személy. Ezzel azonos adótárgyak adóalanyai között a törvény által meg 
nem engedett, önkényes megkülönböztetést tesz.” 
 
Alkotmányellenesnek ítélte az Alkotmánybíróság azt az önkormányzati rendelkezést, 
amelyik a magánszemélyek esetében 6 Ft/m2-ben, míg a jogi személyek esetében 120 
Ft/m2-ben állapította meg az adótétel nagyságát. 
 
22/2001. (VI. 29.) AB határozat 
„Az Ör.-nek ez a rendelkezése tehát egységesen, az érintett ingatlanok rendeltetésének, 
értékének, az adóalanyok teherviselő képességének mérlegelése nélkül a Hatv.-ben 
meghatározott adómaximumban állapította meg a telekadó mértékét. Az Ör. az 
adómentességek, adókedvezmények szabályozása során sem alkalmazott olyan 
megoldásokat, amelyek a helyi sajátosságok, a telkek rendeltetésében, értékében fennálló 
különbségek, az adóalanyok teherviselő képességének mérlegelését tükrözné.” 
„Az Ör. új 14/A. §-a azzal, hogy alanyi jogosultságként biztosítja az ingatlan forgalmi 
értékének 20%-át meghaladó telekadó adókedvezményként való elismerését, gyakorlatilag 
a telekadó mértékét határozza meg. Az Ör. tehát a telekadó mértékének megállapítására 
egy kombinált megoldást alkalmaz, egyrészt a 17. §-ában tételes adóként meghatározott 
összegben állapítja meg az adó mértékét, majd a 14/A. §-ban az ingatlan forgalmi 
értékéhez igazodóan annak arányában határozza meg az adó mértékét. 
Ha a telek m2-ben meghatározott alapterületét tekinti az adó alapjának, akkor az adó 
mértékét tételesen meghatározott összegben kell megállapítani a törvényben szabályozott 
adómaximum keretei között. 
A Hatv. az Ör. által szabályozott kombinált megoldás alkalmazására nem ad lehetőséget.” 
 
Az Ör-nek az alkotmányjogi panasszal támadott 17. §-a 200 Ft/m2-ben, az akkor hatályos 
Hatv. szerinti adómaximumban állapította meg a telekadó mértékét. A teherviselő 
képesség mérlegelésének hiánya miatt, ezen rendelkezést az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette. 
 
Az önkormányzat az alkotmánybírósági eljárás időtartama alatt módosította rendeletét. 
Telekadó kedvezményben részesítette azt a telektulajdonost, akinek a fizetendő adó 
mértéke meghaladja a telek forgalmi értékének 20%-át. A kedvezmény mértéke 
megegyezett a forgalmi érték 20%-a feletti résszel. Így tulajdonképpen a két adóalap 
kombinálásával, a fizetendő adó legnagyobb összegét állapította meg. Ezt a kombinált adó 
számítási módszert az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 
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544/B/1998. AB határozat 
„Az 1531/B/1991. AB határozatban pedig azt állapította meg az Alkotmánybíróság, hogy 
nem minősül alkotmányellenes diszkriminációnak az, ha a tulajdonos életvitelét, 
megélhetését szolgáló telek esetén a tulajdonos magánszemélyt telekadó- kedvezményben 
részesíti az önkormányzat.” 
 
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. építményadóra vonatkozó 
rendelkezésében foglalt megkülönböztetések részben a Hatv. előírásainak érvényesítését 
szolgálják, másrészt pedig a helyi sajátosságok mérlegelésén alapuló ésszerű indokokkal 
bírnak, ezért az Alkotmány 70/A. §-ának sérelme nem állapítható meg. 
 
1122/H/2004. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a sérelmezett rendelkezésekben nem alapvető 
jog tekintetében történt a különbségtétel, és ez a különbségtétel, amely abban nyilvánul 
meg, hogy a meghatározott telkek tulajdonosai mentesülnek az adó megfizetése alól, az 
emberi méltósághoz való jogot nem sérti. Az adómentességnél alkalmazott 
megkülönböztetésnek a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű, helyi adópolitikai indokai 
vannak, ezért az önkényesnek nem tekinthető.” 
 
Telekadó mentességet adott az Ör. a kárpótlásként vagy tagi részarányként kapott 
területek tulajdonosainak valamint az értékesítéstől számított 4 évig azoknak, akik az 
önkormányzattól vásárolták a telküket. 
 
Az Alkotmánybíróság elfogadta a település polgármesterének érvelését, miszerint a 
kárpótlásként, tagi részarányként visszakapott ingatlanok belterületi lakótelekké 
nyilvánítása, az ehhez szükséges utak kialakítása nagy teherrel járt, melyet nem kívántak 
súlyosbítani adó kivetésével. 
 
A második esetben a különbségtételt azért tették, mert az újonnan 2003. évtől értékesített 
telkek vételára a teljes körű közművesítés költségét is tartalmazta, és az így kialakított 
telkek előtti közterületek karbantartása lényegesen kevesebb kiadást igényel az 
önkormányzattól. A magasabb vételár miatt viszont az építkezőket kívánták mentesíteni a 
további terhek alól, a beépítésre rendelkezésre álló időre. 
 
12/1993. (III. 3.) AB határozat 
„A Htv. szabályai szerint a telek tulajdonosán kívül, csak az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja lehet telekadó alanya. A Htv. 52. § 3. pontja 
meghatározza, hogy a törvény alkalmazása szempontjából mely jogokat kell vagyoni 
értékű jogoknak tekinteni, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1972. évi 31. tvr. 6. § (1) 
bekezdése pedig szabályozza azt, hogy az ingatlanhoz kapcsolódó jogok közül melyek 
jegyezhetők be az ingatlan-nyilvántartásba. A haszonbérlet e rendelkezések egyikében sem 
szerepel. Ezért a haszonbérlő nem tekinthető ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog jogosultjának, így a Htv. 18. §-ában szabályozott törvényi feltételek hiányában a 
haszonbérlő nem lehet telekadó alanya.” 
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Az Ör. telekadó fizetési kötelezettséget állapított meg a haszonbérlők számára. Ezen 
előírás ellentétes a Hatv. 18. §-ában valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben 
foglaltakkal, ezért e rendelkezéseket az Alkotmánybíróság megsemmisítette. 
(Megjegyzés: most is alkalmazható az elv, mert a jelenleg hatályos ingatlan-nyilvántartásról 
szóló 1997. évi CXLI. tv. 16. §-a sem tartalmazza a haszonbérlet fogalmát.) 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az Ör. a következő rendelkezést tartalmazta az adókötelezettséggel kapcsolatban: 
„adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépített belterületi telek 1200 
m2 feletti része.” Mivel az önkormányzat az adókötelezettséget – a korábbiakban már 
többször részletezett indokok alapján – nem szabályozhatja, ezért nincsen lehetősége arra 
sem, hogy csak egy bizonyos telekméret felett állapítson meg adókötelezettséget. A 
jogszerű megoldás az, ha az adott telekméret alatt mentességet ad az adózóknak a 
képviselő-testület. 
 
Az építési telek fogalma (ezt a kifejezést a Hatv. nem használja) nem azonos a beépítetlen 
földterület fogalmával. Emiatt jogszerűen nem szűkítheti le az önkormányzat a Hatv.-ben 
megállapított adókötelezettséget (beépítetlen belterületi földrészlet) a településen található 
beépítetlen építési telkekre. 
 
Nem megfelelő az az önkormányzati előírás sem, amelyik a belterületi földrészletre veti ki 
a telekadót, ugyanis a Hatv. szabályai szerint telekadó a beépítetlen belterületi földrészletet 
terheli. Az ilyen rendelkezés a kettős adóztatás tilalmába is ütközhet, amennyiben az 
önkormányzat illetékességi területén egyúttal bevezeti az építményadót vagy a 
magánszemélyek kommunális adóját, mert a beépített földrészletet ebben az esetben 
egyszerre két adó is terhelné. 
 

2. Kommunális jellegű adók 
 

Az önkormányzat kommunális jellegű adót szedhet a településen az infrastruktúra 
fejlesztésével, valamint a helyi közszolgáltatással kapcsolatos feladatainak 
finanszírozásához. Annak figyelembevételével, hogy ki az adó fizetésére kötelezett, illetve 
hogy mi képezi az adó tárgyát, beszélhetünk  

 magánszemély kommunális adójáról,  

 vállalkozók kommunális adójáról vagy  

 idegenforgalmi adóról. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„(…) a kommunális adó célja nem valamilyen vagyontárgy adóztatása, hanem valamely az 
önkormányzat által biztosított kommunális szolgáltatás, helyi közszolgáltatás 
biztosításához – az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez igazodó – közteherként 
történő hozzájárulás. Kommunális adók esetében az adófizetési kötelezettség alapja tehát 
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a helyi közszolgáltatás igénybevétele, ettől eltérően azonban vagyoni típusú adók esetében 
kizárólag az adóalany vagyoni helyzete, pl. ingatlan-tulajdonosi minősége.” 
 

a. Diszkrimináció kérdése 
 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy az itt szereplő megállapítások csak a kommunális jellegű 
adókra értendőek! 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
55/2008. (IV. 24.) AB határozat 
„(…) kommunális adót érintő – ügyekben ugyanakkor az Alkotmánybíróság az 
Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének esetleges sérelmét az állandó és nem állandó lakosok 
közötti különbségtétel okán vizsgálhatónak tartotta: kimondta, hogy az Alkotmány 70/A. 
§ (1) bekezdésének végén a felsorolást lezáró „vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel” 
szövegrész egy olyan gyűjtőfogalomra utal, amelybe adott esetben az állandó és ideiglenes 
lakás szerinti különbségtétel is beletartozhat. Ennek a megkülönböztetésnek az 
Alkotmánnyal való összeegyeztethetőségét az Alkotmánybíróságnak az adott helyi 
szabályozás tükrében esetenként kell megvizsgálnia. Az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy 
a helyi adópolitika kialakítása, az adószabályok megalkotása során az önkormányzatnak 
módjában áll, hogy elismerje, értékelje a település területén állandó jelleggel tevékenykedő 
vállalkozóknak, a településen életvitelszerűen élő állandó lakosságnak azt a 
többlettevékenységét, amelyet a települési feladatok megoldása – pl. a település 
infrastrukturális fejlesztése – érdekében végeznek. Figyelemmel lehet továbbá az 
önkormányzat az állam által a helyi lakosok után járó normatív támogatásra is. Az 
Alkotmánybíróság ezen ügyekben az érintett önkormányzat megkeresése révén 
tájékozódott arról, hogy a vitatott szabály által tett megkülönböztetés nem önkényes-e, 
van-e tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka, és ennek alapján hozta meg 
döntését.” 
 
670/B/1997. AB határozat 
„Ehhez hasonlóan alkotmányosan elfogadható indoka lehet a kommunális adó 
megállapítása során a településen életvitelszerűen élő állandó lakosok és az ideiglenes 
lakosok közötti megkülönböztetésnek, ha a települési önkormányzat egy kifejezetten 
kommunális feladatok megoldását célzó helyi adó megállapítása során preferálja azt, hogy 
a településen élő állandó lakosok a helyi adó megfizetésén túl más módon is részt vesznek 
a települési feladatok megoldásában. (pl.: szerepet vállalnak a helyi lakossági szükségletek 
kielégítésében, a település fejlődését szolgáló beruházások, kommunális beruházások 
megvalósításában, segítséget nyújtanak az intézmények fenntartásában)” 
 
Az alkotmányellenes diszkrimináció megállapításának kettős alapkövetelményére az egyedi 
esetek elbírálása során is figyelemmel kell lenni. Ezen elvárások az általános részben 
szereplő „diszkrimináció tilalma” alcím alatt találhatók meg (kizárólag homogén 
csoportok között és alapjogi sérelmet okoz, vagy ésszerűtlen, önkényes 
megkülönböztetést tesz). 
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Az Alkotmánybíróság az állandó – nem állandó lakóhely szerinti különbségtételt a 
kommunális jellegű adók esetében már a kezdetektől vizsgálhatónak tartotta (egy 
homogén csoportba tartozóknak tekintve az állandó és nem állandó lakosokat). 
Ugyanakkor a kommunális adó eltérő céljára tekintettel, ésszerű indoknak tartja: 

 a településen állandó jelleggel tevékenykedő vállalkozások és a településen 
életvitelszerűen élő állandó lakosok település fejlődéséért tett 
többlettevékenységének elismerését, 

 az állandó lakosok után járó normatívát illetve az SZJA helyben maradó részére 
való hivatkozást, 

ezért az alkotmányellenes diszkrimináció tilalmát nem állapítja meg, amennyiben a 
polgármester a fent felsorolt érvek valamelyikével támasztja alá az állandó lakosok, 
vállalkozások részre nyújtott adómentesség bevezetését. 
 

b. Magánszemélyek kommunális adója 
 

A magánszemélyek kommunális adója a kommunális jellegű adók körében az 
építményadó, illetve a telekadó kötelezettségéhez kapcsolódik. Mivel azonban egy 
adótárgy után csak egyféle adó vethető ki (adótöbbszörözés tilalma), egy lakás után vagy 
építményadó, vagy magánszemély kommunális adója, illetőleg egy telek után vagy telekadó 
vagy magánszemély kommunális adója vethető ki. 
 
Az adóztatás a vagyoni típusú adók esetében a tulajdonon alapul. A magánszemély 
kommunális adója azonban kiterjeszti a kört a nem magánszemély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezőkre is, tekintettel arra, hogy a helyi közszolgáltatásokat a 
tulajdoni formától függetlenül mindenki egyformán igénybe veszi. 
 
A magánszemély kommunális adójának tárgyát és az adó alanyát a Hatv. 24. §-a, az 
adókötelezettség keletkezését, megszűnését a Hatv. 25. §-a határozza meg, melytől a „helyi 
adómegállapítási jog tartalma” részben kifejtettek alapján nem lehet eltérni. Az 
adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére az építményadónál és a telekadónál 
megállapított szabályok az irányadóak, kiegészítve a lakásbérletre vonatkozó speciális 
előírásokkal. A törvény ezen adónemnél nem biztosít mentességet, az önkormányzat 
azonban a helyi sajátosságoknak megfelelően állapíthat meg mentességeket vagy 
kedvezményeket. 
 
Az adó mértéke 2009. január 1-jétől, legfeljebb 15599 Ft/adótárgy lehet, figyelembe véve 
a Hatv. 6. § c) pontjában engedélyezett valorizációt. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
25/2005. (VI. 24.) AB határozat 
„A Képviselő-testület szabad mérlegelési jogkörébe tartozik – mindaddig, amíg az 
Alkotmány valamely rendelkezésébe nem ütközik – annak elhatározása, hogy mely 
tevékenységeket tart olyan – a választók közössége érdekében végzett – közérdekű 
tevékenységnek, amelyet adómentesség biztosításával honorál.” 
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Az Ör. szociális jellegű (aki időskorúak járadékában részesül, illetve aki a 70. életévét 
betöltötte) mentességet állapított meg, továbbá mentesítette az önkéntes tűzoltókat és a 
polgárőröket a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól. Az 
Alkotmánybíróság az önkényes diszkrimináció megállapítására irányuló indítványt 
elutasította. 
 
956/B/1998. AB határozat 
„Az önkormányzat – az Alkotmánybíróság véleménye szerint – az Alkotmány 70/I. §-ban 
foglalt alapelvet érvényesítette “... mivel a vagyoni viszonyok tekintetében – összhangban 
Várgesztes Rendezési Tervével – a belterületi és külterületi nem lakás célját szolgáló 
épületek azonossága mellett a telkek forgalmi értéke teljesen eltérő. (…) Az önkormányzat 
az azonosan adóztatható vagyonnal rendelkezőket azonos mértékben adóztatta, azonban 
az elhelyezkedésénél fogva kialakult – használat tekintetében az előzőektől nem 
különböző – vagyont adómentességben részesítette.” Ebből kifolyólag a 
megkülönböztetés (…) nem tekinthető törvény- és alkotmányellenesnek.” 
 
Az Ör. a külterületi ingatlanok esetében 9000 Ft adókedvezményt nyújtott. A 
polgármester válaszában arra hivatkozott, hogy a belterületi és a külterületi ingatlanok 
forgalmi értéke teljesen eltérő (arányaiban körülbelül tizede). Ezt az indokolást az 
Alkotmánybíróság elfogadta és a különbségtételt ésszerűnek minősítette. 
 
278/B/2001. AB határozat 
 „A helyi állandó lakos adóalanyok részére nyújtott adókedvezmény biztosítása 
tekintetében értékelte a település területén állandó jelleggel tevékenykedő lakosoknak a 
település infrastrukturális fejlesztése érdekében végzett többlettevékenységét és 
figyelemmel volt az állam által a helyi lakosok után járó normatív támogatásra is.” 
 
Az Ör. adókedvezményt állapított meg az állandó lakosok számára. A polgármester 
válaszában a helyi lakosok után járó normatívára hivatkozott illetve arra, hogy a helyben 
lakók tevékenyen részt vesznek a település infrastrukturális fejlesztése érdekében 
szervezett munkálatokban, a település szebbé tételében és rendben tartásában. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. kifogásolt rendelkezésében alkalmazott 
megkülönböztetésnek a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indokai vannak 
 
858/B/1997. AB határozat 
„Az Ör. kifogásolt rendelkezése két csoportot különböztet meg. Egyikbe tartoznak azok 
az adóalanyok, akik saját házukban, bérleményükben laknak, vagy dolgoznak, másikba 
azok, akik az ingatlanaikat üdülés, pihenés céljára használják. Az Ör. a csoportokon belül 
nem tesz különbséget. Azt pedig sem az Alkotmány, sem más jogszabály nem tiltja, hogy 
azon ingatlanok adóalanyai, akik a birtokolt ingatlanukat lakás- és munkahely céljára 
használják, kisebb mértékű adóterhet viseljenek, mint az üdülésre használt ingatlanok 
adóalanyai.” 
 
Az Ör. különböző mértékű adótételt állapított meg (1) a lakás és vállalkozás céljára 
szolgáló, (2) az üdülésre szolgáló illetve (3) a zártkerti adótárgyak esetében. Az 
Alkotmánybíróság külön homogén csoportba tartozóknak minősítette a beadvánnyal 
érintett adóalanyokat, ezért nem állapított meg jogellenes diszkriminációt. 
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1166/B/1996. AB határozat 
„Az Ör. 6. § (1) bekezdésének a) pontja nem azt az adóalanyt részesíti pozitív 
diszkriminációban, akinek nagy értékű háza, lakása, telke van, hanem azt, akinek – értéktől 
függetlenül – csak egy ingatlana van. Általában ugyanis az egyetlen ingatlan tulajdonosa 
(adóalanya) a saját házában vagy bérleményében lakik és az ahhoz tartozó telket használja. 
Akinek azonban két vagy több ingatlana van, az nem tudja mindegyiket egyidőben lakni 
vagy használni. Méltányos és jogilag sem tiltott, hogy az ilyen "további adóköteles 
ingatlan" adóalanya magasabb mértékű adó fizetésére legyen kötelezhető. Az Alkotmány 
70/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogegyenlőség nem jelenti a természetes 
személyeknek a jogon kívüli szempontok – köztük a vagyoni helyzet – szerinti 
egyenlőségét is.” 
 
Magasabb adótétellel sújtotta az önkormányzat azt az adóalanyt, akinek több ingatlana 
van. Az Alkotmánybíróság nem tartotta a diszkrimináció tilalmába ütközőnek, a 
szabályozást. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az adókötelezettség meghatározásával kapcsolatban a törvénysértések leginkább abból 
fakadnak, hogy a Hatv.-ben található rendelkezésektől eltérően állapítják meg az 
adókötelezettséget jogellenesen bővítik vagy szűkítik a Hatv. ezen rendelkezéseit. Az 
adókötelezettség szabályozása során az alábbi hibákkal találkoztunk ellenőrzéseink során: 

 Kiterjesztették az adókötelezettséget arra a magánszemélyre, „aki 
magánszemély tulajdonos egyenes-ági hozzátartozójaként lakóházat 
életvitelszerűen használ”. 

 Nem állapítottak meg adókötelezettséget a bérleti jogra. 

 Az illetékességi területen lévő építmények közül csak a lakást és a belterületen 
lévő, nem lakás céljára szolgáló épületrészt terhelték adóval. 

 Csak a lakás céljára használt építményre valamint az idényjellegű tartózkodásra 
szolgáló és pihenésre alkalmas hétvégi házakra terjesztették ki az 
adókötelezettséget. 

 
Törvénysértő az olyan önkormányzati szabályozás, amelyik nem a kommunális adó tételes 
mértékét, hanem annak lehetséges felső határát állapítja meg. Adótárgyanként konkrét 
összegben kell meghatározni az adó mértékét. 
 

c. Vállalkozók kommunális adója 
 

A vállalkozások kommunális adója független a magánszemély kommunális adójától [Hatv. 
27. § (1) bekezdés]. A vállalkozók kommunális adójának fizetésére az önkormányzat azt a 
vállalkozást (vállalkozót) kötelezheti, amely, illetve aki az önkormányzat illetékességi 
területén vállalkozás folytatására alkalmas székhellyel vagy telephellyel (részleggel) 
rendelkezik [Hatv. 27. § (2) bekezdés]. 
 
Az adókötelezettséget a munkaerő helyi foglalkoztatása teremti meg [Hatv. 28. §-a]. 
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A vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó esetében a mentességek, 
kedvezmények körét nem lehet bővíteni és további önálló mentességre, kedvezményre 
vonatkozó szabályt sem alkothat a képviselő-testület. 
 
Az adó mértéke: 

 csak egy adómérték alkalmazható [Hatv. 7. § e) pontja] 

 2009. január 1-jétől, legfeljebb 2599 Ft/fő lehet, figyelembe véve a Hatv. 6. § c) 
pontjában engedélyezett valorizációt [Hatv. 29. § (1) bekezdése] 

 ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az adó mértékének 
időarányos része vehető számításba [Hatv. 29. § (2) bekezdése]. 

 
d. Idegenforgalmi adó 

 

Idegenforgalmi adó fizetésére a helyi önkormányzat azt a magánszemélyt kötelezheti, aki 
nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt, illetve aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, 
pihenésre alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. Amennyiben az 
önkormányzat az illetékességi területén kiveti az idegenforgalmi adót, akkor nincsen 
választási lehetősége, mind a két fajtáját be kell vezetnie. Ezen kötelezettség teljesítése alól 
felmentést ad a 205/H/2008. AB határozatban említett adótöbbszörözés tilalmának 
elkerülése (a „helyi adómegállapítási jog tartalma” alcímnél részletesen megtalálható). 
 
Az önkormányzat, ha a pihenésre, üdülésre alkalmas épület alapján idegenforgalmi adót 
szed, akkor ugyanazon adótárgy után más adót (építményadót, kommunális adót) nem 
állapíthat meg, továbbá a magánszemélyt csak egy jogcímen lehet idegenforgalmi adó 
fizetésére kötelezni. 
 
Az adójogviszony ezen adónemben egy speciális háromoldalú jogviszony, ugyanis az 
adóhatósággal nem maga az adóalany (vendég), hanem a szállásadó, az ún. beszedésre 
kötelezett áll kapcsolatban. Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is 
tartozik megfizetni, ha annak beszedését elmulasztotta [Hatv. 34. § (2) bekezdése]. 
 
Az adó mértéke és az adó alapja: 

 A településen tartózkodás esetén az adó alapja 

 a megkezdett vendégéjszakák száma (az adó mértékének felső határa 
személyenként és vendégéjszakánként 389 forint lehet, figyelembe véve a 
Hatv. 6. § c) pontjában engedélyezett valorizációt), vagy 

 a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (az adó mértékének felső határa 
a szállásdíj négy százaléka), 

 Míg az épülettulajdon alapján keletkezett adókötelezettség esetén, az adó alapja 
az építmény hasznos alapterülete (az adó mértéke legfeljebb 900 Ft/m2 lehet, 
erre az adófajtára nem terjed ki a Hatv. 6. § c) pontja szerinti valorizáció 
lehetősége). 
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Kapcsolódó AB határozatok 
 
48/2007. (VII. 3.) AB határozat 
„Mivel az adófizetési kötelezettség alapja a helyi közszolgáltatás igénybevétele – és nem az 
adóalany vagyoni helyzete –, ezért az idegenforgalmi adó mértékének megállapításánál a 
szálláshely településen belüli frekventált vagy kevésbé frekventált helyen lévő 
elhelyezkedésén alapuló eltérő nagyságú adómérték megállapításának, a szálláshelyet 
igénybe vevő nem állandó lakos esetében az adómérték differenciálásának nincs 
alkotmányosan elfogadható indoka.” 
 
Az idézett határozat indokolása alapján, a településen eltöltött vendégéjszaka alapján 
kivetett [Hatv. 30. § (1) bekezdés a) pont] idegenforgalmi adó esetében, az önkormányzat 
rendelete nem állapíthat meg eltérő adómértéket aszerint, hogy a településen belül az adott 
szálláshely hol helyezkedik el. 
 
48/2007. (VII. 3.) AB határozat 
„Az ingatlanok értékét befolyásolja, hogy azok az ország mely részén találhatóak, továbbá 
az országon belüli elhelyezkedésen túl befolyásolja az ingatlannak az adott településen 
belüli helye is. Minden településnek van frekventált és kevésbé frekventált területe, 
amelyen az ingatlanok értéke – akár azonos terv alapján készült építmények forgalmi 
értéke is – különbözik a fekvés szerinti hely függvényében. Az arányos közteherviselés 
elve érvényesítésének egyik megnyilvánulási formája lehet a Htv. 16. § a) pontjának 
alkalmazásakor a frekventált és kevésbé frekventált területek szerinti eltérő mértékű 
adómegállapítás. (…) az önkormányzat két vagy több övezetre oszthatja a települést az 
adótárgyak településen belüli fekvési helye szerint.” 
 
Az Ör. egyidejűleg bevezette az idegenforgalmi adó másik fajtáját is [Hatv. 30. § (1) 
bekezdés b) pont], amikor is az adó tárgya, a pihenésre, üdülésre alkalmas épület. Az előző 
példával ellentétben az idegenforgalmi adó ezen fajtájánál az Alkotmánybíróság elismerte 
a különbségtétel jogosságát. Tehát a taláros testület eltérően ítéli meg az idegenforgalmi 
adó két fajtájánál a diszkrimináció kérdését. 
 
30/2003. (VI. 2.) AB határozat 
„A Htv. nem ad felhatalmazást tételes idegenforgalmi átalány megállapítására. A Htv. 
idézett rendelkezései szerint az idegenforgalmi adót a fizetővendéglátó szálláshelyen 
fogadott vendég köteles megfizetni, a szállásadó az idegenforgalmi adó beszedésére 
kötelezett. 
Az Ör. támadott rendelkezése törvényi felhatalmazás nélkül megváltoztatja a 
idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett kötelezettségét, azt a választási lehetőséget 
adva, hogy a magánszemély szállásadó, vagy utólag részletes elszámolás, vagy előzetesen 
tételes idegenforgalmi adóátalány formájában fizetheti be az önkormányzat számlájára az 
idegenforgalmi adót.” 
 
Az Ör. választási lehetőséget adott a szállásadóknak, hogy a településen eltöltött 
vendégéjszaka után befizetendő adót, a Hatv. szabályainak megfelelően utólag részletes 
elszámolás formájában vagy előzetesen tételes idegenforgalmi átalány formájában (az 
átalány mértékét az Ör. egy összegben előre megállapította) fizethetik meg. Az 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  hheellyyii  aaddóókkrróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

71 

 

Alkotmánybíróság a tételes idegenforgalmi átalányra vonatkozó szabályokat 
megsemmisítette. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
Az Ör. egyrészt a megkezdett vendégéjszakák száma után, másrészt a vendégéjszakára eső 
szállásdíj után is megállapította az idegenforgalmi adót. Az adó alapjának és mértékének 
ilyen meghatározása jogsértő, mert a Hatv. 32. § (1) bekezdése szerint az 
önkormányzatnak választási kötelezettsége van, a két lehetséges adóztatási forma közül 
csak az egyiket tartalmazhatja a rendelet. 
 

3. Helyi iparűzési adó 
 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. Az 
iparűzési tevékenységnek jellege szerint két fajtája van  

 állandó, illetve  

 ideiglenes.  
Az adó alanya a vállalkozó.  
 
Amennyiben az önkormányzat mentességet kíván adni az iparűzési adóból, akkor a 
képviselő-testületnek figyelemmel kell lennie a Hatv. 39/C. §-ában foglalt előírásokra. 
Azon vállalkozások részesíthetők mentességben, akiknek az adóalapja nem haladja meg az 
évi 2,5 millió forintot. Fontos megjegyezni, hogy az előbb ismertetett mentesség nem jár a 
törvény erejénél fogva, hanem rendeletalkotást igényel. Az adómentesség, adókedvezmény 
terjedelmének, mértékének valamennyi vállalkozó számára azonosnak kell lennie, tehát a 
vállalkozók között további megkülönböztetés nem tehető. 
 
Az adó mértéke: 

 csak egy adómérték alkalmazható, a vállalkozók között nem lehet 
diszkriminálni. [Hatv. 7. § e) pontja] 

 állandó iparűzési tevékenység esetén: legfeljebb az adóalap 2%-a lehet [Hatv. 
40. § (1) bekezdés c) pontja] 

 ideiglenes iparűzési tevékenység esetén: 

 Hatv. 37. § (2) bekezdés a) pontja (piaci, vásározó): legfeljebb 1000 Ft/nap 
lehet, 

 Hatv. 37. § (2) bekezdés b)-c) pontja (építőipar; természeti erőforrás feltárás; 
bármely egyéb, ha egyetlen önkormányzatnál sincsen székhelye, telephelye): 
legfeljebb 5000 Ft/nap lehet. 

 
A vállalkozó a vállalkozók kommunális adójára és az iparűzési adóra, adóelőleget köteles 
fizetni. Az adóelőleg szabályozásához fűződő ismeretek az „Általános rendelkezések 
értelmezése” cím „Eljárási kérdések szabályozása” alcíme alatt találhatók. Az iparűzési adó 
kapcsán az Alkotmánybíróság számos esetben foglalkozott az adótöbbszörözés tilalmának 
kérdésével, a döntések részletes bemutatása az „Adótöbbszörözés tilalma” alcímet viselő 
részben található. 
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Kapcsolódó AB határozatok 
 
1396/H/1996. AB határozat  
„Amikor a Kgy. r. 1. § (1) bekezdésében az adó fizetésére kötelezett vállalkozóként 
(adóalanyként) az egyéb szervezetet is feltüntette, nem törvényellenes bővítő fogalmat 
alkotott, hanem csak eltekintett a Hatv. 52. § 26. pontjában részletezett vállalkozói 
definíció megismétlésétől. A Hatv. ezen értelmező rendelkezése, mely szerint az "egyéb 
szervezet" – így az Art. 97. § n) pontja alapján a társasház is – csak akkor tekinthető a 
vállalkozói kategóriába tartozónak, ha "a gazdasági tevékenységet saját nevében és 
kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen" végzi, mint magasabb jogszabályi 
rendelkezés a fővárosi rendelet végrehajtása során is – külön ismétlő felsorolás nélkül is – 
kötelezően alkalmazandó előírás. A társasház tehát saját nevében is végezhet gazdasági 
tevékenységet, s ezért az indítványozó által is idézett jogszabályok alapján adóalannyá is 
válhat. 
A Kgy. r. kifogásolt szabálya nincs ellentétben a Hatv. 35-36. §-ával sem, hiszen ez utóbbi 
rendelkezések az iparűzési tevékenységet s nem a "vállalkozó" fogalomkörébe tartozást 
jelölik meg az adókötelezettség alapjaként.  
Téves az indítványozónak a kétszeres adóztatásra és az adómentesség feltételezett 
elmaradására vonatkozó utalása is, mert az a magánszemély vállalkozó, aki iparűzési 
tevékenységet folytató társasháztulajdonnal is rendelkezik, a társasház iparűző 
tevékenységéért közvetlenül nem válhat adóalannyá. Ez esetben az adó alanya ugyanis – 
mint egyéb szervezet – maga a társasház.” 
 
Az indítványozó szerint az Ör. törvényellenesen bővíti ki az adófizetők körét, adóalannyá 
teszi az egyéb szervezeteket abban az esetben is, ha azok nem saját nevükben végzik az 
üzletszerű gazdasági tevékenységet. A beadvány a társasházakra, mint egyéb szervezetekre 
hivatkozik.  
(Megjegyzés: az Alkotmánybíróság indokolása most is alkalmazható, mert a jelenleg 
hatályos Art. 178. § 9. pontja szerint a társasház jelenleg is egyéb szervezetnek minősül.) 
 
25/1997. (IV. 25.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint önmagában nem alkotmányellenes az sem, ha 
az önkormányzat rendeletében az adómentesség szabályozása során az általuk nyújtott 
szolgáltatások jellege szerint megkülönböztetést tesz a gazdálkodó szervezetek között 
azáltal, hogy adómentességben részesít meghatározott lakossági szükségleteket kielégítő 
szolgáltató szervezeteket, így a tömegközlekedési szolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó 
szervezetet. Azonban nem tekinthető alkotmányosnak – mivel önkényes 
megkülönböztetésre ad módot – az a szabályozás, amely (…) egy meghatározott 
szolgáltató szerv megnevezésével határozza meg az adómentesség jogosultját.” 
 

A beadvánnyal érintett önkormányzati előírás egyetlen szolgáltató szervet (Volán 
társaságot) nevesített, mint aki adómentességet élvez. Az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy törvényellenes az a fajta önkormányzati szabályozás, amely a 
gazdálkodó szervezetek közül kizárólag egyetlen gazdasági szervezetet részesít 
adómentességben. 
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(Megjegyzés: 2003. január 1. óta hatályos szabályozás szerint az iparűzési adó esetében az 
adómentesség szabályainak kereteit a Hatv. 39/C. § határozza meg.) 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Alkotmányellenes az a szabályozás, amelyik a Hatv. 40. § (2) bekezdésében 
megengedettnél nagyobb adómértéket határoz meg (pl. a piaci és vásározó 
kiskereskedelmet folytató vállalkozók részére). 
 
Iparűzési adóra vonatkozó mentességet, kedvezményt a vállalkozó számára rendeletben 
kell megállapítani [Hatv. 39/C. § figyelembevételével]. A képviselő-testület határozatban 
nem adhat egyedi rendkívüli adókedvezményt a vállalkozó részére. Az adómentesség és az 
adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi vállalkozó számára azonosnak 
kell lennie. Emiatt nem megfelelő az a fajta szabályozás sem, amelyik az őstermelőre más 
mentességi szabályokat állapít meg, mint a településen található többi vállalkozóra. 
 
A képviselő-testület rendeletben sem jogosult egyedi kedvezményt biztosítani a 
vállalkozóknak (lásd a fent említett 25/1997. (IV. 25.) AB határozatot) 
 
A Hatv. 39/D. §-ában található foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 
a feltételeknek megfelelő vállalkozásokat a Hatv. erejénél fogva illeti meg. A helyi 
képviselő-testület ehhez kapcsolódóan – rendeletalkotásra való felhatalmazás hiánya miatt 
– nem alkothat önálló szabályokat. 
 
Nem tekinthető jogszerű megoldásnak az az önkormányzati rendelkezés, amelyik a Hatv. 
39/C. § (2) bekezdése alapján a vállalkozó számára adóalapjának 2,5 millió forint mértékű 
részéig biztosít mentességet. Ezáltal nem a törvényben megjelölt 2,5 milliós határ alatti 
adóalap esetén ad mentességet, hanem azok a vállalkozók is részleges mentességben 
részesülnek, akiknek az éves adóalapja meghaladja a 2,5 millió forintot. 
 
Nem jogszerű, ha az önkormányzat az adókötelezettséget csak az állandó jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenységre állapítja meg, a Hatv. 35. § (1) bekezdése által szabályozott 
adókötelezettségtől nem lehet eltérni. 
 
Hibásan, az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység meghatározásánál a Hatv. szabályától 
[37. § (2) bekezdés b) pontja] is eltérnek a rendeletek, mert nem napokban, hanem 
hónapokban határozzák meg az állandó és az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység elhatárolását. Az önkormányzati rendeletekben szereplő 6 hónap nem egyezik 
meg a Hatv.-ben található 180 nappal.  
 
Az adó alapjának [Hatv. 39. § (1) bekezdés] megállapításával kapcsolatban hibás 
megoldást alkalmazott az önkormányzat, amikor kiegészítette a Hatv. hivatkozott 
rendelkezését saját előírással (pl. „értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó 
árbevétele”). 
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Hiányosan vette át a jogszabályi rendelkezést, nem minden elemét tartalmazta arra 
vonatkozóan, hogy a nettó árbevételt mivel kell csökkenteni (pl. az anyagköltség kifejezést 
több esetben elhagyták). 
 
Csak 90%-os mértékig (holott a Hatv. 39. § (1) bekezdése szerint az egész levonható) 
vette figyelembe az adóalap csökkentésénél a külföldi telephelyen végzett tevékenységből 
származó jövedelmet. 
 
Az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített 
megállapítására vonatkozó szabályozást [Hatv. 39/A. § és 39/B. §-ait] egyes 
önkormányzatok teljesen félreértik, amikor átalányadózást vezetnek be (pl. az adó mértéke 
10.000 Ft/év). Ilyen típusú szabály megalkotására a képviselő-testületnek nincsen 
felhatalmazása több okból sem. Egyrészt nem térhet el a Hatv. előbb említett tételes 
szabályaitól, másrészt állandó iparűzési tevékenységnél az adó mértékét az adóalap 
bizonyos százalékában (maximum 2%) kell meghatároznia és nem egy konkrét összegben. 
 
Több település rendelete az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységnél az adó 
mértékét a foglalkoztatottak számára vetítve határozza meg, amire szintén nincsen 
felhatalmazása a képviselő-testületnek. A Hatv. 40. § (2) bekezdése határozza meg, az 
ideiglenes iparűzési adó mértékére vonatkozó rendelkezéseket, az önkormányzat rendelete 
nem térhet el ezektől a kogens szabályoktól (lásd: 205/H/2008. AB határozat). 
 
Ellentétes a Hatv. 7. § e) pontjával az olyan önkormányzati rendeleti előírás, amely az adó 
mértékét külön állapítja meg a mezőgazdasági tevékenységet folytató cégekre, és az egyéb 
ipari tevékenységet folytató cégekre, mert a hivatkozott törvényi rendelkezés kimondja, 
hogy vállalkozók kommunális adója és a helyi iparűzési adó esetén adónemenként csak 
egy adómérték alkalmazható. 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ttáárrggyyúú  

rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

75 

 

ÚTMUTATÓ A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRGYÚ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Alapvető jogszabályok 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 

törvény 
Alkotmány 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény Jat. 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 

Kt. 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
 

Catv. 

Zaj- és rezgésvédelem 
a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény Társasháztv. 

az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. 
rendelet 

Szkr. 

a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 

Zr. 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

 

 

Élő természet és zöldfelületek védelme 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 
Étv. 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 

OTÉK 

a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) 
Korm. rendelet 

 

Fvr. 

Levegőtisztaság 
a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 

21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 
Lvr. 

a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001. (VIII.3.) KöM 

rendelet 

 

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 

 

a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 
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egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő 
módosításáról szóló 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 

 

Hulladékgazdálkodás 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hgt. 

a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 

Thr. 

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX.23.) 
Korm. rendelet 

 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. 

(III.28.) Korm. rendelet 

 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) 

EüM rendelet 

EüM.r 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 

19/1992. (I.28.) Korm. rendelet 

 

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 
241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet 

 

a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 

 

a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 
kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. 

(XII.21.) Korm. rendelet 

 

a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi 
követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet 

 

Köztisztaság 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény Kktv. 

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes helyi 
közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997. (XII.13.) Kgy. 

rendelete 

Kgyr. 
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I. Bevezetés 
 
Napjainkban a környezeti elemek megóvásának és takarékos használatának jelentősége 
felértékelődött. A környezetvédelmi szabályozás a környezetbarát jogrendszer fogalmával 
jellemezhető, amely azt jelenti, hogy a törvényalkotás illetve a törvényszerkesztés 
tekintettel van a környezet védelmének érdekeire. Más jogszabályok is harmonizálnak a 
környezetvédelem alapvető célkitűzéseivel.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Kt.) kiemelkedő jelentőségű szerepet tölt be a környezetvédelem 
funkcióinak, szervezeti, intézményi rendszerének, eszközrendszerének, valamint a 
piacgazdasági modellű országokra jellemző intézményeinek, az állami kötelezettségvállalás, 
a társadalmi részvétel, illetve a felelősségi viszonyok rendezésében. 
 
A törvény céljai között megfogalmazásra került, hogy a jogi szabályozás a kiszámíthatóság 
és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az egészséges 
környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti a lakosság 
kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így 
különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és 
az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában. 
 
Az önkormányzatok környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) 
bekezdése fogalmazza meg, amely a helyi közszolgáltatások körében az önkormányzat 
feladatává teszi az épített és természeti környezet védelmét, a köztisztaság és 
településtisztaság biztosítását, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek 
megteremtését. 
 
Útmutatónkban arra szeretnénk rávilágítani, hogy az önkormányzatok hogyan tesznek 
eleget e kötelezettségüknek, illetve hogyan élnek jogalkotási felhatalmazásukkal. 
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II. Felhatalmazás a rendelet megalkotására 
 
Bármely önkormányzati rendelet felülvizsgálatára kerül is sor, először azt a kérdést kell 
megvizsgálni, rendelkezett-e a képviselő-testület jogszabályi felhatalmazással a rendelet 
megalkotására. 
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület kétféle felhatalmazás alapján 
alkothat rendeletet: rendezhet olyan helyi társadalmi viszonyokat, amelyet törvény nem 
szabályoz, illetve törvény kifejezett felhatalmazása alapján, annak végrehajtására 
önkormányzati rendeletet alkothat. 
 
A képviselő-testület jogalkotási felhatalmazásának két korlátja van: az egyiket a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 
44/A. § (2) bekezdése határozza meg, mely szerint a helyi képviselőtestület által a 
feladatkörében alkotott rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. 
 
A másik korlát a további felhatalmazás adás tilalmának kimondása. A jogalkotásról szóló 
1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 15. §-a értelmében: 
„15. § (1) A végrehajtási jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a 
felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás jogosultja a jogi 
szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat. 
(2) A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogok és kötelességek szabályozására nem 
lehet felhatalmazást adni.” 
 
Tehát amennyiben a törvény felhatalmazza a kormányt vagy bármely minisztert 
végrehajtási rendelet megalkotására, a kormányrendelet vagy miniszteri rendelet nem 
adhat további felhatalmazást arra, hogy a képviselő-testület a jogszabályi hierarchia 
magasabb fokán álló rendelet végrehajtására részletjogszabályokat állapítson meg 
rendeletében. 
 
Annak természetesen nincs akadálya, hogy a rendelet hatálya alá nem tartozó területen a 
képviselő-testület szabályokat alkosson, de ezek nem lehetnek ellentétesek a magasabb 
szintű jogszabályokkal. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
17/1998. (V. 13.) AB határozat 
„Helyi közügy szabályozása során az önkormányzat arra is jogosult, hogy külön törvényi 
felhatalmazás hiányában, országos érvényű jogszabály által szabályozott társadalmi 
viszonyt a magasabb szintű jogszabállyal nem ellentétesen, azt kiegészítő jelleggel 
szabályozzon.” 
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III. Felhatalmazás környezetvédelmi tárgyú rendeletek 
megalkotására 

 
A Kt. 46. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten 
a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi 
feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz.  
 
A Kt. 48. § (4) bekezdése ilyen önkormányzati rendeletnek tekinti különösen a 
következőket: 
a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint 
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 
valamint 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 
kapcsolatos eljárásban való közreműködés. 
  
2008. december 28. napjával hatályba lépett szabályozás értelmében: 
A települési önkormányzat képviselő-testülete (illetőleg a fővárosi közgyűlés) 
önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények 
védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. [Kt. 48. § (2)] 
 
A füstködriadó terv rendelettel történő megállapítása Budapesten a Fővárosi Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. 
 
Környezetvédelmi tárgyú rendeletek megalkotására ad még felhatalmazást a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) 
bekezdése:  
„85. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe 
tartozik: 
a)-b) 
c) területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása; 
d) csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
létesítmény körül; 
e) helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása; 
f)-h) 
i) az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.” 
 
A képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazásának irányát is megszabja a Kt. 48. § (1) 
bekezdése: 
„A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a 
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban 
előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat 
határozhat meg.” 
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IV. Élő természet és zöldfelületek védelme 
 

1. Jogszabályi felhatalmazás az élő természet és a zöldfelületek védelméről 
szóló önkormányzati rendeletek megalkotására 

 
A jogszabályok felhatalmazása alapján helyi építési szabályzatban és önálló rendeletben is 
lehet az élő természet és a zöldfelületek védelme tárgyában rendeletet alkotni. 
 
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 9. §-a a helyi építési szabályzat kötelező 
szabályozási elemévé teszi az alábbiakat:  
 
A helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben – a főváros esetében a szabályozási 
kerettervben is – gondoskodni kell a település igazgatási területén a klimatikus viszonyok 
megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és 
az erdőkből álló egységes zöldfelületi rendszer kialakításáról, valamint az épített környezet 
alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a megőrzéséről. 
 
Az egyes területfajtákra vonatkozó részletes szabályokat az OTÉK 27. §-30/B §-ai 
állapítják meg (zöldterület, erdőterület, mezőgazdasági terület, természetközeli terület, 
különleges, beépítésre nem szánt terület). 
 
A zöldfelületek védelméről szóló önkormányzati rendeletek megalkotására az Ötv. 16. § 
(1) bekezdése, valamint a Kt. 46. § (1) bekezdésének c) pontja ad felhatalmazást. Az Ötv. 
8. § (1) bekezdése az önkormányzatok feladatai közé sorolja az épített és természeti 
környezet védelmét.  
 
Az Ötv. 63/A. § l) pontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe 
tartozik különösen, hogy ellátja az önkormányzati levegőtisztaság-, vízminőség-védelmi 
feladatokat, kijelöli, fejleszti és fenntartja a rendeletében meghatározott módon a főváros 
városképe szempontjából védendő természeti környezetet, közcélú zöldterületet. 
 

2. A fás szárú növények védelmével kapcsolatos szabályozás 
 
2009. január 1. napján lépett hatályba a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. 
(XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) Az Fvr. jegyzői hatáskörbe utalja a 
közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését, részletes eljárási 
szabályokat állapít meg, tehát ennek végrehajtására önkormányzati rendelet nem 
alkotható. 
Új elemmel bővül ezzel párhuzamosan az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 
27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.): 
 
19. § Aki  
a) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény 
telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, ötvenezer 
forintig terjedő; 
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b) a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt 
jogellenesen kivág, százezer forintig terjedő  
pénzbírsággal sújtható. 
 
Fontos szabály a Kt. 48. § (2) bekezdése, amely 2008. december 28. napján lépett hatályba. 
A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a 
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó egyes 
fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat 
meg. 
 
Fővárosi kerületi önkormányzat tehát tulajdonjogot korlátozó előírást nem határozhat 
meg a rendeletében. 
 
Amennyiben az önkormányzat él a magánterületen álló fás szárú növényekre vonatkozó 
rendeletalkotási lehetőséggel, tulajdonjogot korlátozó előírásokat határozhat meg. Az 
Alkotmánybíróság 29/1995. (V.25.) AB határozata elvi segítséget nyújthat a tulajdonjog 
korlátozhatóságának mértéke és módja tekintetében. 
 
Az Fvr. 8. § (4) bekezdése értelmében a fás szárú növények pótlását elsősorban 
telepítéssel kell teljesíteni. 
„Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak 
részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell 
teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a 
jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott 
kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.” 
 
Amennyiben telepítéssel nem pótolható a fás szárú növény, a használó kompenzációs 
intézkedés tételére köteles. Az önkormányzati rendeletben a kompenzációs 
intézkedésekkel kapcsolatosan az alábbiakat kell meghatározni: 

 a kompenzációs intézkedések fajtáját,  

 amennyiben fapótlási költségtérítést írnak elő, ennek a mértékét, számítási 
módját. 

 
A jogszabály nem rendelkezik arról, hogy önálló rendeletben vagy más rendelet részeként 
kell szabályozni a kompenzációs intézkedéseket.  
Lehetséges megoldás az önálló rendeletalkotás. Amennyiben más rendelet részeként 
állapítanak meg előírásokat, olyan rendeletbe kell beépíteni a szabályozást, amelynek 
személyi hatálya alá tartozhat a kompenzációs intézkedés megtételére kötelezés. 
 
A kivágott fa értékének meghatározási módjára javasoljuk a Radó-Párkányi-féle módszert, 
amely lehetővé teszi, hogy a fák forintban kifejezett értéke sokkal jobban tükrözze azok 
valódi értékét. A módszer egy továbbfejlesztett változata megtalálható a Budapesti 
Corvinus Egyetem honlapján Jászainé dr. Párkányi Ildikó publikációjaként a www.uni-
corvinus.hu oldalon. 
 

http://www.uni-corvinus.hu/
http://www.uni-corvinus.hu/
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Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése és az Ötv. 16. § (1) bekezdésének általános 
felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat alkothat olyan környezetvédelmi tárgyú 
rendeletet, amelyben szabályozhatja az illetékességi területén a zöldterületek fenntartását 
és fejlesztését. A szabályozás hatálya az önkormányzat tulajdonában, fenntartásában, 
használatában lévő zöldfelületekre, közterekre, közkertekre, közparkokra stb. terjedhet ki. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
  
A fővárosi kerületi rendelet tárgyi hatályát a közigazgatási területen lévő minden ingatlanra 
kiterjesztik, függetlenül annak tulajdonosától. Ez ellentétes a Kt. 48. § (2) bekezdésében 
foglaltakkal. 
 
Az önkormányzati rendeletben szereplő fogalmakra önálló meghatározást alkotnak. Erre 
csak akkor van lehetőség, ha magasabb szintű jogszabály nem tartalmazza a fogalom 
meghatározását, amennyiben ilyen meghatározás már létezik, a jogbiztonság érdekében azt 
kell alkalmazni. 
 
A fakivágásról szóló rendelkezések ellentétesek az Fvr. szabályozásával. 
 
A szabálysértést megállapító tényállások ellentétesek az Szkr. rendelkezéseivel. 
Amennyiben a rendelet szabálysértési tényállást is megállapít, a preambulumban 
hivatkozni kell az Szkr.-re mint rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabályra. 
 
A 2009. január 1. napjától hatályos szabályozás értelmében meg kell határozni a 
kompenzációs intézkedések fajtáját és mértékét. 
 
Kapcsolódó AB határozat 

 
29/1995. (V.25.) AB határozat 
Az indítvány kapcsán az Alkotmánybíróságnak több alkotmányosan védett érdek 
ütközését kellett egymással szemben értékelnie és mérlegelnie. Amikor a területet a 
Magyar Állam 1974-ben kisajátította és bányatelekké tette, ez gazdasági, gazdálkodási 
érdeket szolgált. A terület egy részén jelenleg magángazdálkodás folyik. E tények folytán 
az Alkotmány 13. § (1) bekezdésének rendelkezését kellett mérlegelni, mely a tulajdon 
védelmét deklarálja. 
 
Alkotmányosan védett érdek a környezet védelme is. Ezt az Alkotmány 18. §-a akként 
fogalmazza meg, hogy „a Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az 
egészséges környezethez”. 
 
Az Alkotmánybíróság már több határozatban – elvi éllel – fejtette ki, hogy a tulajdonjog 
alkotmányos alapjog, melyet ugyan törvényben korlátozni lehet, de – az Alkotmány 8. § 
(2) bekezdése szerint – az alapvető jog lényeges tartalma még törvény által sem 
korlátozható. A korlátozás nem alkotmányellenes akkor, ha elkerülhetetlen, vagy ha arra 
kényszerítő ok szolgáltat alapot, s a korlátozás súlya a korlátozással elérni kívánt céllal 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  kköörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  ttáárrggyyúú  

rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

84 

 

arányban van [7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991, 26., 11/1993. (II. 27.) AB 
határozat, ABH 1993, 110.]. 
 
A környezethez való jog alkotmányos tartalmának egyes szempontjait az 
Alkotmánybíróság a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban [ABK 1994. május, 195.] fejtette 
ki. Eszerint az Alkotmány 18. §-ában megállapított, az egészséges környezethez való jog a 
Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a 
természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha az más 
alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint 
csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. Az 
1974 óta a környezetvédelem területén bekövetkezett jelentős tudományos fejlődés, 
valamint az azt követő nemzetközi jogi szemlélet változása is indokolja, hogy a védelem 
alól ipari termelés érdekében kivett terület kivett voltának felülvizsgálatát törvény végleges 
jelleggel ne akadályozza. Az alkotmányosan védett tulajdon biztonságos hosszú távú 
használatának korlátozását lehetővé tevő rendelkezés viszont akkor alkotmányos, ha – 
más tulajdonkorlátozási lehetőségekhez hasonló módon – a tulajdonos érdeksérelmének 
alkotmányos orvoslása mellett – más jelentős, ugyancsak védett cél érdekében történik. 
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V. Levegőtisztaság 
 
Rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabály a Kt. 48. § (4) bekezdés a) és b) pontjai. 
 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint 
az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 
valamint 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 
kapcsolatos eljárásban való közreműködés. 
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott füstködriadó terv rendelettel történő 
megállapítása Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg 
államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása; 
b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve 
termelő tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, 
üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti 
közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése; 
c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése 
esetén az érintett lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről 
és időtartamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a 
jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatokról. 
 

1. Füstködriadó terv 
 
A Kt. 110. § (7) bekezdésének 22. pontja felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy 
rendeletben állapítsa meg a levegő védelmével kapcsolatos szabályokat. 
 
A felhatalmazás alapján alkotta meg a Kormány a 21/2001. (II.14.) Korm. rendeletet a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról (a továbbiakban: Lvr.), amelyet 
módosított a 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. A módosítás 2009. február 2. napján lépett 
hatályba. Ez a kormányrendelet az a külön jogszabály, amelyre a Kt. 48. § (6) 
bekezdésének c) pontja is hivatkozik. 
 
A rendelet három esetet különböztet meg, amikor a környezetveszélyeztetést okozó 
légszennyezettség kialakulása miatt rendkívüli intézkedést kell tenni.  

 veszélyes légszennyezettség 

 szmoghelyzet 

 váratlan meghibásodás, üzemzavar következtében keletkező légszennyezettség. 
 
A 15. § (2) bekezdés b) pontja értelmében szmoghelyzetnek nevezzük, ha kedvezőtlen 
meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás 
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következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több 
légszennyező anyag tájékoztatási, illetőleg riasztási küszöbértékét. 
 
„15/B. § (1) Azokon a területeken (településeken), ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell 
számolni és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet 
elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez – beleértve a tájékoztatást és 
riasztást – füstködriadó tervet (a továbbiakban: szmogriadó terv) kell kidolgozni és 
végrehajtani. 
 
 (2) A szmogriadó terv készítésének feltételeit és tartalmi követelményeit az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(3) A szmoghelyzet kialakulásának megelőzésére, illetőleg a szmoghelyzet megszüntetésére 
a szmogriadó tervben foglaltak szerint a lakosságot tájékoztatni kell, továbbá a 
szmoghelyzet megszüntetéséhez, illetve hatásainak enyhítéséhez szükséges mértékben, 
arra alkalmas módon a helyhez kötött és a mozgó légszennyező források működését 
korlátozni kell vagy meg kell tiltani. A riasztási fokozat esetén légszennyező anyagonként 
elrendelhető intézkedéseket az 5. számú melléklet függeléke tartalmazza. A polgármester 
(főpolgármester) az 5. számú melléklet függelékében foglaltakon túl más – a szmogriadó 
tervben meghatározott – intézkedéseket is elrendelhet. 
(4) A szmogriadó tervben foglalt korlátozásokat a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, 
valamint a meteorológiai előrejelzésnek a figyelembevételével az egészségügyi 
államigazgatási szerv, a közlekedési hatóság, valamint a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség véleményének kikérésével kell elrendelni.” 
 

a. A szmogriadó terv készítésének feltételei 
 

(1) A határérték feletti, rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség kialakulásának 
lehetősége vagy bekövetkezése esetére szmogriadó tervet kell készíteni: 
a) minden 200 ezer főt elérő népességszámú városban; 
b) minden olyan településen, amelynek belterületén (belterületének egyes részein) valamely 
légszennyezőanyag koncentrációja 
ba) a hosszú időtartamú egészségügyi határértéket, vagy 
bb) a rövid időtartamú (60 perces, 24 órás) egészségügyi határértéket legalább két 
mérőponton az esetek 30%-ában 
meghaladja; 
c) minden olyan településen, illetve térségben, ahol a riasztási küszöbértékek tartós 
túllépésének veszélye fennáll. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott térségek esetében térségi szmogriadó 
tervet kell készíteni. 
 

b. A szmogriadó terv tartalmi követelményei 
 

(1) A szmogriadó tervnek tartalmaznia kell a szmoghelyzet megelőzésére irányuló 
intézkedéseket (készültségi fokozat), valamint 
a) a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket; 
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b) a szmogriadó terv által érintett területek határait; 
c) a szmoghelyzet megállapításának módját és eszközrendszerét; 
d) a szmoghelyzetet észlelő, megállapító szervezetet(eket) és feladatait; 
e) a jelzés, értesítés szervezetét, feladatait és rendjét, a folyamatos ügyeleti szolgálat 
megszervezését; 
f) a szmogriadó elrendelésére, illetőleg megszüntetésére feljogosított tisztségviselők 
megjelölését (név, cím, telefon stb.), feladatait; 
g) a szmogriadó elrendelésének módját; 
h) a szmogriadó terv végrehajtásában érintettek felsorolását, feladatait és értesítésének 
(bevonásának) rendjét; 
i) a település és térség lakosságának, intézményeinek és üzemeinek folyamatos 
tájékoztatását, értesítését; 
j) a bevezetendő, megelőző és korlátozó intézkedéseket: 
ja) a helyhez kötött források, 
jb) a mozgó források 
működésének szabályozását, korlátozását és azok elrendelésére jogosultakat és az 
elrendelés módját; 
k) a bevezetett korlátozó intézkedések végrehajtásának ellenőrzési módját és 
végrehajtásának rendjét; 
l) a közfeladatok ellátásának rendjét. 
(2) Ha a levegő szennyezettsége a tájékoztatási küszöbértéket eléri, gondoskodni kell a 
lakosság és a légszennyezők tájékoztatásáról, és önkéntes önkorlátozó intézkedésekre kell 
felkérést kiadni. 
(3) A riasztási küszöbérték elérése esetén kötelező korlátozó intézkedéseket kell bevezetni 
(pl. a magángépjárművek forgalmának részleges korlátozása, vagy megtiltása, lehetőség 
szerint alacsonyabb kéntartalmú tüzelőanyag használata stb.). 
(4) Több települést érintő térségi szmogriadó terv elkészítésekor és végrehajtásakor a 
térségben lévő önkormányzatoknak együttes tervet kell készíteniük. 
 

c. A szmogriadó terv végrehajtása 
 

(1) A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatát legalább két (a főváros esetén 
három) folyamatosan működő automatikus mérőállomás adatai alapján kell bejelenteni. A 
szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata elrendelhető egy mérőállomás mérése 
alapján is, ha a településen csak egy mérőállomás működik. 
(2) A szmogriadó terv végrehajtása során különösen a következő feladatokat kell 
végrehajtani: 
a) el kell rendelni a szükséges mértékű levegőtisztaság-védelmi korlátozásokat, illetőleg 
kezdeményezni kell azok elrendelését az illetékes szerveknél; 
b) fokozott készenlétbe kell helyezni a közbiztonsági és közlekedésrendészeti szerveket; 
c) készültségbe kell helyezni az egészségügyi (mentő) szervezeteket; 
d) biztosítani kell a település lakosságának ellátását, az alapvető szolgáltatások, valamint a 
közlekedési és áruszállítási igények kielégítését; 
e) a tájékoztatási küszöbérték túllépését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 
5 órán belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket; 
f) a szmoghelyzetről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket; 
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g) a riasztási küszöbérték túllépését követő két órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán 
belül be kell jelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a bejelentés 
lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni 
kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások 
bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra. A bejelentést a 
Magyar Távirati Irodán keresztül és a helyben szokásos, a szmogriadó tervben 
meghatározott módon kell megtenni; 
h) a riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a 
külön jogszabályban meghatározott légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 
valamennyi folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást követő egyórás 
átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a 
riasztási küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a 
következő napon nem várható a levegőminőség romlása. Ózon esetében a riasztási 
fokozat megszüntethetőségének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon 
koncentráció egyik folyamatosan működő automata mérőállomáson sem lépi túl a riasztási 
küszöbértéket. 
 
A rendelet függeléke tartalmazza a riasztási fokozatban elrendelhető intézkedések körét. 
 

d. Szabálysértés 
 

Az Szkr. 16/2009. (I.30.) Korm. rendelettel történő módosítása a 66/A. §-ában új 
szabálysértési tényállást állapított meg, amely alapját képezi a polgármester által elrendelt 
közlekedési korlátozások megsértőivel szembeni fellépésnek. 
 
„Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való megsértése 
66/A. § (1) Aki szmogriadó elrendelése esetén vagy annak megelőzése érdekében 
bevezetett, a mozgó légszennyező forrás használatára vonatkozó forgalomkorlátozásokat 
vagy intézkedéseket megsérti, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a rendőrség helyszíni bírságot 
szabhat ki.” 
 

2. Háztartási légszennyezés 
 
A helyi önkormányzat önálló rendeletben szabályozhatja az illetékességi területén a – 
háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos –, valamint az 
avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályokat. 
Az önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabály a Kt. 48. § (4) bekezdés 
b) pontja. 
A rendeletalkotásnál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 

 az önkormányzati rendelet határértéket nem állapíthat meg [Kt. 89. § (3) 
bekezdés], 

 előírhatja mely évszakban, hónapban, napokon, mely időpontokban égethető a 
kerti hulladék és az avar, 

 előírhatja, hogy tilos egyéb háztartási hulladék égetése nyílt terepen 
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 -  az Lvr. 11. § rendelkezéseire, azzal hogy az önkormányzati rendelet az Lvr. 
rendelkezéseit megismételheti, annak végrehajtására azonban szabályokat nem 
alkothat. 

 -  az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a rendelet az Lvr. 
11. § (4) bekezdésével összefüggésben állapíthatja meg. 

 
a. Jegyzői hatáskörök a háztartási légszennyezéssel kapcsolatosan 

 
Az önkormányzati rendelet nem szabályozhat azokban a kérdésekben sem, amelyekben a 
jegyzőnek van hatásköre a Lvr. rendelkezései értelmében. 
Lvr. 23. § (3) A települési önkormányzat jegyzője környezetvédelmi hatósági hatáskörében 
eljár 
a) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona 
fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz használt berendezés; a családi ház, illetve 
az egy vagy több lakás ellátására szolgáló, az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt 
meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezés (a 
továbbiakban együtt: háztartási tevékenység) forrásaival, 
b) az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azon 500 kW névleges bemenő 
hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó 
berendezései forrásaival, amelyeket nem gazdasági tevékenység keretében üzemeltetnek, 
valamint 
c) a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag 
füstgázt kibocsátó berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi 
ügyekben. 
(4) A települési önkormányzat jegyzője 
a) ellenőrzi a hatáskörébe tartozó berendezések forrásaira és tevékenységekre 
megállapított levegővédelmi követelmények betartását, 
b) hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak megszegőivel szemben a 
8. számú melléklet szerinti bírságot szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez, 
c)  
d) közreműködik a 7. § (7) bekezdése szerinti intézkedési programok készítésében és 
kötelezi a légszennyezőket a rájuk vonatkozó feladatok végrehajtására, 
e) a hatáskörébe tartozó légszennyezők levegőterheléséről kérésre adatokat szolgáltat a 
környezetvédelmi felügyelőségnek, 
f) környezetvédelmi felügyelőséggel, a közegészségügyi és a közlekedési hatósággal 
együttműködve rendszeresen értékeli illetékességi területének légszennyezettségi állapotát, 
arról a lakosságot tájékoztatja, 
g) ellenőrzi az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények 
betartását, 
h) a hatáskörébe tartozó légszennyezőt a levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó adatok 
közlésére kötelezheti, 
i) a hatáskörébe tartozó légszennyező részére – külön jogszabályban meghatározott – 
kibocsátási határértéket írhat elő, 
j) a hatáskörébe tartozó légszennyezővel szemben az i) pontban meghatározott kibocsátási 
határérték túllépése esetén bírságot szab ki, 
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k) a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében kötelezi az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, 
illetve használóját – kivéve, ha a tulajdonos, kezelő, használó az önkormányzat – az 
ingatlan rendszeres karbantartására és tisztántartására és a határozatban előírt 
kötelezettség megszegése esetén a 8. számú melléklet szerinti bírságot szab ki. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 

Az önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó jogszabály megjelölése 
helytelen vagy pontatlan. Helyesen: Kt. 48. § (4) bekezdés b) pontja a rendeletalkotásra 
felhatalmazást adó jogszabályhely. 
 
Alapvetően hibás és törvénysértő a sommás szabálysértési tényállások alkalmazása. Az 
ilyen szabályozási mód – miután a norma címzettjei számára nem egyértelmű – sérti a 
jogbiztonság elvét [77/2006. (XII.20.) AB határozat]. A szabálysértési tényállásokat 
egyértelműen kell meghatározni, melynek két módja lehet. Egyrészt a pontos 
rendelkezésre való hivatkozás, másrészt a tételes szabálysértési rendelkezés 
meghatározása.  
 
Az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg a jegyzőnek hatáskört, tehát jegyzői 
engedélyhez sem kötheti a rendelet által előírt időszakon kívüli avarégetést. Ez ellentétes 
az Ötv. 7. § (1) bekezdésében foglaltakkal. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
77/2006. (XII.20.) AB határozat 
A „rendeletben foglaltak megsértése”, illetve „az előző bekezdésekben foglaltak 
megszegése” nem tekinthető konkrét jogellenes magatartás-meghatározásnak. Az ilyen 
szabályozási mód, miután a norma címzettjei számára nem egyértelműen szabályozott – 
sérti az Alkotmány jogbiztonságot is magában foglaló jogállamiság követelményét 
megfogalmazó 2. § (1) bekezdését. (Erre tekintettel az Alkotmánybíróság megsemmisítette 
az Ör. 10. § (1) és 14. § (1) bekezdését.) 
   
A háztartási légszennyezéshez kapcsolódó jogszabályok: 
 
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező 
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 
szabályokról 
14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 
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VI. Köztisztaság 
 

1. A köztisztaság és településtisztaság mint önkormányzati feladat 
 
Az önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazást adó jogszabály a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 31. §-a: 
 
„31. § (1) A közterület szervezett, rendszeres tisztán tartása a települési önkormányzat 
közszolgáltatási feladata. 
(2) Az ingatlantulajdonos és a települési önkormányzat közterület tisztán tartási feladatait, 
valamint a közterületen megvalósuló állattartás részletes szabályait – a külön 
jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően – a települési önkormányzat 
rendeletben állapítja meg.” 
 
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladatkörébe tartozik a 
helyi közszolgáltatások körében különösen a köztisztaság és a településtisztaság 
biztosítása. 
 
Budapest főváros területén a  helyi önkormányzati feladat- és hatásköröknek a fővárosi és 
a kerületi önkormányzatok közötti megosztása következtében az Ötv. 63/A. § értelmében  
„A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen 
e) gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja 
a településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék 
gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez 
szükséges lerakóhely területét” 
 
Elsősorban tehát a fővárosi közgyűlés kapott a rendeletalkotásra felhatalmazást, és 
rendeletében nem hatalmazta fel a kerületi önkormányzatokat rendeletalkotásra. Több 
kerületi önkormányzat alkotott a közterületek tisztántartása tárgyában rendeletet az 
általános jogszabályi felhatalmazás alapján. Ezek felülvizsgálatánál figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a rendelkezések ismételhetik a fővárosi közgyűlés rendeletét, vagy kiegészíthetik 
azt, de semmiképpen nem lehetnek azzal ellentétesek és nem szabályozhatnak olyan 
kérdéseket, amelyekben a fővárosi közgyűlés kizárólagosan valamely közszolgáltatót bízott 
meg a feladat ellátásával. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
52/2002. (XI. 18.) AB határozat 
„A Kgy.r. 4. § 17. pontja, valamint a 14. § (2) bekezdése mindössze az 1. számú 
mellékletben szereplő utakat, utcákat vonja be a köztisztasági szolgáltatás körébe. A 
melléklet ténye önmagában is jelzi egyes utak, utcák kiemelt kezelését. A Kgy.r. 4. § 12. 
pontja szerint: „köztisztasági szolgáltatás: a közterületek tisztán tartása, valamint a 
települési szilárd hulladék kezelése, továbbá a szolgáltató hulladékártalmatlanítási és 
hasznosítási tevékenysége;” A Kgy.r. értelmező rendelkezései szerint közterület az 
ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, 
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tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, 
alul- és felüljáró); a tisztán tartás pedig az egyes ingatlanok és közterületek tisztán tartását, 
hó- és síkosságmentesítését, illetőleg pormentesítését foglalja magában. A Kgy.r. idézett 
rendelkezéseiből tehát kitűnik, hogy a helyi közutak tisztán tartása beletartozik a 
köztisztasági közszolgáltatások körébe. 
A Kktv. 34. § (5) bekezdése értelmében „a közút tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról, 
továbbá az út síkossága elleni védekezésről a közút kezelője gondoskodik”. A Kgy.r. 
támadott rendelkezései szerint a köztisztasági közszolgáltatások köre csak az 1. számú 
melléklet által bevont területre terjed ki. Ennek következtében a helyi közutak tisztán 
tartása csak az e szolgáltatás körébe bevont területeken valósul meg. Mindezek értelmében 
a Kgy.r. 4. § 17. pontja a bevont területek szűkítése miatt ütközik a Kktv. 34. § (5) 
bekezdésével, így alkotmányellenességet eredményez, mivel magasabb szintű jogszabály 
rendelkezésével ellentétesen állapítja meg a közút tisztán tartásának helyi önkormányzati 
feladatát. 
Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy a Kgy.r. 4. § 17. pontja 
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik, ezért azt megsemmisítette. 
3. A Kgy.r. 14. § (2) bekezdésének rendelkezése visszautal a 4. § 17. pontjának értelmező 
rendelkezésére, mely az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközően állapítja meg a 
köztisztasági közszolgáltatás területét. Az e rendelkezéssel való szoros tartalmi 
összefüggése miatt az Alkotmánybíróság a Kgy.r. 14. § (2) bekezdését is 
megsemmisítette.”  
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az önkormányzat rendelete nem jelöli meg a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 
jogszabályt. A rendelet megalkotására a Hgt. 31. § (2) bekezdése ad felhatalmazást. 
 
Típushibaként jelentkezik a fővárosi kerületi rendeleteknél egyes fogalom meghatározások 
helytelen használata, mivel az alapul vett közgyűlési rendelet fogalmait vették át és az sem 
felel meg a hatályos jogi szabályozásnak. 
 
A falfirkák (graffitik) elhelyezésének tilalmát több önkormányzati rendelet is 
megfogalmazza. Kifogásolható azonban az, amennyiben szabálysértésként önálló 
szankciót fűz a tilalom megszegéséhez, mivel szabályozása nincs összhangban sem a 
szabálysértési törvénnyel, sem a büntető törvénykönyvvel. Az Alkotmánybíróság hasonló 
esetben az önkormányzat által megállapított szabálysértést alkotmányellenessége miatt 
megsemmisítette. 
 
Helytelenül rendelkeznek azok az önkormányzati rendeletek, melyek szerint az üzletek és 
egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, székházak, intézmények és szolgáltató 
egységek előtti járdaszakaszt az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztántartani. A Thr. 6. § 
(4) bekezdése ugyanis úgy szabályoz, hogy nyitvatartás idején a használó kötelezettsége a 
járdaszakasz tisztántartása. 
Több önkormányzati rendelet szabálysértési rendelkezése túl általánosan fogalmaz. Az 
ilyen szabályozási mód – miután a norma címzettjei számára nem egyértelmű – sérti a 
jogbiztonság elvét [77/2006. (XII.20.) AB határozat]. A szabálysértési tényállásokat 
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egyértelműen kell meghatározni, melynek két módja lehet. Egyrészt a pontos 
rendelkezésre való hivatkozás, másrészt a tételes szabálysértési rendelkezés 
meghatározása.  
 
Kapcsolódó AB határozat  
 
101/2008. (VII. 11.) AB határozat 
„A Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontja alapján húszezer forintot meg nem haladó kárt 
okozva szándékos rongálást követ el, úgyszintén, aki e cselekmények elkövetését 
megkísérli, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A Szabs.tv. 157. § (3) 
bekezdése alapján, aki műemléket, muzeális tárgyat, az államhatárt, a megye-, város-, 
községhatár vagy a birtokhatár megjelölésére szolgáló hivatalos jelet, tömegközlekedési 
vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy az ahhoz tartozó felszerelést 
gondatlanul megrongálja, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
Az Ör. 15. § (1) bekezdésében meghatározott falfirka, graffiti közterületen lévő, vagy 
közterületről látható építményen, épületen, műtárgyon, közterületi berendezési tárgyon, 
valamint művészeti alkotáson történő elhelyezése olyan szándékosan vagy 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely idegen tárgy megrongálásával kárt okoz, és 
az okozott kár mértékétől függően az elkövető személy a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény 324. §-ában meghatározott rongálás bűncselekményét vagy a 
Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 157. § (3) bekezdésében 
meghatározott rongálás szabálysértését követi el. A rongálás szabálysértése a Szabs.tv. 
alapján 100.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ezzel szemben az Ör. 15. § (1) 
bekezdés b. pontjában meghatározott falfirka, graffiti elhelyezésével elkövetett rongálás 
csak 30.000.- Ft pénzbírsággal sújtható. Az Ör. indítvánnyal támadott rendelkezése nincs 
összhangban a Szabs.tv. 157. § (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekezdésének 
rendelkezéseivel, ezért a Képviselő-testületnek 2000. március 1-jéig az Ör. 15. § (1) 
bekezdés b. pontját hatályon kívül kellett volna helyeznie. Mivel ezt a Képviselő-testület – 
még a törvényességi észrevétel ellenére – sem tette meg, ezért az Ör. 15. § (1) bekezdés b. 
pontja ellentétes a Szabs.tv. 169. § (2) bekezdésével, s ez sérti az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdését, amely szerint a helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, 
amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. A kifejtettekre tekintettel az 
Alkotmánybíróság az Ör. 15. § (1) bekezdés b. pontját alkotmányellenesség miatt 
megsemmisítette.” 
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VII. Hulladékgazdálkodás 
 

1. Jogszabályi felhatalmazás az önkormányzati rendelet megalkotására 
 
A Hgt. 24. § (1) ad felhatalmazást az önkormányzati rendelet megalkotására és annak 
kötelező tartalmára. 
 
„24. § (1) A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási feladatainak végrehajtása 
érdekében hozott önkormányzati rendeleteiben – törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban 
előírtaknál szigorúbb hulladékgazdálkodási előírásokat is meghatározhat. 

 
2. A fővárosra vonatkozó eltérő rendelkezések 

 
Ötv. 63/A. § A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen 
e) gondoskodik a hulladékártalmatlanítás önkormányzati feladatainak ellátásáról; biztosítja 
a településtisztaságot, gondoskodik a települési kommunális szilárd és folyékony hulladék 
gyűjtéséről, elhelyezéséről, ártalmatlanításáról és hasznosításáról, kijelöli az elhelyezéshez 
szükséges lerakóhely területét; 
 
Ötv. 65/A. § (1) Törvény határozza meg, hogy rendelkezései végrehajtására a közgyűlés, 
illetve a kerületi képviselő-testület alkothat rendeletet. 
(2) A közgyűlés feladatkörében alkotott rendelete végrehajtása érdekében felhatalmazást 
adhat kerületi képviselő-testületnek rendeletalkotásra. Az e tárgykörben alkotott kerületi 
rendelet nem terjeszkedhet túl a fővárosi közgyűlés rendeletében foglalt felhatalmazáson. 
A kerületi képviselő-testület rendelete nem lehet ellentétes a közgyűlés rendeletével. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
40/2001.(X.19.) AB határozat  
„Az Ötv. 63/A. § e) pontja, a 65/A. § (2) bekezdése és a Hgtv. 23. §-a bemutatott 
rendelkezései összevetéséből kitűnik, hogy a Hgtv. végrehajtására, így a települési szilárd 
hulladék mint közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos tárgykörök szabályozására a 
fővárosban Budapest Főváros Önkormányzata kapott rendeletalkotási felhatalmazást. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Ör. sérelmezett, a 
települési szilárd hulladék elszállítása díjának megállapítására és megfizetésére vonatkozó 
előírásai erre irányuló jogalkotási felhatalmazás hiányában születtek, s ezért ellentétesek a 
Hgtv. 23. §-ával, az Ötv. 16. § (1) bekezdésével, a 63/A. § e) pontjával és a 65/A. § (2) 
bekezdésével, ily módon pedig az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével is.”  
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3. Az önkormányzati rendelet tartalmi követelményei 

 
Az önkormányzati rendelet kötelező tartalmi elemei:  
 
„23. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja 
meg: 
a) a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen 
belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos 
ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó 
speciális szabályokat –, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 
d) a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a 
közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit; 
e) a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési 
önkormányzati feladat- és hatáskört; 
f) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj 
legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a 
szolgáltatás ingyenességét; 
g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 
h) a gazdálkodó szervezet számára – a 20. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem elkülönítetten gyűjtött és a 13. 
§ alapján nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás 
kötelező igénybevételét a 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.” 
 

 rendeletében meghatározza a települési szilárd hulladék elszállításának 
gyakoriságát. [213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) 
pontja] 

 megállapítja a közszolgáltatási díj szabályait – [Hgt. 25 . §]  
 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait a rendelet megalkotásánál 
figyelembe kell venni. 
 
2. § (1) A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni. 
(2) A települési szilárd, illetve folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás díját 
külön-külön kell meghatározni.  
A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj egytényezős vagy 
kéttényezős díjként határozható meg. 
(3) A közszolgáltatási díj számítására szolgáló kalkulációs séma vagy díjképlet alkalmazása 
esetén a kalkulációs sémát, illetve a díjképletet, továbbá a díjszámítás módszertanát és a 
díjképlet elemeit is részletesen meg kell határozni és közzé kell tenni. 
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4. § (1) A közszolgáltatási díjat az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi 
díjtételek alapján kell meghatározni. 
- az önkormányzat megállapíthat mentességet a díjfizetési kötelezettség alól [Hgt. 23. § f) 
pontja] 
- a közszolgáltatás lehet ingyenes. 
 
9. § (1) Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: 
időlegesen használt ingatlan) esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott 
mértékű használati szezont kell megállapítani. 
(2) Az időlegesen használt ingatlan esetében a fizetendő közszolgáltatási díj 
megállapításánál a díjfizetési időszak helyett a használati szezon időtartamát kell alapul 
venni. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
27/2003. (V.30) AB határozat: 
„1. A Hgt. 21. § idézett (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék 
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. A Hgt. 23. § f) pontja 
pedig a rendeletalkotási felhatalmazáson túl mellőzhetetlen előírásokat is tartalmaz a 
képviselő-testület számára a díjmegállapításhoz. A Hgt. 25. § (1) bekezdése szerint a 
hulladékkezelési közszolgáltatás díját az elvégzett közszolgáltatással arányosan, a 
közszolgáltatás jellegét, a kezelt hulladék mennyiségét és minőségét, a közszolgáltatást 
működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításaihoz és a 
működés fejleszthető fenntartásához szükséges költségeket alapul véve a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint kell megállapítani. 
A Korm. r. 7. §-a szerint a közszolgáltatási díj megállapítása az általános forgalmi adó 
nélkül számított egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az egységnyi díjtétel a 
gyűjtőedény egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömege vagy 
térfogata szerint meghatározott díj lehet. 
Az Ör. 3. számú melléklete a hulladékszállítási díjtételeket nem kizárólag a gyűjtőedényzet 
egyszeri kiürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömege vagy térfogata alapján 
határozta meg, hanem ún. rendelkezésre állási alapdíjat is meghatározott. 
Az Alkotmánybíróság már korábban is megállapította, hogy „a felhatalmazás kereteinek 
túllépése – a jogforrási hierarchia rendjének megsértésen keresztül – 
alkotmányellenességet eredményez.” [19/1993. (III. 27.) AB határozat, ABH 1993, 431, 
433.], továbbá „egy felhatalmazáson alapuló jogszabály akkor alkotmányos, ha nem lépi 
túl (...) az Alkotmány szerinti, valamint a felhatalmazó jogszabály által meghatározott 
törvényi szintű keretet.” (551/B/1993. AB határozat, ABH 1995, 840, 841, 842.) 
Mivel a vizsgált önkormányzati szabályozás a magasabb jogszabályi előírások kereteit 
túllépte, azokkal ellentétes szabályozást tartalmaz, sérti az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdését is. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a támadott szabályozást 
alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette.” 
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2/2004. (II.12.) AB határozat 
„A Kdr. 7. § (1) bekezdése alapján a közszolgáltatási díj megállapítása az egységnyi 
díjtételek meghatározásával történik. A 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján az egységnyi 
díjtétel a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetében a folyékony 
hulladék egységnyi térfogatának szippantási díja. A 7. § (4) bekezdése szerint pedig a 
fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szolgáltatás mennyiségének, illetve 
gyakoriságának a szorzata. A közszolgáltatás díját tehát nem egy vélelmezett mennyiség 
után kell fizetni. A települési folyékony hulladék mennyiségét és a közszolgáltatás díját 
nem lehet a felhasznált ivóvíz mennyiségébe és díjába való beszámítással meghatározni. 
Ezért az Ör. 7. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet kifogásolt része ellentétes a Kdr. 7. 
§ (4) bekezdésével. 
Az Ör. 7. § (2) bekezdése szerint az az ingatlantulajdonos köteles közszolgáltatási díj 
fizetésére, akinek ingatlanán folyékony hulladék keletkezik és a közszolgáltatás 
igénybevételére köteles. A Kdr. idézett 8. § (4) bekezdése alapján a díjat a közszolgáltatás 
igénybe vevője, a már teljesített közszolgáltatás alapján, és utólag köteles megfizetni. Erre 
figyelemmel az Ör. 7. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet vizsgált része ellentétes a 
Kdr. 8. § (4) bekezdésével.”  
 
A képviselő-testület döntésétől függő tartalmi elemek: 
 
A települési önkormányzat 

 a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd 
hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében 
történő begyűjtését, illetőleg meghatározhatja az erre vonatkozó részletes 
szabályokat. [Hgt. 21. § (5)]; 

 Települési hulladék esetében önkormányzati rendelet kötelezheti a hulladék 
termelőjét, birtokosát a hulladék meghatározott anyagminőség szerinti 
elkülönített gyűjtésére, valamint a hulladék jellegének megfelelő csomagolására 
és megjelölésére, továbbá az így előkészített hulladék átadására a begyűjtést 
végző szervezetnek, illetőleg hulladékkezelőnek. [Hgt. 13. §. (3)] 

 Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladékot – a települési 
önkormányzat, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: 
települési önkormányzat) rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati 
rendelet) meghatározott feltételek mellett –, az abban megjelölt 
hulladékbegyűjtő helyre vagy hulladékkezelő telepre külön engedély nélkül 
maga is elszállíthatja. [Hgt. 20. § (2)] 

 A települési önkormányzat rendeletében meghatározza – elkülönített gyűjtés 
esetén – az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék szervezett 
begyűjtésének és elszállításának feltételeit.  [213/2001. (XI. 14.) Korm. 
rendelet 19. § (4) bekezdés] 
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A szabályozásnál figyelembe veendő közegészségügyi követelmények: 
 
A szabályozásnál figyelembe kell venni a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 
előírásait: 
  
„5. § (1) A gyűjtőedényzetet zárható helyiségben vagy zárható tárolóban úgy kell 
elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. 
(2) A bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) 
bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente 
legalább kétszer, egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint 
nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. 
(3) Ha az önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik, a nagydarabos hulladékot a 
közterületre kirakni csak az elszállítás napján lehet.” 
 
60/2006. (XI.9.) AB határozat 
„A hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja szabályozásakor is 
figyelemmel kell lenni a képviselő-testületeknek a magasabb jogszabályok előírásaira. Ezek 
körébe tartozik az EüM. r. is, amelynek 5. § (2) bekezdése arról rendelkezik, hogy a bomló 
szerves anyagot tartalmazó hulladékot a Korm. r. 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja 
szerinti nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb 
lakóterületen hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el 
kell szállítani. E rendelkezés szerint „kéthetente" történő szemétszállításról egy 
önkormányzat sem határozhat.” 
 
A rendeletalkotás során figyelembe veendő egyéb jogszabályok: 
 
A képviselő-testület a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben települési 
(kommunális) hulladék elhelyezésére területet jelöl ki. [OTÉK 49. § (1)] 
 
Az önkormányzati rendelet a jegyzőnek hatáskört nem állapíthat meg. [Ötv. 7. § (1) 
bekezdés] 
 
Az önkormányzati rendelet nem szabályozhat olyan kérdéseket, amelyek a jegyző 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai körébe tartoznak, nem vonhat el hatáskört 
illetve rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a fent megjelölt jogszabályok egyikével 
sem. 
 
A jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatairól az alábbi jogszabályok 
rendelkeznek: 
 
19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontja 
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 1-2. § 
Hgt. 30. § (3) 44. §, 45. § 49. § 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése 
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38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (8) bekezdése 
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4) 4. § 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Nem felel meg az arányosság követelményének az a díjfizetési szabályozás, ha a díjfizetés 
alapjául a lakásban (az ingatlanon) élő személyek számát, vagy a lakásban lévő helyiségek 
(lakóegységek) számát tekintik meghatározónak; illetve a lakossági szemétszállítási díj 
összegét kizárólag a lakóingatlanban lévő lakások számához kötik. 
 
Aggályos az a rendeleti szabályozás, mellyel az önkormányzat felhatalmazza a szolgáltatót 
arra, hogy az I.-II.-III.-IV. negyedév egyösszegű megfizetése esetén a háztartási hulladék 
szállításának és ártalmatlanításának díjából engedményt adjon.  
 
Aggályos az az önkormányzati rendelkezés, mely úgy szabályoz, hogy a szolgáltatás 
ingyenes igénybevételére vonatkozó kérelmek elbírálására a szolgáltató jogosult. 
 
Aggályos az a rendeleti szabályozás, mely szerint a kedvezmény biztosítását az érintettek a 
polgármesteri hivataltól kérelmezik, a kérelmek elbírálásáról pedig a polgármesteri hivatal 
értesíti a szolgáltatót. Ebben az esetben nem került meghatározásra, hogy önkormányzati 
hatósági ügyben eljárva ki bírálja el a kérelmeket, a polgármesteri hivatal ugyanis erre nem 
kaphat hatáskört.  
 
Kifogásolható az a rendelkezés, mely szerint a kötelezően fizetendő díj egy részét vagy 
egészét a polgármesteri hivatal a kötelezett anyagi és szociális helyzetének 
figyelembevételével méltányosságból elengedheti. A polgármesteri hivatalra nem 
telepíthető ilyen hatáskör. 
 
A települési önkormányzati rendeletek többsége túl általánosan szabályozza a 
szabálysértési kérdéseket. Jellemzően úgy rendelkeznek, hogy „aki a jelen rendelet 
előírásait megszegi, szabálysértést követ el…”. Az ilyen szabályozási mód – miután a 
norma címzettjei számára nem egyértelmű – sérti a jogbiztonság elvét [77/2006. (XII.20.) 
AB határozat]. A szabálysértési tényállásokat egyértelműen kell meghatározni, melynek két 
módja lehet. Egyrészt a pontos rendelkezésre való hivatkozás, másrészt a tételes 
szabálysértési rendelkezés meghatározása.  
 
Hulladékgazdálkodás terén a felsőbb szintű jogszabályokban számos fogalmi 
meghatározás szerepel, az önkormányzati rendeletek ezeket a fogalmakat többször 
átveszik, de pontatlanul. A vegyes jogszabályszerkesztést alkalmazva sérül a Jat. 18. § (2) 
bekezdésében foglalt normavilágosság követelménye. 
 
Új szolgáltatás naptári év közben történő indításakor, szolgáltató váltáskor problémát 
jelent, hogy a díj az év végéig hátralévő pár hónapra kerül megállapításra ellentétes a 
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével, miszerint a 
közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra kell meghatározni.    
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4. Hulladékgazdálkodási terv 
 

a. Felhatalmazás a rendelet megalkotására 
 
Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a 
település rendezési tervével összhangban illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási 
tervet dolgoz ki, amelyet rendeletben hirdet ki. [Hgt. 35. § (1) – (3) bekezdés] 
 
A terv tartalmára a Hgt. 36-37. § -ait kell alkalmazni. 
 
37. § (4) A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen: 
a) a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és 
eredetét; 
b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; 
c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; 
d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre 
felhatalmazott vállalkozásokat; 
e) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; 
f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a 
hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának 
és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk 
sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, 
ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, 
valamint ezek becsült költségeit. 
(5) A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a (4) 
bekezdés szerinti tartalommal a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy 
külön tervben kell meghatározni. 
(6) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit külön jogszabály 
határozza meg. 
 
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik a hulladékgazdálkodási tervek részletes 
tartalmi követelményeiről. 
 
A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmát a rendelet 1. sz. melléklete állapítja meg. 
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VIII. Helyi zaj és rezgésvédelem 
 

1. Az önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazást adó jogszabályok 
 
A Kt. 36. §, 110. § (7) bekezdésének 16. és 21. pontjai felhatalmazzák a Kormányt a 
zajvédelmi szabályok megalkotására. A felhatalmazás alapján született meg a környezeti 
zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Zr.), amely 2008. január 1. napján lépett hatályba. 
 
A rendelet hatálya – néhány kivétellel – mindazokra a tevékenységekre és létesítményekre 
kiterjed, amelyek környezeti zajt illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak. 
 
 „1. § (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) közterületi rendezvényre, 
b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre, 
c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, 
d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, 
e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és 
bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint 
f) a vallási tevékenység végzésére.” 
 
Tekintettel a további felhatalmazás adás Jat.-ban megfogalmazott tilalmára, a képviselő-
testület a Zr. hatálya alá tartozó területeken nem alkothat rendeletet, az általános törvényi 
felhatalmazás és a Zr. szabályainak összevetéséből két olyan terület maradt, amelyre önálló 
szabályokat állapíthat meg: 

 rendelkezhet a közterületi rendezvényekkel kapcsolatos zaj- és rezgésvédelmi 
szabályokról 

 megállapíthatja a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő 
tevékenységekkel összefüggő zaj- és rezgésvédelmi szabályokat.  

 
Fentieken túl a Catv. 85. § (1) c) és d) pontjai alapján a helyi önkormányzat 

 területeket zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilváníthat; 

 elrendelheti csendes övezet kialakítását a zaj ellen fokozott védelmet igénylő 
létesítmény körül. 

 
A Zr. 15-16. §-a tartalmazza a csendes övezetre és a zajvédelmi szempontból fokozottan 
védett területre vonatkozó rendelkezéseket. Amennyiben a fokozottan védett terület 
kijelölésére közterületen kerül sor, meghatározhatók a közterület felhasználásának 
zajvédelmi szabályai. 
 
Tekintettel arra, hogy a Zr. értelmében a rendelet megalkotását körültekintő műszaki 
előkészítő munkának kell megelőznie, a Zr. 33. § f) pontja előírja, hogy az önkormányzat 
köteles zaj- és rezgésvédelmi szakértőt megbízni az önkormányzati/helyi zajvédelmi 
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rendelettervezet műszaki előkészítéséhez. Természetesen ez a módosító 
rendelettervezetekre is vonatkozik. 
 
2. A helyi zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendeletek részletes szabályai 
 
A preambulumban megjelölendő felhatalmazást adó jogszabályok: 
Ötv. 16. § (1) 
Kt. 46. § (1) c) 
Catv. 85. § (1) e) 
Kt. 48. § (1) 
 
Törvénysértő a fővárosi kerületi önkormányzati rendeletek preambulumában a Kt. 48. § 
(1) bekezdésére hivatkozás, mert az a fővárosi önkormányzat illetékességi területén a 
fővárosi közgyűlést jogosítja fel a jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások meghatározására. 
 
Ezt támasztja alá az Alkotmánybíróság gyakorlata is. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
34/2008. (IV. 3.) AB határozat  
„Az önkormányzati jogalkotói hatáskör további korlátja – az indítványozó által is 
hivatkozott módon – a fővárosi kerületi önkormányzatot érinti, mivel illetékességi 
területükre vonatkozóan csak a fővárosi közgyűlés határozhat meg az előírtaknál kizárólag 
nagyobb mértékben korlátozó rendeletet.” 
 

3. A rendelet hatálya 
 

Az önkormányzat rendelete meghatározhatja a személyi hatályt, a rendelet területi hatálya 
csak az önkormányzat közigazgatási területére terjedhet ki. 
 

4. Közterületi rendezvények során működő zajforrásokra vonatkozó 
szabályozások 

 

 Az önkormányzati rendelet meghatározhatja, hogy munkanapokon, pihenő- 
illetve munkaszüneti napokon, mely időszakban, milyen időtartamú 
rendezvényeket (hangosító berendezés üzemeltetése, élőzene, műsor 
szolgáltatása stb.) lehet tartani, előzetes engedély alapján. 

 A rendelet rögzítheti, hogy ki adja ki az engedélyt: a képviselő-testület, illetve 
átruházott hatáskörben valamelyik bizottsága vagy a polgármester. 

 A rendelet szabályozhatja az engedélyezési eljárást (hány nappal korábban kell 
benyújtani a kérelmet, milyen mellékleteket kell csatolni). 

 A rendelet megalkotása során figyelemmel kell lenni az önkormányzat hatályos 
közterület használatról szóló rendeletére. 
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 A rendelet tartalmazhatja. milyen formában dönt a döntéshozó (határozat), 
milyen típusú döntéseket hozhat: engedélyt ad, korlátoz, elutasít stb) 

 A rendelet határértéket nem állapíthat meg: a Kt. 89. § (3) bekezdése 
értelmében a határértéket a miniszter – az érdekelt miniszterekkel együttesen 
kiadott – rendeletben, vagy rendeletben meghatározott esetekben a 
környezetvédelmi hatóság állapítja meg. 

 A rendelet nem állapíthat meg újabb hatáskört a jegyzőnek [Ötv. 7. § (1)] 

 A rendelet nem adhat méltányossági jogkört a jegyzőnek a környezetvédelmi 
hatósági tevékenysége során [Ötv. 7. § (1)] 

 A rendelet utalhat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló hatályos rendeletre, amely jelenleg a 27/2008. (XII.3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet. 

 2009. augusztus 1-jén lépett hatályba a fent hivatkozott együttes rendelet 2. § 
(4) bekezdése, mely szerint:  
„A június 1. és szeptember 15. közötti időszakban megrendezésre kerülő, 
egybefüggően több, de legfeljebb nyolc napon át tartó kulturális fesztiválok 
esetében e rendelet alkalmazása során 
a) a nappali időszakon a 6:00 és 23:00 közötti időszakot, éjjeli időszakon a 
23:00 és 6:00 közötti időszakot kell érteni, 
b) a zajtól védendő valamennyi területen a terhelési határérték nappali 
időszakban 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.” 

 
5. A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő tevékenységekre 

vonatkozó szabályozás 
 
A rendelet szabályozhatja a munka-, pihenő és munkaszüneti napokon végzett, nagy 
zajhatással járó kertépítési, kertfenntartási munkák időkorlátok közé szorítását. 
Szabályozhatja a lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál nagyobb 
zajhatással járó háztartási gépek, a lakás felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajos 
elektromos szerszámok, berendezések használatának időbeli korlátait. 
 
A lakóépületekben alkalmazott zajforrásokkal kapcsolatos szabályozásnak figyelemmel 
kell lennie Társasháztv. alábbi rendelkezéseire, melyek a társasház/szövetkezet ház 
közgyűlésének hatáskörébe utalják a döntést az épületen belüli zajforrásokkal 
kapcsolatosan. 
 
„18. § (3) A közgyűlés a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatott használatához 
a lakhatás nyugalma – így különösen: a zaj- és rezgésvédelem, illetőleg a lakókörnyezetet 
veszélyeztető más tevékenység megelőzése – érdekében az erre vonatkozó külön 
jogszabályok előírásainak figyelembevételével kikötött feltételt tartalmazó hozzájáruló 
határozatot is hozhat. 
26. § (1) A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon 
belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás 
nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend); e szabályok nem lehetnek 
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ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó 
külön jogszabályok rendelkezéseivel. 
(2) A közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, 
területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is.” 
 
Amennyiben a rendelet ilyen szabályokat tartalmaz, a rendelkezés szövegébe az 
„amennyiben a házirend másként nem rendelkezik” kitételt szükséges belefogalmazni. 
 

6. Szankciók 
 

Az Szkr. állapítja meg a csendháborítás tényállását: 
6. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, 
tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen 
indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a 
természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, 
harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés elkövetőjével szemben a rendőrség, 
továbbá a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre felhatalmazott 
ügyintézője, a közterület-felügyelő, a természeti és védett természeti területen a 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett területen az önkormányzati 
természetvédelmi őr helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
A képviselő-testület alkothat önálló szabálysértési tényállást, de csak ahhoz az előíráshoz, 
(magánszemélyek tevékenysége, közterületi rendezvények) amelyben hatásköre van a 
szabályozásra. 
A rendelkezésnek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

 a csendháborítás szabálysértési tényállásától jól megkülönböztethető legyen, 

 a kötelezést kimondó rendelkezéshez egyértelműen rendelje hozzá a szankciót, 

 szankcióként pénzbírságot szabhat ki. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 

Helytelen az önkormányzati rendeletben a Kt. 48. § (1) bekezdésére, mint felhatalmazást 
adó jogszabályra hivatkozás, mert ez a rendelkezés kizárólag a fővárosi önkormányzatnak 
ad felhatalmazást. 
 
Az önkormányzati rendeletek legfőbb típushibája az, hogy a Zr. hatálya alá tartozó 
szabályozást tartalmaznak, jóllehet erre nincs felhatalmazásuk. 
 
A közterületi rendezvényekkel kapcsolatos szabályozásból hiányzik az eljárási szabályok 
megállapítása. Az önkormányzati rendeletnek nemcsak azt kell előírnia, hogy a rendezvény 
megtartása előtt tizenöt vagy harminc nappal engedélyt kell kérni, arra is ki kell térni a 
szabályozásban, kinek kell benyújtani az engedélykérelmet, kinek van hatásköre azt 
elbírálni, milyen formában kell benyújtani a kérelmet, mit kell tartalmaznia, milyen 
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mellékleteket kell csatolni. Az önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell, hogy az 
elbírálásra hatáskörrel rendelkező milyen döntést hozhat, van-e lehetőség jogorvoslatra. 
Az önkormányzati rendelet nem állapíthat meg a jegyzőnek hatáskört a közterületi 
rendezvényekkel kapcsolatosan sem. Az önkormányzati rendelet nem írhatja elő, hogy a 
jegyző adott esetben engedélyezheti a határérték túllépését, illetve a közterületi rendezvény 
jegyzőnek tett bejelentéshez sem köthető. 
 
Tekintettel arra, hogy a jogszabály a közterületi rendezvények esetére zajbírság kiszabását 
nem teszi lehetővé, az önkormányzatok egy része nem is szankcionálja az előírások 
megszegését. Így a rendelkezések megtartásának kikényszerítése még nehezebb. 
 
Az önkormányzatok egy része nem szankcionálja a háztartási tevékenységgel okozott 
zajkeltésre vonatkozó előírások megszegését, így csak az állampolgárok jogkövető 
magatartásától függ, hogy azokat megtartják-e. 
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ÚTMUTATÓ A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 
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I. Általános bevezetés 
 
Az önkormányzati közügyek körébe tartozik a közszolgáltatások feltételrendszerének 
megteremtése, a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának a biztosítása. A 
települési önkormányzatoknak a helyi közszolgáltatások körében jelentkező feladatait a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) széles 
körben állapítja meg. A törvény a településfejlesztés és a helyi társadalom közösségi 
életéhez szükséges feladatok főbb területeit emeli ki, határozza meg. A felsorolásban 
megtalálhatók azok a legalapvetőbb feladatok, amelyek révén biztosítható egy-egy 
település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, továbbá a 
lakosság kommunális és humánszolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása. 
 
Törvény előírhat olyan önkormányzati feladatokat és közszolgáltatásokat, amelyek 
ellátására a települési önkormányzatok nagyságuktól, teherbíró képességüktől függetlenül 
egyaránt kötelesek. Garanciális jelentősége van annak, hogy az Ötv. meghatározza a helyi 
közszolgáltatásoknak azt a körét, amelyről minden települési önkormányzat köteles 
gondoskodni. Ezek a kötelező feladatok, melyek a feladatoknak azt a minimális körét 
jelentik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a helyi közösség alapfokú ellátásához, a 
település üzemeléséhez.  
 
Ezek sorában kötelező közszolgáltatásként az Ötv. a következőket sorolja fel: minden 
település köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az 
általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a 
közvilágításról, a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról. 
 
Az Ötv. nem határozza meg e közszolgáltatások fogalmát és az egyes feladatkörök 
tartalmát, mélységét. Azokat más törvényekből ismerhetjük meg.  
 
Ezen útmutatóban az önkormányzatok négy fontos közszolgáltatását emeltük ki, 
amelyekben rendeletalkotási kötelezettség is terheli az önkormányzatokat: víz- és csatorna 
közszolgáltatás, temetkezési közszolgáltatás, távhőszolgáltatási közszolgáltatás és 
kéményseprő közszolgáltatás. 
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II. Ivóvíz- és csatorna közszolgáltatás 

 
A fejezetben hivatkozott jogszabályok 

 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Az ivóvíz- és csatorna közszolgáltatással kapcsolatos fontosabb központi 
jogszabályok 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 

Alkotmány 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény Vtv. 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Ártv. 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi 
LXXVIII. törvény 

Ét. 

a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet 

Korm. r. 

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) 
Kormányrendelet 

R. 

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) 

Kormányrendelet 

Közszolgáltatási díjról 
szóló rendelet 

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 

 

önkormányzati rendelet Ör. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  Ötv. 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény  

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  
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1. Bevezetés 
 
Az első magyar vízügyi törvényt – a vízjogról szóló 1885. évi XXIII. törvénycikket – 
hatályon kívül helyező, a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény azt a felfogást juttatta 
érvényre, hogy a vizek társadalmi tulajdonban vannak, a velük való rendelkezés 
elsődlegesen az államot illeti. A vízgazdálkodást – ideértve a vizek kártételeinek elhárítását 
is – döntően az állam irányította és végezte. 
 
Az 1965. július 1-jén hatályba lépett törvény tehát a vizek kizárólagos állami tulajdonára, a 
központi tervezésre, az állami beavatkozásra, valamint a centrális alárendeltségű szervezeti 
rendszerre épített, nem biztosíthatta, hogy a vízkészletekkel való gazdálkodás területén 
érvényesüljön a piaci értékszemlélet; nem garantálta, hogy a vízháztartási viszonyokba való 
minden beavatkozás csak ellenőrzött módon, az ökológiai viszonyok káros megbontása 
nélkül történjen és nem foglalkozott súlyának megfelelően a felszín alatti vizekkel. 
 
A korábbi jogi szabályozás alapját képező politikai, gazdasági és tulajdonviszonyokban, a 
társadalom alapintézményeiben, összességében a társadalmi környezetben olyan lényegi a 
változás, amely új törvény megalkotását tette szükségessé. Így született meg a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vtv.). 
 
A Vtv. egyértelműen tükrözi az állam szerepének megváltozását, amely az anyagi termelő 
ágazatokhoz, a termelő infrastruktúrához képest számos kényszerítő – többek között a 
sajátos természetföldrajzi, infrastrukturális – körülmények miatt a vízgazdálkodásban még 
így is jelentős marad, de elsődlegessé a szabályozásban válik. 
 
Az Ötv. értelmében a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges 
ivóvízellátásról, és emellett az önkormányzatok feladatai közé sorolja a helyi 
közszolgáltatások körében a vízrendezést és csapadékvíz elvezetést, valamint a 
csatornázást. 
 
Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjának alakulása a következő évek 
legfontosabb vízügyi kérdései közé tartozik. Az Európai Parlament és a Tanács a 
vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelvében meghatározott követelményének megfelelően a tagállamoknak 
lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a díjakban 2010-től tükröződjön a 
szolgáltatás teljes ráfordítása. 
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2. Az önkormányzati rendeletalkotás alapja 
 
A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az Alkotmány és az Ötv. szabályozza. 
Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint a helyi képviselő-testület a feladatkörében 
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.  
 
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendeletalkotási joga a törvény 
által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá a törvényi 
felhatalmazásban meghatározott kérdésekre terjed ki. 
 
A Vtv. 4. §-a határozza meg a települési önkormányzatok vízgazdálkodással kapcsolatos 
feladatait. A Vtv. ivóvíz-és csatorna közszolgáltatást illetően rendeletalkotásra nem ad 
felhatalmazást az önkormányzatoknak. 
 
A Vtv. 13. § (3) bekezdése szerint a közüzemi szolgáltatással nyújtott vízért díjat kell 
fizetni: 
„13. § (3) A közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatásért díjat kell fizetni. A díjfizetés 
elmulasztása miatt a vízellátást a közüzem korlátozhatja – termelési célú vízfelhasználásnál 
szüneteltetheti – azonban a létfenntartási ivó- és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási 
vízigények kielégítéséhez szükséges vizet ebben az esetben is szolgáltatni kell.” 
 
Az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz díja azonban nem szabad 
megállapodástól függ, hanem az Ártv. 7. § (1) bekezdése és mellékletének B) pontjában 
meghatározott lista szerint a helyi önkormányzat állapítja meg. 
 
Az Ártv. 11. § (1) bekezdése szerint a hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit 
jogszabályban kell közzétenni.  
 
Az önkormányzati rendelet kibocsátására tehát az Ártv. ad felhatalmazást, de egyúttal 
megszabja a hatósági ár meghatározásának feltételeit. 
 
Az Ártv. 8. §-a külön a legmagasabb és külön a legalacsonyabb hatósági ár 
meghatározásának szempontjait úgy állapítja meg, hogy a vállalkozó működésének 
fedezete biztosított legyen.  
 
Az Ártv. 9. § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a hatósági ár megállapítása "történhet 
tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírásokkal".  
 
Az Ártv. 9. § (2) bekezdése szerint „a hatósági árat alkalmazási feltételeivel (pl. a minőség, 
a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a teljesítés helye, a fizetési 
feltételek) együtt kell megállapítani.” A hatósági ár alkalmazási feltételei között szereplő 
"fizetési feltételek"-ről nincs további rendelkezés. 
 
Az Ártv. 11. § (1) bekezdése azt is előírja, hogy „(1) A hatósági árat, valamint annak 
alkalmazási feltételeit jogszabályban kell közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell 
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arról, hogy a hatósági ár mikor lép érvénybe; e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya 
nem lehet.” 
 

3. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának meghatározása  
 
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése annyit rögzít, hogy a szolgáltatásért a fogyasztónak 
külön jogszabály szerinti díjat kell fizetnie, kivéve, ha a szolgáltatóval ennél alacsonyabb 
díj alkalmazásában állapodott meg. Látható, hogy sem az Ártv., sem a Vtv., sem a Korm. 
rendelet díjra vonatkozó rendelkezése nem tesz említést arról, hogy a kötelezően 
megfizetendő havi szolgáltatási díj több tényezőtől függhet, hanem csak a nyújtott 
szolgáltatás árát említi. 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában is foglalkozott a kéttényezős díjrendszer 
alkotmányossági kérdéseivel.  
 
Az Alkotmánybíróság az 1108/H/1995. AB határozatban kimondta, hogy véleménye 
szerint nem sérti a jogegyenlőség alkotmányos elvét a vízdíjak megállapításának az a 
jogilag nem tiltott és a gyakorlatban alkalmazott technikai különbözősége, amely egy, két 
vagy akár több tényezőbe foglalva határozza meg a fogyasztásnak lényegileg megfelelő 
ivóvíz összesített díjban rögzített árát. A díjat a mindenkori árjogszabályok a helyi 
körülmények széleskörűen szabad mérlegelése alapján határozhatják meg, továbbá a vízdíj 
kiszámításánál a fogyasztott víz mennyiségére mindenképpen figyelemmel kell lenni.  
 
Hasonló szempontokat tartalmazó indokolással utasította el az Alkotmánybíróság a 
2/B/1998. AB határozatban a szolgáltatási alapdíjat, a 447/H/1996. AB határozatban az 
átalány jellegű rendelkezésre állási díjat, a 678/B/2000. AB határozatban a lakossági 
készenléti díjat, a 821/B/2004. AB határozatban, valamint az 551/B/2001. AB 
határozatban az alapdíjat bevezető önkormányzati rendeleti előírás megsemmisítésére 
irányuló indítványt. 
 
Az 551/B/2001. AB határozat szerint a szolgáltatás rendelkezésre állásáért bevezetett 
alapdíj a vízközmű rendszer fenntartásával szükségszerűen együtt járó költségek fedezését 
szolgáló díjtétel, amelynek funkciója a közmű üzemképes állapotban tartása.  
 
Ezzel szemben az Alkotmánybíróság a 26/2006. (VI. 15.) AB határozatban arra a 
következtetésre jutott, hogy egy beadványban kifogásolt önkormányzati rendelet 
rendelkezésre állási díjat megállapító szabálya alkotmánysértő, tekintettel arra, hogy a 
fogyasztott víz mennyisége alapján számított díjon felül a fogyasztástól független díjtétel 
megfizetését is előírja, amelyre az Ártv. és a Vtv. nem nyújt felhatalmazást. 
 
Az alkotmányossági értelmezésben jelentkező bizonytalanság nem tartalmi, hanem 
jogdogmatikai okokra vezethető vissza. Az Alkotmánybíróság határozataiból látható, hogy 
az Alkotmánybíróság nem a kéttényezős díjrendszer elgondolását, hanem a törvényi 
felhatalmazás homályosságát kifogásolja. 
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Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság a 26/2006. (VI. 15.) AB határozatának 
kibocsátása előtt következetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a kéttényezős díj 
megállapítása nem alkotmánysértő, majd pedig a hivatkozott határozatában azonos 
jogszabályi környezet mellett a korábbiakkal ellentétes álláspontra jutott. (Az 
Alkotmánybíróság legutóbbi döntése egyértelműen elutasítja a kéttényezős díj 
bevezetésének lehetőségét.) Az elmondottak miatt a kéttényezős díj megállapításának 
jogszerűségével kapcsolatban bizonytalanság alakult ki a joggyakorlatban.  Mivel azonban 
egy nagy jelentőségű szakmai kérdésről van szó, amelynek a megítélése igen 
ellentmondásos, ezért indokoltnak tartjuk részletesen ismertetni az Észak-alföldi 
Regionális Államigazgatási Hivatalnak az ivóvíz díj megállapításával kapcsolatos 
álláspontját: 
 

„Az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítására vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések igen szűkösek és nem határozzák meg részletesen – a 
távhőszolgáltatási és hulladékgazdálkodási díjhoz hasonlóan –, hogy a díj megállapítása 
során milyen szempontokat, milyen költségelemeket kell figyelembe venni. Csupán a 
következő szabályok adnak iránymutatást: szolgáltatás díjaként kell szabályozni, mint 
legmagasabb hatósági árat, tekintettel a nyereségre, ráfordításokra is, a fogyasztott víz 
mennyiségét, szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságát, a diszkrimináció tilalmát és a 
gazdasági erőfölény kizárását is figyelembe kell venni. Az Alkotmánybíróság is kimondta, 
hogy az önkormányzatokat a díjmegállapítás során széleskörű mérlegelési jogkör illeti 
meg. A nem részletes és egyértelmű jogi szabályozásból, a díjmegállapításra vonatkozó 
előírások hiányából fakadnak az eltérő jogértelmezési problémák (egy vagy kéttényezős 
vízdíj, milyen költségelemeket lehet figyelembe venni, a rendelkezésre állásért állapítható-e 
meg díj), melyeket a hiányos jogi háttér esetén igen nehéz feloldani. A magasabb szintű 
jogszabályok szabályoznak alapdíjat és a helyi önkormányzati rendeletek között is eltérő a 
kép országosan. Napirenden van a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása, melynek 
eredményeképpen a jogalkotó egyértelművé tenné, hogy egy vagy kéttényezős díjrendszer 
alkalmazható, továbbá, hogy milyen költségelemeket, előírásokat kell figyelembe venni. A 
fennálló jogbizonytalanságot véglegesen megoldani ez a törvénymódosítás fogja, addig is 
szakmai véleményünk a hivatkozott jogszabályok egybevetéséből adódóan a következő: 
 
a) Kizárólag a fogyasztott vízmennyiség vehető-e figyelembe a díjmegállapításnál: 
 
Az Ámt. szerint a legmagasabb hatósági díjat tételesen vagy a kiszámítására vonatkozó 
előírások alapján kell megállapítani úgy, hogy a hatékonyan működő vállalkozó 
ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az 
elvonásokra és a támogatásokra is.  
A Korm. r. pedig csak annyit szabályoz, hogy a díjelszámolás alapját képező fogyasztott 
víz mennyiségének megállapításánál a bekötési vízmérő az irányadó. Ebből a 
rendelkezésből azonban nem következik az, hogy kizárólag a víz mennyiségét lehet alapul 
venni a díj megállapítása során, a Korm. r. szabálya csak azt határozta meg, hogy hogyan, 
milyen eszközzel, melyik vízmérővel kell a fogyasztott víz mennyiségét mérni.   
 
Az Alkotmánybíróság 1108/H/1995. határozatában ugyanerre a következtetésre jutott, 
azonban a 26/2006. (VI. 15.) határozatában változatlan jogszabályi háttér mellett más 
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álláspontra helyezkedett, mivel arra hivatkozva állapította meg az alkotmányellenességet, 
hogy a víz mennyisége alapján számított díjon felül állapítottak meg díjtételt a 
fogyasztástól függetlenül.  
 
Az Ámt. a víz díját nem mint termék, hanem mint szolgáltatás díját rendeli meghatározni 
és előírja, hogy figyelemmel kell lenni a ráfordításokra, a működéséhez szükséges 
nyereségre, az elvonásokra és a támogatásokra is. Továbbá az Alkotmánybíróság 29/1996. 
(VII. 3.) AB határozatában kifejtette, hogy a vízdíj megállapítása során az önkormányzatot 
széleskörű mérlegelési jog illeti meg, azonban figyelemmel kell lenni a szolgáltatást végző 
szervezet gazdaságos működésének biztosítására és arra is, hogy ne valósuljon meg 
gazdasági erőfölénnyel való visszaélés. Ezen túlmenően a díj megállapítása során 
tekintettel kell lenni a szolgáltatás-ellenszolgáltatás követelményére és a diszkrimináció 
tilalmára is. 
A Ptk. 387. §-a értelmében a közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles 
meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a 
felhasználó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást – így különösen gázt, 
villamos energiát és vizet – nyújtani, a felhasználó pedig köteles időszakonként díjat 
fizetni. A szolgáltató kötelezettsége a folyamatos és biztonságos szolgáltatás, melyért a 
fogyasztó pedig köteles díjat fizetni. 
 
Fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az ivóvíz szolgáltatás díja nem csupán a 
fogyasztott vízmennyiség alapján megállapított díjat foglalhatja magában, hanem az ivóvíz-
szolgáltatás során felmerülő, a szolgáltatással összefüggő költségelemeket is. (üzemeltetés, 
karbantartás, folyamatos, biztonságos szolgáltatás nyújtása, vízóra leolvasás, számlázás, 
ráfordítások megtérülése stb.)  
A díjmegállapítás nem abban az esetben törvénysértő, ha az a fogyasztástól független, 
hanem akkor, ha a szolgáltatástól független díjelemet tartalmaz, vagy olyan díjelemet, ami 
mögött tényleges szolgáltatás nincsen.  
 
b) Rendelkezésre állás, egy, illetve kéttényezős vízdíj: 
 
Eltérő álláspontok léteznek a rendelkezésre állás tekintetében is. Az Alkotmánybíróság 
26/2006. (VI. 15.) határozatából az olvasható ki, hogy a rendelkezésre állásért nem 
állapítható meg díj, azonban egy másik álláspont szerint a szolgáltatás igénybevétele 
lehetőségének biztosítása is a szolgáltatás része és üzemeltetési, karbantartási költségekbe 
kerül.  
 
Véleményünk szerint – elnevezéstől függetlenül: alapdíj, rendelkezésre állás, állandó 
költségek fedezete stb. – nem törvénysértő az olyan díjelem, amit a fogyasztónak a 
folyamatos, biztonságos ivóvíz-szolgáltatásért kell fizetnie, és ami az Ámt. 7. § (1), 8. § (1), 
9. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján van megállapítva és nem diszkriminatív 
(fogyasztók objektív ismérvek alapján azonos csoportjára nézve egységesen van 
megállapítva).  
 
Az Ámt. 9. § (1) bekezdése szerint a legmagasabb hatósági árat tételesen vagy a 
kiszámítására vonatkozó előírások alapján lehet megállapítani. A tételes ármegállapítás 
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nem zárja ki azt, hogy a díjat úgy állapítsa meg a testület, hogy az két elemből tevődik 
össze, az egyik egy m3 alapú, változó díj, a másik pedig egy állandó díjelem.  
Mivel a magasabb szintű jogszabályok nem írják elő sem az egy, sem a kéttényezős 
díjrendszer kötelező alkalmazását, ezért bármelyik megoldás megfelelő.  
 
c) Hatáskörök: 
 
Az Ámt. 10. § (1)-(2) bekezdései szerint a hatósági ár megállapítása – ideértve az 
áralkalmazási feltételeket is – hivatalból vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére 
történhet. Ez utóbbi esetben a kérelmező köteles a hatósági árra vonatkozó javaslatát a 
hatósági ár megállapítója részére egyidejűleg megküldeni. A hatósági ár megállapítója – 
mindkét esetben – további adatokat kérhet. A hatósági ár megállapítójának megkeresésére 
az országos gazdasági kamara tájékoztatást ad a kérelemmel érintett termékekkel, 
szolgáltatásokkal kapcsolatos forgalmi és árviszonyokról.  
A hivatkozott jogszabályra tekintettel annak vizsgálata, hogy az adott díjelem 
megalapozott-e, a hatósági ár megállapítójának a hatáskörébe tartozik, aki erre 
vonatkozóan adatokat kérhet a szolgáltatótól.  
 
Mivel nincsen hatályban olyan jogszabályi rendelkezés, mely kötelező tenné, vagy kizárná 
az egy vagy kéttényezős díj alkalmazását, így nem állapítható meg a felhatalmazás 
kereteinek túllépése sem. Az Ámt. a díj megállapítására hatalmazta fel a képviselő-
testületeket, ezen felül – az Ámt. 8. § (1) bekezdése és a Vgt.-ből levezethető fogyasztott 
vízmennyiség kötelező figyelembe vétele mellett – más szempontot, a felhatalmazás 
végrehajtásának mikéntjét nem határozta meg.  
 
Összefoglalva megállapítható, hogy nem rendelkezik az Ámt. és a Vgt. sem kéttényezős 
díjelemről, sem rendelkezésre állási díjról, de az egytényezős díjelem kötelező alkalmazását 
sem írja elő, ezért nem állapítható meg törvénysértés a felhatalmazás kereteinek túllépése 
miatt, mivel valójában ezek a keretek nincsenek jogszabályban lefektetve.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
1108/H/1995. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság véleménye szerint nem sérti a jogegyenlőség alkotmányos elvét a 
vízdíjak megállapításának az a jogilag nem tiltott és a gyakorlatban alkalmazott technikai 
különbözősége, amely egy, két vagy akár több tényezőbe foglalva határozza meg a 
fogyasztásnak lényegileg megfelelő ivóvíz összesített díjban rögzített árát.” 
 
2/B/1998. AB határozat 
„Tekintettel arra, hogy az Ártv. és a Korm.r. szabályai a 1108/B/1995. AB határozat 
elfogadását követően nem változtak, az Alkotmánybíróság – korábbi döntésének 
megfelelően – megállapította, hogy a képviselő-testület az Ör. 2. §-ának elfogadásával, a 
kéttényezős vízdíj megállapításával nem sértette meg az Ártv. és a Korm.r. szabályait, így 
az Ör. e szabálya nem ütközik sem az Ötv. 16. § (1) bekezdésébe, sem az Alkotmány 
44/A. § (2) bekezdésébe.” 
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447/H/1996 AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság a kifejtettek alapján azt állapította meg, hogy a vízdíjak 
meghatározásának az a jogilag nem tiltott és a gyakorlatban alkalmazott módszere, amely 
egy-, két- vagy akár több tényező figyelembevételével határozza meg a fogyasztásnak 
lényegileg megfelelő, annak mennyiségét leginkább tükröző ivóvízdíj hatósági árát, a 
magasabb szintű jogszabályok előírásaiba nem ütközik.” 
 
678/B/2000. AB határozat 
„A 2/B/1998. AB határozat – más jogszabályokat is vizsgálva – megállapította, hogy a 
szolgáltatási alapdíj önkormányzati rendeletben történő meghatározása nem sérti a Kr. 17. 
§-ának (3) bekezdését (ABH 1999, 761, 763.). Azonos következtetésre jutott a 
447/H/1996. AB határozat is (ABH 2001, 1178, 1180.). A különböző önkormányzatok 
képviselő-testületeinek rendeletei önálló jogszabályok, tehát elbírálásuknál annak ellenére 
nem lehet „ítélt dologról” beszélni, hogy azonos jogi kérdést kell megvizsgálni. Az Ör1. és 
a Kr. szabálya viszonyának vizsgálatánál azonban az alkotmányossági kérdés azonosságára 
tekintettel az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is ugyanazt az álláspontot fogadta el, mint 
amelyet a hivatkozott határozatok kifejtettek. Így itt is megállapította az 
Alkotmánybíróság, hogy az Ör1. támadott szabálya nem sérti a Kr. 17. §-a (3) 
bekezdésének rendelkezését.” 
 
821/B/2004. AB határozat 
„A fenti AB határozatokból tehát levezethető az Alkotmánybíróság azon következetesnek 
tekinthető gyakorlata, mely szerint a két- vagy többtényezős díjmegállapítást az 
Alkotmánybíróság önmagában nem tekinti alkotmányellenesnek, illetve a fogyasztástól 
független díjelem (alapdíj/rendelkezésre állási díj) önkormányzati rendeletben való 
szabályozása nem jelenti az önkormányzat részéről az indítványozók által megjelölt 
magasabb szintű jogszabályokban adott felhatalmazás túllépését és ebből következően 
nem sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését sem. Ugyanakkor a vízdíj kiszámításánál a 
szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányossága érdekében mindenképpen figyelemmel kell 
lenni a fogyasztott víz mennyiségére.”  
 
551/B/2001. AB határozat 
„Az alapdíj a vízközmű rendszer fenntartásával szükségszerűen együtt járó költségek 
fedezését szolgáló díjtétel, amelynek funkciója a közmű üzemképes állapotban tartása. A 
jelen esetben a lehetséges maximális fogyasztás nagyságához mérten határozta meg a 
képviselő-testület a fizetendő alapdíjat, hiszen az Ör. 1. mellékletének III. pontja a 
fogyasztásmérő átmérőjének mérete szerint határozza meg a fizetendő alapdíj összegét, 
amely nem ütközik az Alkotmány 42. §-ába.” 
 
26/2006. (VI. 15.) AB határozat 
„A vízdíj meghatározásával foglalkozó egyik határozatában ezzel szemben az 
Alkotmánybíróság kifejtette, hogy az Ámt. 8. §-a az önkormányzat számára mérlegelési 
jogot biztosított a vízdíj összegének megállapítására, de a rendeletalkotásnál szigorúan 
értelmezte a jogszabályban adott felhatalmazás kereteit [29/1996. (VII. 3.) AB határozat, 
ABH 1996, 277, 279, 280.]. Azonos alapon áll az Alkotmánybíróságnak az a határozata, 
amely egy önkormányzat képviselő-testületének olyan rendeletét bírálta el, amely 
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közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatban rendelkezésre állási díj fizetését írta elő. Ez a 
határozat is a jogszabályban adott felhatalmazás kereteinek túllépését és ezért az 
Alkotmány 44/A. §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet 
alkotmányellenességét állapította meg [27/2003. (V. 30.) AB határozat, ABH 2003, 796, 
799.]. A jelen esetben az R. támadott szabálya a fogyasztott víz mennyisége alapján 
számított díjon felül a fogyasztástól független díjtétel megfizetését is előírja. Ezért az 
Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az R. az Ámt. és a Vtv. vonatkozó 
rendelkezéseitől eltért. 
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. rendelkezésre állási díjat 
megállapító szabálya alkotmánysértő és ezért ezt a szabályt megsemmisítette.” 
 

4. Közcélú érdekeltségi hozzájárulás, közművesítési hozzájárulás 
 
A közcélú érdekeltségi hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a Vtv. 8. §-a tartalmazza. A 
8. § (2) bekezdése szerint a helyi közcélú vízi létesítmények, illetve a közcélú vízimunkák 
költségeit, vízitársulat esetén a tagok a társulati érdekeltségi szabályok szerint, vízitársulat 
hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú érdekeltségi 
hozzájárulás). A (3) bekezdés szerint vízitársulat hiányában a költségeket a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint 
lefolytatott eljárásban hozott határozatával érdekeltségük arányában az érdekeltekre a 
jegyző veti ki. 
 
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) a Vtv. 45. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
a vízgazdálkodási társulatok megalakulásával, működésével, megszűnésével és a közcélú 
érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban tartalmaz szabályokat. 
 
A R. 24. § (1) bekezdése szerint, ha a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásával összefüggő 
– a törvény és e jogszabály szerint megállapított – érdekeltségi területen vízitársulat nem 
működik, az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek és közcélú vízi 
létesítmények kezelője, illetve tulajdonosa – a Vtv. 8. § (2) bekezdése alapján – közcélú 
érdekeltségi hozzájárulás megállapítását kezdeményezi. 
 
A közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapításával kapcsolatban tehát az önkormányzat 
rendeletalkotási felhatalmazással nem rendelkezik, annak kivetése a jegyző feladata. 
 
Ugyanakkor az Ét. útépítési és közművesítési hozzájárulás cím alatt 2009. október 1-jét 
megelőzően a következőket tartalmazta: 
„28. § (1) A helyi építési szabályzatban, illetőleg a szabályozási tervben a területre előírt 
kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra 
kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell 
valósítani. E kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem 
kötelez, a települési – a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, 
illetve a fővárosi kerületi – önkormányzat feladata. 
(2) Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, 
annak költségét részben, de legfeljebb a költségek 90%-áig az érintett ingatlanok 
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tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját a települési 
önkormányzat rendelettel szabályozza. Az útépítési és közművesítési hozzájárulás nem 
róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület kialakítása érdekében korábban 
lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű 
megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe vették.” 
 
Látható, hogy az Ét. lehetőséget adott a települési önkormányzatnak arra, hogy már 
megvalósított út- és közműberuházás esetén a költségek legfeljebb 90%-át az érintett 
ingatlantulajdonosokra hárítsa, és a hozzájárulás mértékét, valamint a megfizetés módját 
rendeletben határozza meg. 
 
Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján nem volt egyértelmű, hogy az önkormányzat által 
megvalósított csatorna beruházás esetén rendeletalkotási felhatalmazása volt-e az 
önkormányzatnak. Ebben a témában született a 9/2005. (III. 31.) AB határozat, a 
35/2006. (VII. 13.) AB határozat, illetve a 12/2002. (III. 20.) AB határozat. 
 
A 9/2005. (III. 31.) AB határozat szerint az Ét. 28. § (2) bekezdése általános 
felhatalmazást ad arra, ha a helyi közutat, illetőleg közművet a települési önkormányzat 
létesíti, annak költségét részben vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira 
háríthatja. Az Ét. 28. § (2) bekezdése a költségek áthárítását nem köti feltételekhez. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 
az Ét. 28. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján alkotta meg, nem lépte túl a 
felhatalmazás kereteit, amikor az érintett ingatlanok tulajdonosait közművesítési 
hozzájárulás fizetésére kötelezte.  
 
A 35/2006. (VII. 13.) AB határozat szerint, az Ét. 28. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás csak a fenti keretek között, a Vtv. szabályaira tekintettel értelmezhető a vízi 
létesítményekre, ezek között a csatornára. A csatorna, mint vízi létesítmény megvalósítása, 
bővítése, működtetése és fenntartása körében az érdekeltek a költségeket a Vtv. 8. § (2) és 
(3) bekezdése alapján kötelesek viselni a Vtv.-ben meghatározottak szerint, tehát az 
önkormányzat rendeletalkotásra nem jogosult. 
 
A két Alkotmánybírósági határozat okfejtése abban különbözik, hogy a 35/2006. (VII. 
13.) AB határozat az Ét. 1. § (2) bekezdésére hivatkozik, miszerint az Ét.-t „a sajátos 
építményfajták, valamint a műemlékvédelem alatt álló építmények és területek 
tekintetében a rájuk vonatkozó külön törvényekkel, kormányrendeletekkel együtt, a 
bennük foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.”  
 
Álláspontja szerint, az 1997-ben elfogadott Ét.-hez képest sajátos építményfajtákat 
szabályoz az 1995-ben elfogadott Vtv., így az Ét. 28. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás csak a Vtv. szabályaira tekintettel értelmezhető a vízi létesítményekre, ezek 
között a csatornára.  
 
Az Alkotmánybíróság határozata szerint, a csatorna, mint vízi létesítmény megvalósítása, 
bővítése, működtetése és fenntartása körében az érdekeltek a költségeket a Vtv. 8. § (2) és 
(3) bekezdése alapján kötelesek viselni a Vtv.-ben meghatározottak szerint. 
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Az Alkotmánybíróság 35/2006. (VII. 13.), hivatkozott határozata számos kérdést vetett 
fel. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanis a csatorna teljes egészében 
önkormányzat által történő megvalósítása esetén az önkormányzat nem rendeletben, az 
Ét. 28. § (4) bekezdése alapján jogosult a költségek áthárításáról rendelkezni, hanem arra a 
Vtv. 8. §-át kell alkalmazni és a jegyző jogosult kivetni a közcélú érdekeltségi 
hozzájárulást.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ét. 28. (2) bekezdése módosult 2009. október 1-jétől. 
A hatályos szöveg a következőképpen szól: 
 
„(2) Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, 
annak költségét részben, de legfeljebb a költségek 90%-áig az érintett ingatlanok 
tulajdonosaira átháríthatja. A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési 
önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban dönt. Az útépítési és 
közművesítési hozzájárulás nem róható ki, ha az út- és közműépítéshez szükséges terület 
kialakítása érdekében korábban lejegyzett telekrészért járó kártalanítás összegének 
megállapítása során az út és a közmű megépítéséből eredő értéknövekedést figyelembe 
vették.” 
 
Fentiek alapján tehát a közművesítési hozzájárulással kapcsolatos azon kérdések, amelyek 
korábban rendeletben voltak szabályozhatók, 2009. október 1-jétől hatósági határozatban 
kerülnek megállapításra, vagyis az önkormányzat rendeletalkotási felhatalmazása e 
tekintetben megszűnik. Mindez azt jelenti, hogy a hatályos szabályok szerint a 
közművesítési hozzájárulás mértékét és a megfizetés módját az önkormányzat rendeletben 
nem szabályozhatja, ezekről a képviselő-testület rendelkezik hatósági határozatban.  
 
Álláspontunk szerint ugyanakkor mindebből nem következtethetünk arra, hogy a 
képviselő-testület a közművesítési hozzájárulással kapcsolatban rendeletet egyáltalán ne 
alkothatna. A rendeletalkotásra azonban nyilvánvalóan nem felhatalmazás alapján, hanem 
az önkormányzat Alkotmányban rögzített eredeti jogalkotó hatáskörében kerülhet sor, és 
az nem érinthet olyan kérdéseket, amelyekről az Ét. új szabályai szerint hatósági 
határozatban kell rendelkezni.   
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
9/2005. (III. 31.) AB határozat 
„Az Ét. 28. § (2) bekezdése tehát általános felhatalmazást ad arra, ha a helyi közutat, 
illetőleg közművet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy 
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. Az Ét. 28. § (2) bekezdése a 
költségek áthárítását nem köti feltételekhez, törvényi felhatalmazás alapján a költségek 
áthárítása történik a közművesítési hozzájárulás fizetési kötelezettségének a 
megállapításával. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. 1. § (2) bekezdését, 2. 
§ (2) és (5) bekezdését a képviselő-testület az Ét. 28. § (2) bekezdésének felhatalmazása 
alapján alkotta meg, nem lépte túl a felhatalmazás kereteit, amikor az érintett ingatlanok 
tulajdonosait közművesítési hozzájárulás fizetésére kötelezte. Következésképpen az Ör. 
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támadott rendelkezései – az indítvánnyal ellentétben – nem ellentétesek magasabb szintű 
jogszabállyal, nem ütköznek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 44/A. § (2) bekezdésébe, 
a Jat. 1. § (2) bekezdésébe.” 
 
35/2006. (VII. 13.) AB határozat 
„Az Ét. 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás csak a fenti keretek között, a Vt. 
szabályaira tekintettel értelmezhető a vízi létesítményekre, ezek között a csatornára. A 
csatorna mint vízi létesítmény megvalósítása, bővítése, működtetése és fenntartása 
körében az érdekeltek a költségeket a Vt. 8. § (2) és (3) bekezdése alapján kötelesek viselni 
a Vt.-ben meghatározottak szerint. 
Az Alkotmánybíróság több határozatában megállapította, hogy a helyi közhatalom 
gyakorlásába beletartozik az is, hogy a helyi önkormányzat olyan társadalmi viszonyokat 
szabályozzon a lakosság érdekei védelmében, amelyeket magasabb szintű jogszabály még 
nem szabályozott. [Például: 23/2000. (VI. 28.) AB határozat, ABH 2000, 134, 136.] 
Az Ör. 1. §-a, 2. §-a, 3. §-a és 4. §-a a csatorna-közműre mint vízi közműre vonatkozó 
részében azonban magasabb szintű jogszabályban, a Vt.-ben szabályozott társadalmi 
viszonyt rendez.” 
 
12/2002. (II. 20.) AB határozat 
„2. Az idézett magasabb szintű jogszabályok alapján megállapítható az is, hogy az Étv.-
ben meghatározott feltételek szerinti közművesítési hozzájárulás (célját, jogosultját, 
mértékét és egyéb feltételeit tekintve) nem azonos az R. 1. § (1) bekezdése szerint a 
meglevő elosztóvezetékre utóbb rákapcsolódók által fizetendő hálózatfejlesztési 
hozzájárulással és a Vet. 44. §-a szerinti hálózatfejlesztési hozzájárulással.” 
 
„Az Ör. 7. és 8. §-a a víziközműre vonatkozó részében a Vt.-ben szabályozott társadalmi 
viszonyt rendez. 
Megállapítható ugyanis, hogy a vízgazdálkodás szabályait, a vízilétesítmények, vízimunkák 
létesítése költségeinek viselését, kivetését stb. a Vt.; a társulatok megalakulásával, 
működésével, megszűnésével, a Vt.-en alapuló és a társulat belső szabályozási 
feladatkörébe nem utalt közcélú érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos szabályokat pedig 
a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Az Ör. 7. és 8. §-a a víziközműre vonatkozó részében ellentétes a Vt. 8. § (2)-(3) 
bekezdéseivel és sérti az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
Az önkormányzat közműfejlesztési hozzájárulást állapít meg, illetve az utólagos 
közműrákötés feltételeit határozza meg rendeletében. 
 

5. Átalány mennyiség meghatározása helyi rendeletben 
 
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (5) bekezdése kimondja, hogy a házi 
vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő 
– rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az árjogszabályok szerinti átalány alapján 
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kell megállapítani. Árjogszabály az Ártv. szerint az önkormányzat képviselő-testülete által 
alkotott rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról.  
 
Az imént hivatkozott jogszabályi rendelkezésekből álláspontunk szerint kiolvasható az 
önkormányzatok rendeletalkotási (szabályozási) kötelezettsége az ivóvíz fogyasztás 
átalány-mennyiségére vonatkozólag rejtett meghibásodás esetén. Az ivóvíz 
szolgáltatójának adott esetben ugyanis nincs módja korrigálni az elszámolást a Korm. r. 
17. § (5) bekezdésnek megfelelő helyi szabályozás hiányában. 
 
Javasolható, hogy az átalány-mennyiségek meghatározásakor a képviselő-testület, mint 
jogalkotó vegye figyelembe az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, 
illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ivóvíz-
mennyiségeket. 
 
Az átalány mennyiség önkormányzati rendeletben történő szabályozásával összefüggésben 
felvethető, hogy az Ötv. 16. § (1) bekezdése alapján önkormányzati rendelet 
megalkotására felhatalmazást kizárólag törvény adhat, kormányrendelet nem. Jelen 
esetben viszont kormányrendelet írja elő a rejtett meghibásodás esetén az átalány 
mennyiség meghatározásának kötelezettségét.  
 
Természetesen a felhatalmazással kapcsolatos problémát észleltük, ugyanakkor a 
korábbiakban a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség fordult megkereséssel az ügyben a jogelőd 
Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz, intézkedést kérve. A megkeresés lényege az volt, 
hogy egy fogyasztó azt sérelmezte panaszában, hogy az ingatlanán bekövetkező csőtörést 
követően elfogadhatatlanul magas összegű számlát állított ki részére a szolgáltató. A hiba 
nem látható, a fogyasztó által nem ellenőrizhető helyen keletkezett. A panaszos kérése 
nyomán a szolgáltató a szennyvízelvezetés díját ugyan elengedte, a vízfogyasztás 
megállapításánál azonban továbbra sem vette figyelembe a hatályos szabályokat, arra való 
hivatkozással, hogy az önkormányzat helyi rendeletében elmulasztotta szabályozni a rejtett 
hiba esetén alkalmazandó ivóvíz-fogyasztási átalánymennyiség mértékét.  
 
Az ismertetett probléma megismerését követően alakítottuk ki a fentiekben kifejtett 
álláspontunkat, amely szerint az önkormányzatoknak rendeletalkotási kötelezettsége áll 
fenn az átalánymennyiség szabályozása tekintetében rejtett meghibásodás esetén.   
 

6. Talajterhelési díj 
 

Szükséges megemlíteni a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
21/A. § (2) bekezdését is, ami rendeletalkotási felhatalmazást ad az önkormányzatoknak. 
A törvény a következőképpen szól:  
 
„(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a 
települési önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat – rendeletben állapítja 
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meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési 
díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.” 
 

7. Gyakran ismétlődő kérdések 
 

a. Kötelezheti-e az önkormányzat az ingatlan tulajdonosokat a kiépített 
közműhálózatra való rácsatlakozásra? 

 
A települési önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy a megépített 
közműre való rácsatlakozást kötelezővé tegye az érintett ingatlanok tekintetében. 
 
A Korm. r. 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy kivételes esetben a települési önkormányzat 
jegyzője közegészségügyi és a környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok 
megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli. 
 
A 9/2005. (III. 31.) AB határozat indokolása szerint jogszabály megállapíthat 
szerződéskötési kötelezettséget a Ptk. 198. § (2) bekezdése alapján. A Ptk. 685. § a) pontja 
szerint azonban a Ptk. alkalmazásában önkormányzati rendelet csak külön törvényi 
felhatalmazás alapján minősül jogszabálynak. Ilyen törvényi felhatalmazása az 
önkormányzatnak ebben az ügyben nincs.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ét. hatályos 28. § (4) bekezdése már nem tartalmaz 
rendeletalkotási felhatalmazást! 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
9/2005. (III. 31.) AB határozat 
„Az indítvány ebben a részében megalapozott. A települési önkormányzatnak az Ét. 28. § 
(2) bekezdése alapján arra van felhatalmazása, ha a helyi közutat, illetőleg közművet a 
települési önkormányzat létesíti, annak költségeit részben vagy egészben az érintett 
ingatlanok tulajdonosaira hárítsa. A közművesítési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége 
független attól, hogy a beépített ingatlanon a vízszolgáltatás, illetőleg a szennyvízelvezetés 
egyébként műszakilag másként, a korábbi szabályok szerint már megoldott. 
A közművesítési hozzájárulás fizetésére való kötelezésen túl azonban a települési 
önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy a megépített közműre való 
rácsatlakozást kötelezővé tegye az érintett ingatlanok tekintetében. 
A Vt. 13. § (1) bekezdése alapján a víziközművek működtetése során végzett vízellátás, 
szennyvízelvezetés, -elhelyezés és -tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a 
csapadékvíz-elvezetés közüzemi tevékenységnek minősül. A víziközművek működtetőit a 
közüzemi tevékenység keretében az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatására 
szerződéskötési kötelezettség terheli, amelyre a Ptk. 387-388. §-ait kell alkalmazni. A Ptk. 
ezen rendelkezései ugyancsak a szolgáltató kötelezettségeit határozzák. Kivételes esetben a 
települési önkormányzat jegyzője közegészségügyi és a környezetvédelmi és a 
vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos 
költségére elrendeli [Vt. 4. § (3) bekezdés]. 
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A Vt. 4. § (1) bekezdése alapján a víziközmű törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a 
víziközmű hálózatba történő bekötését az ingatlantulajdonos vagy egyéb jogcímen 
használója a szolgáltatónál kezdeményezheti. Az ingatlan tulajdonosa (egyéb jogcímen 
használója) maga döntheti el, hogy kezdeményezi-e az ingatlan bekötését a 
közműhálózatba. A szolgáltató a kezdeményezés teljesítését, a szerződés megkötését csak 
jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg [Ptk. 388. § (3) bekezdés]. 
Amennyiben a tulajdonos (használó) az ingatlannak a közműre való bekötését 
kezdeményezi, akkor viszont az R. 3. § (1) bekezdése alapján a szolgáltatásra a 
fogyasztónak a szolgáltatóval már szerződést kell kötnie. A Ptk. 198. § (2) bekezdése 
szerint szerződéskötési kötelezettséget jogszabály megállapíthat. A Ptk. 685. § a) pontja 
alapján a Ptk. alkalmazásában önkormányzati rendelet csak külön törvényi felhatalmazás 
alapján minősül jogszabálynak. Ilyen törvényi felhatalmazása az önkormányzatnak ebben 
az ügyben nincs. A felhatalmazás hiánya miatt az Alkotmánybíróság megállapította az Ör. 
5. § (12) bekezdésének alkotmányellenességét, ezért azt megsemmisítette.” 
 

b. Behajtható-e adók módjára az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj? 
  
A 16/1997. (II. 28.) AB határozat és az 59/1996. (XII. 22.) AB határozat indokolása 
szerint, noha a lakbér, a helyiségbér, továbbá az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj – 
általánosítva: minden közüzemi szerződésből eredő díj – megfizetésének elmaradása 
bevételkiesést okoz az önkormányzatnak vagy a közüzemi szolgáltatónak, de mivel ezek a 
tartozások nem közjogi, hanem polgári jogi jellegűek, nem minősülhetnek köztehernek, 
következésképpen adók módjára történő behajtásuk önkormányzati rendeletben való 
elrendelése törvényellenes.  
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szabályozza a 
köztartozás fogalmát. A törvény 4. § (2) bekezdése kimondja, hogy valamely köztartozás 
adók módjára történő behajtását csak törvény írhatja elő. Mindezek alapján tehát az ivóvíz 
és csatornaszolgáltatás díja, a Vtv-ben meglévő szabályozás hiányában, nem hajtható be 
adók módjára. (Ugyanakkor pl. a Vtv. 41. § (2) bekezdése kimondja, hogy a 
vízgazdálkodási társulatok tagjainak érdekeltségi hozzájárulása köztartozásnak minősül, így 
adók módjára behajtható.)  
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
59/1996. (XII. 22.) AB határozat 
„A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 13. § (1) 
bekezdése az ívóvíz- és csatornaszolgáltatásra vonatkozóan a következőket állapítja meg. 
„A víziközművek működtetése során végzett vízellátás, szennyvízelvezetés, -elhelyezés és 
-tisztítás, valamint egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetés közüzemi 
tevékenység. A víziközművek működtetőit a közüzemi tevékenység keretében az 
ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés szolgáltatására szerződéskötési kötelezettség terheli.” 
E § (2) bekezdése pedig így rendelkezik. „Az (1) bekezdésben említett közüzemi 
tevékenységre a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésre vonatkozó általános szabályait és 
a közüzemi szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
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A közüzemi szerződésre vonatkozóan a Ptk. 387. §-a ezt írja elő. „Közüzemi szerződés 
alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a fogyasztó számára folyamatosan 
és biztonságosan a fogyasztó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást – így 
különösen gázt, villamos energiát és vizet – nyújtani, a fogyasztó pedig köteles 
időszakonként díjat fizetni.” A Vgtv. 13. § (3) bekezdés első mondata is úgy rendelkezik, 
hogy „a közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatásért díjat kell fizetni”. 
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklete szerint az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját a települési 
önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselő-testülete, az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás 
és -kezelés díját a települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – 
képviselő-testülete, az állami tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díját és az állami 
tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díját 
pedig a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter állapítja meg. 
A vázoltak alapján az Ör.-ben említett ivóvíz-, illetve csatornaszolgáltatás ellátása 
közüzemi szerződés keretében történik. E szerződés sajátossága, hogy a szolgáltatás díját 
nem a felek állapítják meg. E díj azonban – a szerződéses kapcsolat jellegét illetően – a 
szolgáltatót illeti, és sem az Ötv., sem az Áht., sem más törvényi előírás szerint nem 
minősül köztehernek, közjogi bevételnek, így meg nem fizetése esetén sem keletkezhet 
köztartozás.” 
 
16/1997. (II. 28.) AB határozat 
 „Az Alkotmánybíróság az 59/1996. (XII. 22.) AB határozatában – más önkormányzatnak 
ugyancsak adók módjára behajtandó köztartozásokról szóló rendelete megsemmisítése 
kapcsán – részletesen kifejtette: noha a lakbér, a helyiségbér, továbbá az ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatási díj – általánosítva: minden közüzemi szerződésből eredő díj – 
megfizetésének elmaradása bevételkiesést okoz az önkormányzatnak vagy a közüzemi 
szolgáltatónak, de mivel ezek a tartozások nem közjogi, hanem polgári jogi jellegűek, nem 
minősülhetnek köztehernek, következésképpen adók módjára történő behajtásuk 
önkormányzati rendeletben való elrendelése törvényellenes.” 
 

Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 

 

A rendelet túlterjeszkedik a felhatalmazáson, amikor szabálysértési rendelkezésekkel 
szankcionál olyan magatartásokat, amelyek alanyai egymással polgári jogviszonyban állnak, 
illetve az adott elkövetési magatartásokat magasabb szintű jogszabály büntetni rendeli.  
 
A jogtalan vízvételezés esetére önkormányzati rendeletek bírság jellegű díjmérték 
megállapítását tették lehetővé, amelyre egyrészt nincs jogszabályi felhatalmazás, másrészt 
pedig a jogtalan vízvételezés egyéb jogi eszközökkel szankcionálható.  
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III. Temető közszolgáltatás 
 

A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Temetkezés 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény Ttv. 

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Kormányrendelet 

Korm. rend. 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Áht. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 
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1. Bevezetés 
 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Az 
emberi méltósághoz való jog az elhunytakat is megilleti, eltemetésükről, hamvaik 
elhelyezéséről a kegyeleti méltóság megőrzésével és tiszteletben tartásával kell 
gondoskodni.  
 
Az Alkotmánybíróság 997/B/2005. számú határozatában leszögezte, hogy a kegyeleti jog 
az emberi méltósághoz való jog részeként érvényesül, az emberi méltósághoz való jog 
részleges továbbélését jelenti a halál bekövetkezte után. A kegyeleti jog – mint az emberi 
méltósághoz való jognak a halál után is fennmaradó eleme – az elhunyt személy élete 
során megszerzett erkölcsi, személyes és társadalmi megítélésének védelmét biztosítja. 
 
A temetkezési tevékenység ellátása és a temetők fenntartása, üzemeltetése olyan egyéni és 
közösségi célú szolgáltatás, amelynek megszervezése, zavartalan lebonyolítása alapvetően 
kegyeleti célokat szolgál. Ezt a szolgáltatást – szoros összefüggésben az emberi 
méltósághoz való alkotmányos alapjoggal – kényszerűen el kell végezni, hiszen a 
temetkezéssel összefüggő feladatok ellátása közegészségügyi okból nem halasztható. 
 
A temetkezési tevékenységre vonatkozó alapvető rendelkezések átfogó jellegű törvényi 
szintű összefoglalását jelenti a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. 
törvény. A végrehajtás részletszabályait a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet tartalmazza. 
Mindkét jogszabály tág teret enged a helyi önkormányzati szabályozásnak is.  
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2. Temetőfenntartás 

 
Az elhunytakról való méltó gondoskodás közösségi feladat is, amelyben a helyi 
önkormányzatoknak is részt kell vállalniuk.  
 
Az Ötv. 8. § (4) bekezdésben foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelező 
feladata a köztemető fenntartása. Az Ötv.-vel összhangban szögezi le a Ttv. 8. § (3) 
bekezdése, hogy a köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről a 
települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi önkormányzat) gondoskodik. 
 
A Ttv. 3. § b.) pontja a köztemető fogalmát az alábbiak szerint állapította meg: 
„köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem 
önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető 
tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó 
kötelezettségét teljesíti”. 
 

Az önkormányzat tehát az Ötv. 8. § (4) bekezdésben előírt kötelezettségének kétféle 
módon tehet eleget: 
 

 önkormányzati tulajdonú köztemető fenntartásával,  

 a temető tulajdonosával kötött megállapodás útján (nem önkormányzati 
tulajdonú temető esetén). 

 
A Ttv. 6. § (3) bekezdése meghatározza a temető tulajdonosának alapvető feladatát, mely 
szerint a temető tulajdonosa – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – 
köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját 
maga, illetve – szerződés alapján – gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. 
 
A temetőfenntartás a temetői létesítmények működőképes állapotban tartását jelenti. A 
temetőfenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, 
közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek 
karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása [Ttv. 13. § (1) bekezdése]. 
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3. Temető-üzemeltetés 

 
A temetőfenntartástól elkülönül a temető üzemeltetése. A fenntartás a meglévő 
létesítmények folyamatos karbantartását, gondozását jelenti, míg az üzemeltetés a temető 
és létesítményei használatával függ össze. Az üzemeltető köteles elősegíteni a temető 
funkciójának megfelelő jogszerű használatát. Az üzemeltető feladatait a Ttv. 16. § 
részletezi. E szerint az üzemeltető: 
 
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb 
vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét; 
 
Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő 
bánásmód követelményét [Ttv. 17. § (2) bekezdése]. Jogszabálysértő tehát az olyan 
önkormányzati rendeleti előírás, amely szerint „idegen” vállalkozó az általa végzett 
temetési tevékenység esetén bizonyos összegű költséget tartozik a mindenkori 
üzemeltetőnek megfizetni. 
 
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első 
temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást; 
 
A sírásást meg kell különböztetni a Korm. rend. 35. § (1) bekezdés szerinti sírnyitástól, 
ami már meglévő sírhely megbontását jelenti. A sírásás üzemeltetői feladat, míg a sírnyitás 
a Ttv. 25. § (1) bekezdés f) pont szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenységnek minősül. 
Az Alkotmánybíróság 40/2003. (VII. 2.) AB határozatában foglaltak szerint a Ttv. nem ad 
felhatalmazást arra, hogy alacsonyabb szintű jogszabály üzemeltetői feladatot temetkezési 
szolgáltatásként szabályozzon.  
 
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt; 
 
E feladatkörben eleget tesz a Korm. rend. 17. §-ban rögzített alábbi feladatoknak: 

 a temető fenntartójának (kezelőjének) a temetőről térképet (vázrajzot) kell 
készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen 
temetési helyek céljára vannak fenntartva. 

 a temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a 
változásokkal legalább évenként ki kell egészíteni. 

 a temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva 
tartás idejéről, a temető rendjéről. 

 
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók 
és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és 
működteti azokat; 
 
A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető 
üzemeltetője gondoskodik [Korm. rend. 5. § (6) bekezdés] 
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e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető 
nyitását, zárását; 
 
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket; 
 
A temető üzemeltetéséhez nyilvántartások vezetése is tartozik. Az üzemeltető a temetési 
helyekről nyilvántartásokat vezet [Ttv. 18. § (1) bekezdése], a nyilvántartó könyv, illetve a 
sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az 
elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek [Ttv. 18. § (6) bekezdése], köteles 
gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes 
adatok biztonságáról [Ttv. 18. § (7) bekezdés] 
 
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat; 
 
h) kijelöli a temetési helyeket; 
 
A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig 
sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki 
[Korm. rend. 10. § (1) bekezdése]. Jogsértő tehát az olyan önkormányzati rendeleti előírás, 
amely szerint a temetési helyet a köztemető tulajdonosa jelöli ki. 
 
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, 
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást; 
 
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot; 
 
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról; 
 
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával 
kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti 
a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását; 
 
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról. 
 

4. Temetkezési szolgáltatás 
 

A temető fenntartástól és üzemeltetéstől el kell határolni a temetkezési szolgáltatást. A 
Ttv. pontosan meghatározza a temetkezési szolgáltatás körét, a tevékenység tartalmát. A 
Ttv. 25. § (1) bekezdése szerint temetkezési szolgáltatási tevékenység: 
 
a) a temetésfelvétel, 
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való – az egészségügyi 
szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény 
területén kívül végzett – előkészítése, 
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, 
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d) a ravatalozás, 
e) a búcsúztatás, 
f) sírhelynyitás és visszahantolás, 
g) a sírba helyezés, 
h) a halottszállítás, 
i) a hamvasztás és az urnakiadás, 
j) az urnaelhelyezés, 
k) a hamvak szórása, 
l) az exhumálás, 
m) az újratemetés. 
 

5. Önkormányzati rendeletalkotás 

 
a. Általános előírások 

 
A temető tulajdonosának feladata hogy a temető használatának rendjét meghatározza. A 
Ttv. 6. § (4) bekezdése szerint köztemető esetében a temető használatának rendjéről 
önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell 
rendelkezni. Vagyis a temetőhasználat rendjének szabályozása tekintetében valamennyi 
önkormányzatot rendeletalkotási kötelezettség terheli. 
 
Temetőszabályzat alkotására azonban kizárólag az egyéb temető (nem köztemető) esetén 
van lehetőség, és azt csak a temető nem önkormányzat tulajdonosa alkothat. 
 
A tárgyban önkormányzati rendelet alkotására felhatalmazást nyújtó törvényi rendelkezés 
a Ttv. előbbiekben már hivatkozott 6. § (4) bekezdése, illetve a 41. § (3) bekezdés, 
amelynek szabályozása értelmében a települési önkormányzat, fővárosban a közgyűlés 
rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – különösen: 
 
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 
infrastrukturális feltételeket; 
b) a temető használatának és igénybevételének szabályait; 
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait; 
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a 
sírgondozás szabályait; 
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a 
temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő 
igénybevételének díját; 
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek 
ellátásának temetői rendjét; 
g) a szabálysértés eseteit és az eljáró önkormányzati szabálysértési hatóságot. 
 
A Ttv. további rendeletalkotással kapcsolatos rendelkezései: 
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 A temető üzemeltetését a törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, 
továbbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. 
[Ttv. 16. §] 

 Az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt 
hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő 
szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő 
szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az 
üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét. [Ttv. 40. § (1) 
bekezdés]  

 

 A 40. § (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre 
vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. [Ttv. 40. § 
(3) bekezdés] 

 

A fentieken túl a Korm. rend. egyéb szabályozási tárgyakról is említést tesz: 
 

 A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és 
kezeléséről a köztemető fekvése szerinti települési önkormányzat rendeletében, 
illetőleg a temetőszabályzatban (a továbbiakban együtt: szabályzat) foglaltak szerint 
kell gondoskodni. [Korm. rend. 4. § (1) bekezdés] 

 Lezárt temetőben az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (parcellák) 
megközelítésére, karbantartásukról a szabályzatban kell rendelkezni. [Korm. rend. 
8. § (2) bekezdés] 

 A szabályzatban a temető egyes területei – de legalább sírhelytáblánként az egyes 
temetési helyek – építészeti, kertészeti kialakításának és gondozásának részletes 
feltételei meghatározhatók. A feltételeket a temetési hely felett rendelkezni 
jogosulttal kötött szerződésben kell rögzíteni. [Korm. rend. 10. § (4) bekezdés] 

 A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi, hosszúsági méretét és az 
egymástól való távolságát a szabályzatban kell előírni. [Korm. rend. 10. § (5) 
bekezdés] 
 

 Urnafülke építmény kialakításához a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és 
művészi formák alkalmazását. [Korm. rend. 12. § (3) bekezdés] 
 

 A szabályzat, illetve a temető, temetkezési emlékhely tulajdonosának az 
eltemettetővel kötött megállapodása a Korm. rend. 18. § (1) bekezdésben 
meghatározott időtartamnál hosszabb használati időt is megállapíthat. [Korm. 
rend. 18. § (4) bekezdés] 

 
A Korm. rend. hivatkozott 18. § (1) bekezdése értelmében a temetési hely feletti 
rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint 
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a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év; 
b) sírbolt esetén 60 év; 
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év; 
d) urnasírbolt esetén 20 év. 
 

 Fák ültetésére a szabályzat az irányadó. [Korm. rend. 23. § (1) bekezdés] 

 Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely 
feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő 
temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik. [Korm. 
rend. 31. § (1) bekezdés] 

 

 Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a sírhelybe (sírboltba) 
temethető urnák számát a temető tulajdonosa (üzemeltetője) a szabályzatban 
határozza meg. [Korm. rend. 33. § (2) bekezdése]  

 
b. Temetés 

 
Jogsértő az a rendeleti előírás, amely szerint a temetésre a temető tulajdonosának 
hozzájárulásával a sírhely megváltását követően kiadott engedély alapján kerülhet sor. 
 
Az eltemetés módjára és helyére nézve a Ttv. II. fejezetének „A temetés” cím alatti, 
valamint a Korm. rend. „A temetés feltételei” cím alatti rendelkezései irányadók. A 
törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzat számára a temetéshez a hivatkozott 
rendelkezéseken túlmenően tulajdonosi hozzájárulás és temetési engedély előírására. Ezen 
feltételek előírása sérti az elhunytnak, illetve az eltemettetőnek az eltemettetésre 
vonatkozóan a Ttv. 19. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott rendelkezési jogát is.  
 

c. Temetőben végzett munka 
 

Jogszabálysértő az olyan tartalmú rendelkezés, amely szerint a köztemetőben síremlék, 
valamint sírbolt bontását, építését, továbbá javítási, felújítási munkáit és egyéb sírköves 
tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas 
vállalkozás végezheti, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető üzemeltetőjével 
illetve tulajdonosaival szemben tartozása nincsen. 
 
A rendelkezésben említett temetőbeli munkák végzése a vállalkozó és a megrendelő 
között létrejövő vállalkozási szerződés alapján történik. A Ptk.-nak a szerződésekre 
vonatkozó 205. §-a szerint a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó 
kifejezésével jön létre. A törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzat számára a 
szerződő feleket korlátozó, a szerződés létrejöttét, illetve a szerződésben foglaltak 
teljesítését feltételhez kötő szabály megalkotására.  
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6. Temetői díjak 
 
A Ttv. 40. § (2) bekezdése szerint a temető tulajdonosa, köztemető esetén az 
önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült 
szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg 
 
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, 
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők 
által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díját, 
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. 
 
A (3) bekezdés kimondja, hogy a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a 
köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 
díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. 
 
A fizetési kötelezettségek körében a törvény három kifejezetten megnevezett és a 
megfizetésére köteles szempontjából is definiált díjfajtát határoz meg: 
 

a. Sírhely díj 
 
A temetkezési helyet megváltó vagy újraváltó személy fizeti meg. Összege tekintetében 
nem lehet különbséget tenni helybeli és nem helybeli lakosok között. Diszkriminatív 
megkülönböztetésnek minősül, ha a nem helyi lakosok a helyi lakosokra nézve 
megállapított sírhely megváltási díj többszörösét kötelesek megfizetni. Az Alkotmány 
70/A. §-ában meghatározott jogegyenlőség elve tiltja az azonos szabályozási körbe vont 
alanyok közötti alkotmányos indok nélkül tett megkülönböztetést, melynek következtében 
egyes jogalanyok hátrányos helyzetbe kerülnek. Emellett a Ttv. 40. § (2) bekezdésben 
foglaltak szerint a temetési hely illetőleg az újraváltás díját, a temető fenntartási 
hozzájárulás, valamint a szolgáltatók által fizetendő díjat a temető üzemeltetésével és 
fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja 
meg az önkormányzat. Vagyis a díjmegállapítás alapját kizárólag az üzemeltetés és 
fenntartás vonatkozásában felmerült költségek képezhetik, az érintettek lakhelye ebben a 
tekintetben nem bír jelentőséggel. 
 

b. Temető-fenntartási hozzájárulás díja 
 
Azoknak a vállalkozóknak kell fizetniük, akik a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végeznek, de nem temetkezési szolgáltatók (nem a törvényben meghatározott temetkezési 
szolgáltatást nyújtanak), hanem pld. építési tevékenységet végeznek. Ez a díjfajta továbbá, 
amint a nevéből is következik, nem használati díj, hanem a temető fenntartásához való 
hozzájárulás. A temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes 
sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani átlagának 5%-át nem 
haladhatja meg [Ttv. 40. § (4) bekezdés].  
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c. Igénybevételi díj 
 
A temető létesítményeinek, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatásoknak az 
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj. 
 
Az Áht. 10. § (3) bekezdés szabályozása értelmében fizetési kötelezettséget előírni, a 
fizetésre kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, a kedvezmények, 
mentességek körét és mértékét, továbbá előlegfizetési kötelezettséget megállapítani – a díj 
és a bírság kivételével – csak törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján 
önkormányzati rendeletben lehet.  
 
Az Áht. 10. § (6) bekezdése leszögezi, hogy a díjat – ha törvény másként nem rendelkezik 
– a Kormány, illetve felhatalmazás alapján a miniszter rendelettel állapítja meg.  
 
Jelen esetben a Ttv. az a törvény, amely a temető üzemeltetésével és fenntartásával 
kapcsolatos díjak megállapítása tekintetében másként rendelkezik. A Ttv. az Áht. 10. § (6) 
bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzatot hatalmazza fel a 40. § (2) 
bekezdésében megjelölt díjfajták megállapítására.  
 
Az önkormányzat díj-megállapítási joga kizárólag a Ttv.-ben megjelölt díjfajták 
megállapítására terjed ki. Nincs lehetőség arra, hogy a képviselő-testület rendeletében pl. 
halott átvételi díjról, valamint a hamvak illetve a kellékek átvételének díjáról rendelkezzen. 
Nem terjed ki az önkormányzat rendelet-alkotási jogosultsága arra sem, hogy a temető 
területére gépjárművel történő behajtásért „behajtási díjat” állapítson meg. Figyelembe 
véve a temető-üzemeltetés kapcsán a 3. pont alatt írtakat kizárt az a lehetőség is, hogy az 
önkormányzati rendelet a sírásást díjhoz kösse.  
 
A Ttv. 40. § (1) bekezdés szabályozása értelmében az önkormányzat rendelete kötelezővé 
teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített 
szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló 
berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos 
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét. 
A temető üzemeltetője is köteles a szabályzatban meghatározott, a temetkezési 
szolgáltatókat terhelő díjakat megfizetni, ha az üzemeltetés mellett temetkezési szolgáltató 
tevékenységet is végez. [Korm. rend. 55. § (1) bekezdés] 
 
A törvény 40. § (2) bekezdés c) pontja szerint a temető tulajdonosa, köztemető esetén az 
önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült 
szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a temetői létesítmények, illetve az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által 
fizetendő díjat. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások között csak a Ttv. 40. § (1) 
bekezdésében felsorolt szolgáltatásokról (az elhunyt hűtése, szállítása, a hamvak szórása, 
sírhelynyitás és visszahantolás) beszélhetünk. Nem tartozik ebbe a körbe pl. a sírásás, 
amely a Ttv. 16. § b) pont alapján az üzemeltető feladata.  
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A Korm. rend. 55. § (2) bekezdése szerint a temető üzemeltetője a szabályzatban (ez 
esetben a szabályzat alatt a 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat rendelete is 
értendő) megállapított díjakon felül más díjat nem állapíthat meg, így különösen: nem 
szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely 
gondozásához igénybe vett vízért.  
 
A fogyasztói érdekek védelme céljából a Ttv. 40. § (5) bekezdése leszögezi, hogy a 
települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor 
kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerveinek véleményét. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 

 

Az önkormányzat a Korm. rend.-ben meghatározott díjakon felül egyéb 
(temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe 
vett vízért, halott-átvételért) díjakat, valamint ügyeleti díjat is megállapított. 
 
Nem önkormányzati tulajdonú köztemető esetén a temetkezési hely díját a tulajdonos 
állapítja meg, nem pedig az önkormányzat. A Ttv. 40. § (2) bekezdés alapján az ott 
felsorolt díjakat, így a temetési hely díját is köztemető esetén az önkormányzat jogosult 
megállapítani. 
 
Diszkriminatív az a rendelkezés, miszerint „a köztemetőbe – felekezethez való tartozásra 
tekintet nélkül – csak az elhalálozásuk idején bejelentett állandó lakcímmel rendelkező 
személyeket lehet eltemetni”.  
 
Törvénysértő az a szabályozás, amely szerint a polgármester engedélyével lehet eltemetni a 
más településen lakott elhunytat. 
 
Az önkormányzat a temetéshez tulajdonosi (egyházi) hozzájárulást temetési engedélyt ír 
elő. 
 
Építési engedély köteles „sírjelről” rendelkezik az önkormányzati rendelet, azonban a 
Korm. rend. 13. § (3) bekezdése a síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét 
(vázrajzát) illetően csak bemutatási kötelezettséget ír elő. 
 
A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat függelékben határozza meg, 
nem pedig mellékletben. A függelék kizárólag a jogszabály alkalmazását megkönnyítő, 
tartalmával összefüggő adatokat, információkat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a függelék 
„nem osztja a jogszabály sorsát” (korrigálása, változtatása a jogszabály módosítása nélkül 
megtörténhet), így nincs lehetőség arra, hogy a díjtételek meghatározására a jogszabály 
függelékében kerüljön sor.  
 
A temetési hely illetőleg az újraváltás díját az érintett lakóhelye szerint határozták meg, 
pedig ezen díj megállapításának alapját kizárólag az üzemeltetés és fenntartás 
vonatkozásában felmerült költségek képezhetik. 
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Nincs lehetősége az önkormányzatnak a temetési hely feletti rendelkezési jogot a sírhely 
gondozatlansága miatt megszüntetni. A rendelkezési jog megszűnésének esetét a Korm. 
rend. 18. § (5) bekezdés szabályozza. Ennek alapján megszűnik a rendelkezési jog 
gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely 
megszűnik. Ebben a témában további rendeletalkotásra az önkormányzatnak nincs 
felhatalmazása. 
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IV. Távhőszolgáltatási közszolgáltatás 
 

A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Távhőszolgáltatás 
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény Tszt. 

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 

Korm. rendelet 

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Ártv. 
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1. Bevezetés 

 
A távhőszolgáltatás helyi közszolgáltatás. Feladatellátását a távhőszolgáltatásról szóló 
2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 6. § (1) bekezdése kötelezővé teszi, mivel kimondja: 
„(1) A területileg illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat 
(a továbbiakban együtt: önkormányzat) az engedélyes vagy engedélyesek útján köteles 
biztosítani a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények távhőellátását.” 
 
A távhőszolgáltatás biztosítása olyan helyi feladat, amelyet törvény szabályoz, azonban az 
önkormányzat rendeletalkotási szabadsága korlátozott, ugyanis a képviselő-testületet csak 
a törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között illeti meg a szabályozás joga. 
 
A Tszt. a korábbi távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvényhez viszonyítva 
számos olyan új elemet tartalmaz, melyet tapasztalataink szerint az önkormányzatok nem 
követnek figyelemmel és ez súlyos jogszabálysértéseket eredményez. Ilyen fontos új elem 
például: 

 a felhasználó felmondhatja a szerződést 

 különválasztja a felhasználó (a korábbi törvény a fogyasztó fogalmát használta) 
és a díjfizető kategóriáját 

 a felhasználói panaszok kivizsgálása a fogyasztóvédelem feladata közé tartozik 
(korábban a jegyző hatáskörébe tartozott) 

 az engedélyezési jogkörök módosítása. 
 
Az útmutató abban nyújt segítséget, hogy az önkormányzatok távhőszolgáltatásról szóló 
rendeletei a hatályos törvény rendelkezéseit követve, annak megfelelően kerüljenek 
megalkotásra.  
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2. A távhőszolgáltatás alapvető szabályai 

 
Az önkormányzat képviselő-testületének a távhőszolgáltatással kapcsolatos 
rendeletalkotására a konkrét felhatalmazást a Tszt., valamint az Ártv. adja. 
 

 A Tszt. 60. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a 6. § (2)-(4) bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében és 
az 52. § (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat. 

 Az Ártv. 7. § (1) bekezdése alapján a mellékletében felsorolt termékekre, 
szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, 
illetve a helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: hatósági ár megállapítója) 
legmagasabb árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) 
állapít meg. 

 Az Ártv. 7. § (5) bekezdése értelmében az Ártv. Melléklete I. Legmagasabb ár 
pontjának „B) Szolgáltatások” fejezetében található „40.30.90.0 
Távhőszolgáltatás csatlakozási díját és lakossági távhőszolgáltatás díját” a 
települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselő-
testülete külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben állapítja meg.  

 
3. Általános rendelkezések 

 
a. Hatáskörök 

 
A távhőtermelőket, távhőszolgáltatókat, felhasználókat, díjfizetőket érintő hatáskörök az 
alábbi szervezetek és személy között oszlanak meg: 

 Magyar Energia Hivatal [Tszt. 4-5. §] 

 önkormányzat képviselő-testülete [Tszt. 6. §] 

 önkormányzat jegyzője [Tszt. 7. §] 

 Fogyasztóvédelem [Tszt. 8-11. §] 
 

b. A rendeletek hatálya 
 
b.1. Személyi hatály 
 
Kiterjed a távhőszolgáltatást nyújtó távhőszolgáltató(k)ra, illetve a szolgáltatást 
igénybevevő felhasználókra és díjfizetőkre. 
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FELHASZNÁLÓ 

Lakossági felhasználó Egyéb felhasználó 

a lakóépület és a vegyes célra használt 
épület tulajdonosa 

a lakossági felhasználónál nem említett 
épület, építmény tulajdonosa 

több tulajdonos esetén a lakóépület és a 
vegyes célra használt épület 
tulajdonosainak közössége 

több tulajdonos esetén a lakossági 
felhasználónál nem említett épület, 
építmény tulajdonosainak közössége 

épületrészenkénti hőmennyiségmérés 
esetén az egyes épületrészek tulajdonosa 

épületrészenkénti hőmennyiségmérés 
esetén az egyes épületrészek tulajdonosa 

DÍJFIZETŐ 

Az épületrésznek a közüzemi szerződésben 
megnevezett tulajdonosa 
(Épületrészenkénti díjmegosztás esetén) 
 

Az épület, építmény vagy az épületrész 
bérlője, használója 
(A Tszt.-ben meghatározott esetekben) 

 
A 2006/123/EK irányelv IV. fejezetének 2. szakasza annak biztosítását szolgálja, hogy 
felszámolja azon akadályokat, amelyek egy másik tagállamban letelepedett szolgáltató által 
nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosak, és megszüntesse a szolgáltatás 
igénybe vevőjének állampolgárságán vagy lakóhelyén alapuló megkülönböztető 
előírásokat. Az irányelvben megállapítottak szerint a szolgáltatás igénybe vevőjének 
fogalma bármely természetes személyt is magában foglal, aki a közösségi jogi aktusok által 
ráruházott jogokkal rendelkezik még akkor is, ha egyik tagállamnak sem állampolgára.  
 
Következésképpen el kell törölni a helyi hatóságok által a szolgáltatás igénybe vevőjének 
állampolgársága vagy lakóhelye alapján alkalmazott megkülönböztetést, például 
diszkriminatív díjakat vagy követelményeket, amelyeket kizárólag más tagállamok 
állampolgáraival szemben támasztanak. Az EB joggyakorlata szerint a megkülönböztetés 
abban áll, hogy hasonló helyzetekben különböző szabályokat alkalmaznak, vagy 
különböző helyzetekben ugyanazt a szabályt alkalmazzák. Mindazonáltal a 
megkülönböztető előírások tilalma nem zárja ki előnyök fenntartását a szolgáltatás 
bizonyos igénybevevői számára, különösen a díjszabások vonatkozásában, amennyiben e 
fenntartás jogos és objektív követelményeken alapul.  
 
b.2. Területi hatály 
 
A település teljes közigazgatási területén a távhőszolgáltatással ellátott területre 
vonatkozik. 
 
b.3. Tárgyi hatály 
 
Kiterjed a távhőszolgáltatásra, vagyis arra a közüzemi szolgáltatásra, amely a 
felhasználónak a távhőtermelő létesítményből távhővezeték-hálózaton keresztül, az 
engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység keretében történő hőellátásával  
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 fűtési, illetve  

 egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával valósul meg. 
 

Kiterjed továbbá minden olyan jogviszonyra, amely a távhő szolgáltatását és felhasználását 
érinti. 
 

c. Fogalom-használat a rendeletekben 
 
A Tszt. 3. §-a rögzíti a távhőszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendeletben is 
alkalmazandó fogalmakat.  
 
A fogalom-használatnál különösen figyelemmel kell lenni arra, hogy a Tszt. – eltérően a 
korábbi szabályozásban szereplő fogyasztó meghatározástól – a felhasználó és díjfizető 
fogalmát használja. 
 
A Tszt.-ben szereplő fogalmakat az Ör. nem változtathatja meg. 
 

4. Az önkormányzat rendeletalkotási hatáskörébe tartozó szabályozási 
tárgykörök 

 

A Tszt. felsorolja a képviselő-testület távhőszolgáltatásra vonatkozó rendeletalkotási 
hatáskörébe tartozó szabályozási tárgyköröket. A képviselő-testületet azonban csak a 
törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között illeti meg a tárgykörök 
szabályozásának joga.  
 
Például: 

 A Tszt. nem ad lehetőséget a helyi önkormányzat képviselő-testületének arra, 
hogy előírja, milyen fűtési rendszerrel váltható fel a távhőszolgáltatás. 

 Nincs felhatalmazása az önkormányzatnak arra, hogy rendeletében a hőellátó 
rendszerek kialakítását korlátozza, és az érintettek számára távhőszolgáltatás 
igénybevételét tegye kötelezővé. 

 
Az alábbiakban a nevezett szabályozási tárgykörök törvényi vonatkozásának részletezésére 
kerül sor, melyeket a képviselő-testületnek a rendelet megalkotása során figyelembe kell 
vennie.  
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
61/1994.(XII.24.) AB határozat 
„Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a 
saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – átvegye. Az sem törvénysértő, ha a 
helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli meg. A magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár a szó szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű 
jogszabályba való beillesztés nélkül – önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabály-
szerkesztési megoldás azonban homályos, megtévesztő és félrevezető. Márpedig a 
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jogszabályokat – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (2) 
bekezdése szerint „világosan és közérthetően kell megszövegezni”. 
 

5. A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes 
szabályainak valamint a hőmennyiségmérés helyének, ideértve a mérés 

technológiai helyének meghatározása 
 

a. A távhőszolgáltató és a felhasználó közötti jogviszony részletes 
szabályainak meghatározása 

 
A távhőszolgáltató, a felhasználó és a díjfizető közötti jogviszony általános szabályait – a 
Kormány az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletével kiadott – a Távhő-szolgáltatási 
Közüzemi Szabályzat állapítja meg a Tszt. 52. §-a alapján. A Korm. rendelet 3. számú 
melléklete tartalmazza a Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzatra vonatkozó 
rendelkezéseket, a közüzemi jogviszony általános szabályait. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a Távhő-szolgáltatási Közüzemi 
Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben további részletes szabályokat határozhat meg.  
  
A Tszt. előírja a távhőszolgáltató és a lakossági felhasználó között kötendő közüzemi 
szerződés kötésének kötelezettségét, amelyre vonatkozó szabályokat a Tszt. 37-39. §-ai 
tartalmazzák. A közüzemi szerződés lehet általános vagy egyedi jellegű.  
 

Közüzemi szerződés 

Távhőszolgáltató és lakossági fogyasztó 
között kötött közüzemi szerződés. 
(határozatlan időre szól) 

Távhőszolgáltató és egyéb fogyasztó között 
kötött közüzemi szerződés (határozott 
időre szól, feltéve, ha a felek eltérően nem 
állapodtak meg) 

 
Az általános közüzemi szerződést felmondhatja a felhasználó 30 napos felmondási 
időpontra, a Korm. rendeletben meghatározott módon és a Tszt. 38. § (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek együttes fennállása esetén. 
 
A távhőszolgáltató és a felhasználó között polgári jogviszony létesül, amelynek tartalmát a 
Ptk. szabályozza. A közüzemi szerződés felmondásának feltételeit a Tszt. és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően megállapított szerződési feltételek határozzák meg. A 
felhasználók szerződés-felmondási feltételeinek a törvényi előírásokhoz képest 
önkormányzati rendeletben történő szabályozás keretében megvalósuló szigorítása nem 
tartozik az olyan helyi társadalmi viszonyok körébe, amelyek szabályozására a helyi 
önkormányzat jogalkotási hatásköre kiterjed. 
 
A távhőszolgáltatásra tehát a polgári jog közüzemi szolgáltatásra vonatkozó általános 
szabályai az irányadók, a speciális szabályokat a Tszt. tartalmazza. 
 
A közüzemi szerződés szolgáltatói, illetve a fogyasztói megszegésének minősülő eseteit a 
Tszt. 49. § -a sorolja fel. 
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A közüzemi szerződés megszegésének következményei a következők:  
a) a díjvisszatérítés, illetve a pótdíjfizetés,  
b) a kötbér,  
c) a kártérítés,  
d) csökkentett mértékű szolgáltatás, 
e) távhőszolgáltatás felfüggesztése, 
f) közüzemi szerződés felmondása. 
 
A következmények együttesen is alkalmazhatók. 
 
A törvény csak a pótdíj mértéke tekintetében ad felhatalmazást az önkormányzatnak a 
rendeletben való megállapításra. 
Az egyéb következményekről a rendelkezéseket a Tszt. 51. §-a tartalmazza, vagy a 
közüzemi szerződésben kell meghatározni.  
 
Lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy rendeletben a távhőszolgáltatónak 
csökkentett mértékű szolgáltatási kötelezettséget írjon elő abban az esetben, ha a 
távhőszolgáltató a távhőszolgáltatást – a Tszt. 51. § (3) bekezdésben meghatározott 
esetekben – felfüggeszti vagy felmondja. 
 

b. A hőmennyiségmérés helyének meghatározása 
 
A szolgáltatott és a felhasznált távhő díja elszámolásának hiteles hőmennyiségmérés 
alapján kell történnie és a távhőszolgáltató a felhasznált távhő mennyiségét az 
önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott helyen, a 
hőközpontban vagy – amennyiben a hiteles hőmennyiségmérés feltételei rendelkezésre 
állnak – a hőfogadó állomáson köteles hiteles hőmennyiségmérővel mérni és elszámolni. 
[Tszt. 43. § (1),(2) bekezdése] 
 
Mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén tehát a törvény 43. §-a kötelezővé teszi a távhő 
mennyiségének a hőközponti, lehetővé teszi az épületrészenkénti egyedi mérését. A 
hőközponti mérés a fogyasztói hőközpontban (hőfogadó állomáson), illetőleg a 
szolgáltatói hőközpontban történik. A mérés helyét, valamint a mérés szerinti elszámolás 
részletes feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 
 
A Tszt. 48. § (2) szerint szolgáltatói hőközponti mérés alkalmazása esetén, ha az ott mért 
távhőmennyiségből az egyes ellátott épületekre vagy építményekre jutó hőmennyiség 
műszaki okból nem határozható meg, és annak mennyisége épületenként nem 
szabályozható, a távhőszolgáltató az önkormányzati rendeletben meghatározott 
határidőig, de legkésőbb a törvény hatálybalépését követő öt éven belül köteles 
felhasználói hőközpontok létesítésével és mérők beépítésével a hőmennyiségmérés 
feltételeit biztosítani. Ez a kötelezettség akkor terheli a távhőszolgáltatót, ha a hőközpont 
létesítéséhez a szolgáltatói hőközpontból ellátott valamennyi felhasználó a berendezést, 
valamint a bekötővezeték elhelyezésére alkalmas épületrészt és annak üzemeltetés céljára 
történő használatát a távhőszolgáltató részére díjmentesen biztosítja. 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  kköözzsszzoollggáállttaattáássookkrróóll  sszzóóllóó  

rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

143 

 

 
Az előzőek értelmében a törvény a helyi önkormányzatok képviselő-testületeire bízza az 
átalánydíjas szolgáltatás megszüntetése időpontjának rendeleti megállapítását, de végső 
határidőként a törvény a hatályba lépését követő ötödik évet határozta meg. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
21/2009. (II.26.) AB határozat 
„A Tszt.2. rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendelkezései alapján a képviselő-
testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy rendeletében kötelezővé tegye a 
távhőszolgáltatás igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A meglévő energiaellátó rendszerek átalakításakor a helyi emisszióval nem járó rendszerek 
alkalmazására kötelezés törvénysértő, tekintettel arra, hogy a tárgyi törvény 
rendeletalkotási felhatalmazásai között nem szerepel olyan tartalmú, amely lehetőséget 
adna arra, hogy az önkormányzat meghatározza a távhőszolgáltatás helyére lépő fűtési 
módot, módszert. 
 
A távhőszolgáltatásba bekapcsolt felhasználó leválásához az érintett önkormányzat csak 
abban az esetben járul hozzá, ha a felhasználó megújuló (nem fosszilis) energiahordozó 
felhasználására tér át. 
 
A távhőszolgáltatás helyi szabályozásakor a képviselő-testület helyi rendeletében törvényi 
felhatalmazás hiányában szabálysértésnek minősít olyan magatartást, amely a szolgáltató és 
a fogyasztó szerződéses jogviszonyában polgári peres úton érvényesíthető, ugyanis ez a 
megoldás sérti a jogbiztonság elvét. 
 
A felhasználó közüzemi szerződés felmondási jogának megtiltása. 
 
Az egyedi közüzemi szerződés esetén a felhasználók a Tszt. 37. § (3) bekezdése alapján a 
polgári jog szabályai szerint egyedi közüzemi szerződést kötnek a távhőszolgáltatóval. Az 
egyéb felhasználó és a távhőszolgáltató közötti szerződés tartalmát az önkormányzat 
rendelete nem szabályozhatja. Az önkormányzat ugyanis nem kapott felhatalmazást arra, 
hogy az egyedi közüzemi szerződés felmondása esetén műszaki, eljárási kérdéseket, illetve 
a szolgáltató és a felhasználó feladatait, kötelezettségeit szabályozza. Ezen kérdéseket a két 
fél közötti – a Ptk. alapján megkötött – szerződés szabályozza.  
 

6. Ármegállapítás, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételek 
meghatározása 

 
Az Ártv. 7. § (1) bekezdése, valamint mellékletének I. „B Szolgáltatások” című részén 
alapszik a települési önkormányzatok – fővárosban a fővárosi önkormányzat – képviselő-
testületeinek a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás 
díjának megállapításához való jogosultsága. E hatáskört az önkormányzat azzal 
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gyakorolhatja, hogy az Ártv. 11. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület hatósági árat, 
valamint annak alkalmazási feltételeit rendeletben köteles közzétenni. 
 

a. Ármegállapítás 
 
A jegyzőnek – a Tszt. 10. § a) pontja alapján – meg kell küldeni előzetes véleményezésre a 
távhőszolgáltatást – így az ármegállapítást – érintő képviselő-testületi előterjesztések 
tervezetét: 

 a fogyasztóvédelmi hatóságnak,  

 a felhasználói érdek-képviseleteknek. 
 
Az Ártv. 7. § (1) és (5) bekezdése alapján az önkormányzat árhatósági jogköre kiterjed: 

 a távhőszolgáltatás csatlakozási díjára, 

 a lakossági távhőszolgáltatás díjára.  
 
Nem hatósági áras a közületi (nem lakossági) távhőszolgáltatás díja. 
 
A távhőszolgáltatás árhatósági jogkörét tehát csak a csatlakozási díj, illetve lakossági 
távhőszolgáltatás díja esetében gyakorolja a települési önkormányzat. A nem lakossági 
távhőszolgáltatási díj esetében az önkormányzatnak nincs árhatósági jogköre. 
 
A hatósági ár megállapítása során tekintettel kell lenni az alábbiakra: 
 
A Tszt. 57. § (2) bekezdésében foglaltakat alapul véve: 

 az árnak ösztönözni kell a biztonságos és legkisebb költségű távhő termelésre 
és szolgáltatásra, a kapacitások hatékony igénybevételére, valamint a távhővel 
való takarékosságra 

 az árak megállapításánál figyelembe kell venni a folyamatos termelés és a 
biztonságos szolgáltatás indokolt költségeit 

 az árak megállapításánál figyelembe kell venni a kapcsolt és a megújuló 
energiaforrással történő energiatermelés kimutatható környezetvédelmi és 
gazdasági előnyeit. 

 
Az Ártv. rendelkezései alapján: 

 a legmagasabb árat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő 
vállalkozó ráfordításaira és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet 
biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is. [8. § (1)] 

 a hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására 
vonatkozó előírásokkal [9. § (1)] 

 a hatósági árat alkalmazási feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások 
ütemezése, a megrendelés nagysága, a teljesítés helye, a fizetési feltételek) 
együtt kell megállapítani, vagyis a hatósági ár megállapításához kapcsolódóan 
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meg kell jelölni azokat a feltételeket, melyek mellett az ár érvényesíthető. [9. § 
(2)]  

 
Az ármegállapítás során tiszteletben kell tartani a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
egyenértékűségének elvét. 
 
A távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának 
megváltoztatását a távhőszolgáltató kezdeményezi. A távhőszolgáltató az – 57. § (3) 
bekezdésére tekintettel részletesen és teljes körűen alátámasztott – kezdeményezését 
megküldi a Magyar Energia Hivatalnak (továbbiakban: Hivatal), amely 22 munkanapon 
belül dönt határozatban arról, hogy a díj a távhőszolgáltató által alátámasztott 
megváltozása esetén megfelel-e az 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek. A távhőszolgáltató a Hivatal jogerős határozatát a kezdeményezésével 
együtt megküldi az ármegállapítási hatáskörrel rendelkező helyi önkormányzatnak.  
Az önkormányzat képviselő-testülete a kezdeményezést és a Hivatal határozatát az 
ármegállapítás előtt 5 nappal köteles a honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos 
módon közzétenni. A helyi önkormányzat a távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a 
lakossági távhőszolgáltatás díját megállapító rendeletét a távhőszolgáltató olyan 
kezdeményezésével azonos tartalommal adhatja ki, amelyről a Hivatal jogerős 
határozatban megállapította, hogy az megfelel a Tszt. 57. § (2)-(3) bekezdéseiben 
meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem akadálya annak, hogy a 
távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a lakossági távhőszolgáltatás díját a helyi 
önkormányzat úgy határozza meg, hogy az alacsonyabb legyen, mint a távhőszolgáltató 
kezdeményezésében foglaltak alkalmazásával érvényesítendő ár. Ha a Hivatal a 
távhőszolgáltató kezdeményezésének kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül 
nem hoz határozatot, akkor a helyi önkormányzat a távhőszolgáltatás csatlakozási díját és 
a lakossági távhőszolgáltatás díját megállapító rendeletét a távhőszolgáltató 
kezdeményezésével azonos tartalommal kiadhatja. [Tszt. 57/A. §] 
 

b. Áralkalmazási feltételek 
 
Az áralkalmazási feltételek, azon feltételek, melyek mellett az ár érvényesíthető. 
 
Az Ártv. 9. § (2) bekezdése kimondja, hogy a hatósági árat – rendeletben – alkalmazási 
feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a 
teljesítés helye, a fizetési feltételek) együtt kell megállapítani. 
 
A fent leírtak alapján áralkalmazási feltételek lehetnek:  

 minőségi előírások 

 határidők rögzítése 

 szállítások ütemezése 

 megrendelés nagyságának meghatározása 

 teljesítés helyének meghatározása 

 fizetési feltételeknek meghatározása. 
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Az önkormányzati rendeletben rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép 
hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. (Az önkormányzati 
rendeletnek tehát tartalmaznia kell egyrészt a rendelet hatályba lépésének időpontját, 
másrészt a hatósági ár hatályba lépésének időpontját.) 
 
A lakosságot közvetlenül érintő hatósági ár változtatásáról az önkormányzat legkésőbb az 
ár érvénybelépésével egyidejűleg köteles a lakosságot tájékoztatni. 
 

c. Díjfizetési feltételek 
 
Az önkormányzati rendelet távhő mérésére, elszámolására és a díjfizetésre vonatkozó 
szabályainak a Tszt. 43-44. §-aiban foglaltaknak meg kell felelnie. 
 
A Tszt. 47. §-a meghatározza, hogy a szolgáltatott és a felhasznált távhő mérésével és 
elszámolásával, a díjfizetéssel, valamint a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos általános 
szabályokat az önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 
A szolgáltatói hőközponti, a felhasználói hőközponti, valamint hőfogadó állomási mérés 
közötti eltérésekre való tekintettel az önkormányzat képviselő-testülete külön 
díjalkalmazási feltételeket határozhat meg ezen mérések esetére. [Tszt. 6. § (2) b) pontja]  
 
Mérés szerinti elszámolás esetén, ha a tulajdonosi közösség a felhasználó, lehetőség van 
arra, hogy a díjfizetés lakásonként külön-külön, vagy megállapodás szerint együttesen 
történjék. Külön-külön történő díjfizetés esetén a díjfizető az épületrész (lakás) 
tulajdonosa, de megállapodás alapján a díjat fizetheti a lakás bérlője, használója is.  
 
A mérés szerinti távhőszolgáltatás díjának fizetésére elsősorban a tulajdonosok 
megállapodása, ennek hiányában az önkormányzat rendelete az irányadó! [Tszt. 44. §-a] 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
56/1997. (X.31.) AB határozat 
„A helyi önkormányzat a távhőszolgáltatás hatósági árának megállapítása során nem járhat 
el önkényesen. Az Ártv. 7-11. §-ai meghatározzák a hatósági ár megállapításának 
szabályait. Így a 9. §-ának (2) bekezdésében előírja, hogy a hatósági árat alkalmazási 
feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a 
teljesítés helye, a fizetési feltételek) együtt kell megállapítani. Az Ártv.-nek ez a 
rendelkezése a szolgáltató és a fogyasztók védelmét egyaránt szolgáló garanciális szabály, 
amely kötelezettségként írja elő az árhatóság számára, hogy egyértelműen határozza meg a 
hatósági ár ellenében nyújtandó szolgáltatás paramétereit.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
Az Ártv. 11. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendeletnek rendelkeznie kell arról, 
hogy a hatósági ár mikor lép hatályba. Ez nem azonos az önkormányzati rendelet hatályba 
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lépésének időpontjával. E két időpont lehet azonos, de mindkettőről rendelkezni kell a 
rendeletben. 
 

7. Azon területek kijelölése, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és 
levegő-tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás 

fejlesztése 
 

A jogszabály nem részletezi az önkormányzati jogalkotásra vonatkozó részletes 
szabályokat. E rendelkezés az önkormányzatot felhatalmazza, hogy rendeletében a 
területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok 
figyelembevételével, annak alapján, kijelölje azon területeket, ahol célszerű a 
távhőszolgáltatás fejlesztése. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
21/2009. (II.26.) AB határozat 
„A Tszt2. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület arra rendelkezik 
felhatalmazással, hogy rendeletében kijelölje azokat a területeket, ahol területfejlesztési, 
környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok alapján a távhőszolgáltatás 
fejlesztése célszerű. A Tszt.2. rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendelkezései 
alapján a képviselő-testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy rendeletében kötelezővé 
tegye a távhőszolgáltatás igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.” 
(Az Alkotmánybíróság 22/2009. (II.26.) AB határozata, valamint a 42/2009. (IV.3.) AB 
határozata szintén a fenti megállapítást tartalmazza.)  
 

8. A távhőszolgáltatás szüneteltetésének és a felhasználók korlátozása 
feltételeinek, a korlátozás szabályainak és sorrendjének, valamint a 
távhőszolgáltató azzal kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek 

megállapítása 
 
A távhőszolgáltató szüneteltetheti a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói 
körben és időtartamban: 

 élet-, egészség- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén, 

 a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, 

 más módon el nem végezhető munkák elvégzéséhez. [Tszt. 40. §-a] 
 
A távhőszolgáltatónak a távhőszolgáltatás szüneteltetésének időpontjáról, várható 
időtartamáról a felhasználókat előre értesíteni kell. 
 
A távhőszolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást az önkormányzat rendeletében foglaltak 
szerint: 

 az országos tüzelőanyag-hiány miatt nála vagy a vele szerződéses 
jogviszonyban álló távhőtermelőnél fellépő termeléskiesés esetén, vagy 

 környezetvédelmi érdekből. [Tszt. 41. § (1) bekezdése] 
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A korlátozás általános feltételeinek meghatározására a Korm. rendeletben kerül sor.  
 

9. Az új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely 
tulajdonosától kérhető csatlakozási díj meghatározása 

 
A Tszt. 34. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján a távhőszolgáltató csatlakozási díjat 
kérhet az új vagy növekvő távhő igénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától, a 
távhőszolgáltatási díjjal nem fedezett fejlesztési költségekre.  
 
A csatlakozási díj mértékét az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani. 
A csatlakozási díj magában foglalhatja a távhőtermelő és a távhőszolgáltató 
megállapodásában szereplő fejlesztési költség teljes vagy részleges fedezetét is.  
 

10. A szolgáltatói hőközpontok a Tszt.-ben előírt megszüntetésének, illetve a 
szolgáltatói hőközpontot kiváltó berendezések létesítése forrásának, 

határidejének és egyéb feltételeinek meghatározása 
 
Az önkormányzatnak rendeletben kell rögzítenie a szolgáltatói hőközpontok 
megszüntetésének, valamint a helyette létesülő berendezés létesítésének (építésének) 
pénzügyi forrását, határidejét és egyéb feltételeit.  
 
A Tszt. 48. § (2) bekezdése szerint szolgáltatói hőközponti mérés alkalmazása esetén, ha 
az ott mért távhőmennyiségből az egyes ellátott épületekre vagy építményekre jutó 
hőmennyiség műszaki okból nem határozható meg, és annak mennyisége épületenként 
nem szabályozható, a távhőszolgáltató az önkormányzat rendeletében meghatározott 
határidőig, de legkésőbb a törvény hatálybalépését követő öt éven belül köteles 
felhasználói hőközpontok létesítésével és mérők beépítésével a hőmennyiségmérés 
feltételeit biztosítani. Ez a kötelezettség akkor terheli a távhőszolgáltatót, ha a hőközpont 
létesítéséhez a szolgáltatói hőközpontból ellátott valamennyi felhasználó a berendezés, 
valamint a bekötővezeték elhelyezésére alkalmas épületrészt és annak üzemeltetés céljára 
történő használatát a távhőszolgáltató részére díjmentesen biztosítja. 
A (3) bekezdés kimondja, hogy a távhőszolgáltató-rendszer átalakítása, bővítése, a 
hőmennyiségmérés a (2) bekezdés szerinti feltételének megteremtése esetén az átalakítás 
költségei a hőközpontban vagy a hőfogadó állomáson elhelyezett mérőeszközzel 
bezárólag a szolgáltatót terhelik. 
 

11. A Tszt. 43. § (3) bekezdésében foglaltak megvalósítási módjának és 
határidejének megállapítása 

 

Rendeletalkotási kötelezettség áll fenn azon időpont meghatározása kapcsán, mely 
időponttól kezdődően a szolgáltató a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára 
felhasznált hőt a Távhő-szolgáltatási Közüzemi Szabályzatban meghatározott módon és 
feltételekkel külön köteles meghatározni és számlázni. Meg kell határozni továbbá a 
megvalósításának módját is. 
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12. A Tszt. 38. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott esetben az épület 
tulajdonosa vagy a tulajdonosi közösség, a 38. § (5) bekezdésben 

meghatározott esetben az épületrész tulajdonosa a távhőszolgáltatási 
közüzemi szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig a 

más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti, 
pozitív előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után díjfizetés előírásának 

lehetősége 
 
Az önkormányzat rendeletben előírhatja: 

 általános közüzemi szerződés felhasználói felmondása esetén az épület 
tulajdonosa vagy a tulajdonosi közösség, 

 egyedi közüzemi szerződés egyéb felhasználói felmondása esetén az épület 
tulajdonosa vagy a tulajdonosi közösség, 

 általános közüzemi szerződés módosítása esetén, ha a távhővel ellátott 
épületben lévő, külön tulajdonban és külön használatban álló épületrészben a 
távhő igénybevételét meg kívánják szüntetni, az épületrész tulajdonosa  
 

a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés megszűnését követő ötödik naptári év utolsó 
napjáig a más hőellátás igénybevétele és a távhőszolgáltatás igénybevétele közötti, pozitív 
előjelű széndioxidkibocsátás-különbözet után díjat fizessen.   
 
A díj alapja helyi önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint számított és hiteles 
adatokkal alátámasztott naptári éves széndioxid-kibocsátási különbözet természetes 
mértékegységben (kilogrammban) kifejezett tömege.  
 
A díj mértékét az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg, amely 
azonban nem lehet magasabb kilogrammonként 15 forintnál. [Tszt. 6. § (3) bekezdése] 
 
A díjat az önkormányzati adóhatóság veti ki, az a helyi önkormányzat bevételét képezi. 
[Tszt. 6. § (4) bekezdése] 
 

13. A Tszt. 6. § (2) bekezdés h) pontja (előző pont) szerinti díj mértékét, 
esedékességét, a különbözet számításának, valamint a díj kivetéséhez 

szükséges adatszolgáltatás részletes szabályainak megállapítása 
 
A Tszt. 45. § (6) bekezdése szerint a 6. § (4) bekezdésében foglalt díjfizetési kötelezettség 
teljesítéséhez a távhőszolgáltató és a 38. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott 
esetekben az épület tulajdonosa vagy tulajdonosi közössége, a 38. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetben az épületrész tulajdonosa az önkormányzat rendeletében 
meghatározottak szerint adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak. 
Ennek értelmében az önkormányzat képviselő-testületének rendeletében rögzítenie kell, 
hogy a fent meghatározottaknak milyen adatokat kell szolgáltatni az adóhatóság részére. 
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V. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás  
 

A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
az egyes helyi közszolgáltatásokról szóló 1995. évi XLII. 

törvény 
Kötv. 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. 
(X. 30.) BM rendelet 

 

a kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó szakmában 
szervezendő kéményseprő mestervizsga szakmai és 

vizsgáztatási követelményeiről szóló 30/1997. (IV. 18.) BM 
rendelet 

 

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 
kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) BM rendelet 
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1. Bevezetés 
 

Az Alkotmány 42. §-a alapján a község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye 
választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. Az önkormányzati 
önállóság kifejezésre jut abban, hogy mind a megyei, mind a községi, városi 
önkormányzatok a feladatkörükben önállóan intézik a helyi érdekű közügyeket, s a 
települési és a megyei önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony. A 
lakosságot közvetlenül érintő közszolgáltatások szervezői elsősorban a települési 
önkormányzatok, a települési önkormányzatok teljesítőképességét meghaladó 
szolgáltatások szervezéséről a szubszidiaritás elve alapján a megyei önkormányzatok 
gondoskodnak. 
 
A szubszidiaritás elvéből következően a közszolgáltatás jellege, nagysága, a szakmai, 
gazdaságossági követelmények érvényesítése indokolja, hogy a törvényalkotó az adott 
közszolgáltatás megszervezését ne a települési önkormányzatok kötelező feladatává tegye, 
hanem a megyei önkormányzatok kötelező feladataként írja elő. 
 
A megyei önkormányzat területi önkormányzat, ennek megfelelően köteles ellátni azokat a 
törvényben előírt feladatokat, amelyek megoldására települési önkormányzat nem 
kötelezhető. Törvény a megyei önkormányzat kötelező feladatává teheti az olyan körzeti 
jellegű közszolgáltatás biztosítását, amely a megye egész területére vagy nagy részére 
kiterjed. 
 
Egyes közszolgáltatások esetén, ilyen a kéményseprő-ipari közszolgáltatás is, az érintett 
önkormányzatok döntésétől függően látja el a közszolgáltatás szervezését a megyei vagy 
települési önkormányzat. 
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2. Hatáskör 
 
A Kötv. 1. § (1) bekezdése a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítását a megyei, 
megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladataként határozza meg. 
 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítását a Kötv. 1. § (1) bekezdése szerint 
községi, városi önkormányzat, illetve azok társulása átvállalhatja. Ennek feltételeit a Kötv. 
2/A. § a következőképpen határozza meg: 

 a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása az átvállalás időpontját 
megelőző legalább hat hónappal korábban dönt a feladat átvállalásáról, és erről 
a döntésről haladéktalanul értesíti a megyei önkormányzatot 

 a közszolgáltatás biztosításának átvállalására a következő év január 1. napjával 
kerülhet sor, 

 az átvállalást írásbeli megállapodásba szükséges foglalni, 

 az átvállaló községi, városi önkormányzat megalkotja a közszolgáltatásra 
vonatkozó rendeletét a következő év január 1-jei hatálybalépéssel. Az átadó 
önkormányzatnak módosítania kell a rendeletét, úgy, hogy annak a hatálya a 
feladatot átvállaló önkormányzatra, vagy önkormányzatokra az átvállalás 
időpontjától már nem terjedhet ki. 

 
A Kötv. 2/A. § (2) bekezdése szerint abban az esetben, ha a közszolgáltatás biztosítását 
átvállaló községi, városi önkormányzat vagy azok társulása a feladat további ellátását nem 
vállalja, annak visszaadása során a Kötv. 2/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell 
eljárni. 
 
A közszolgáltatás átvállalása, illetve visszaadása esetében megkötendő írásos 
megállapodásnak a Kötv. 2/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a következőket kell 
tartalmaznia: 

 a kéményseprő-ipari közszolgáltatással érintett működési területet; 

 a feladat átvállalásának, illetőleg visszaadásának kezdő időpontját; 

 a folyamatban lévő ügyek iratainak az ügy számát és jellegét feltüntető 
jegyzékét; 

 a feladat visszaadásának szabályait. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
14/2005. (VI. 15.) határozat 
„Ha települési önkormányzat – figyelemmel a Kötv. 4. § (4) bekezdésére – önként vállalja 
a megyei önkormányzat által kötelezően szervezett közszolgáltatás ellátását, erről 
rendeletet is kell alkotnia. Az önként vállalt feladat ellátása, a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ugyanis csak úgy szervezhető meg, ha a települési önkormányzat a Kötv. 
2. §-a szerinti rendeletet megalkotja. Ebben a rendeletben – többek között – szabályozza a 
közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  kköözzsszzoollggáállttaattáássookkrróóll  sszzóóllóó  

rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

153 

 

összefüggő jogait és kötelezettségeit, a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj 
mértékét, megfizetésének rendjét.” 
 
A közszolgáltatást szervező önkormányzat a Kötv. 4. § (4) bekezdése alapján 
felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben állapítsa meg a szolgáltatás igénybevételének 
részletes szabályait. Ebben az esetben a rendelet hatálya nem terjedhet ki azon 
önkormányzat illetékességi területére, amely a szolgáltatás biztosítását átvállalta. 
Abban az esetben amennyiben a közszolgáltatás biztosítását települési önkormányzat 
átvállalta, felhatalmazást kap a Kötv. 4. § (5) bekezdése alapján, hogy a szolgáltatás 
igénybevételének feltételeit rendeletben állapítsa meg. 
 

3. Szolgáltatási díj 
 
A szolgáltatás díjának mértékét a Kötv. 5. § (1) bekezdése szerint: 

 a kémény típusa, 

 a tüzelési mód, 

 a kémény igénybevételének jellege, 

 a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó kéményseprő körzet 
településszerkezete 

figyelembevételével szükséges meghatározni. 
 
A szolgáltatónak a díj megállapításához költségelemzést kell készítenie. Abban az esetben, 
ha a szolgáltató szervezet más tevékenységet is folytat, köteles a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás költségeit elkülönítetten nyilvántartani, a számviteli előírásoknak 
megfelelően. A díj megfizetése az elvégzett szolgáltatást követően utólagosan történik. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
35/2003. (VI. 19.) AB határozat 
„A Kötv. 5. § (1) bekezdése ugyanis a közszolgáltatási díj mértékét a kémény típusa, az 
alkalmazott tüzelési mód, a kémény igénybevételének jellege, valamint a kéményseprő-
ipari közszolgáltatáshoz tartozó, adott kéményseprő tevékenységi körzetet átfogó 
települési szerkezet figyelembevételével kell meghatározni. Mivel az Ör. kifogásolt 
rendelkezése e kritériumokat mellőzve csupán az ingatlanok számához igazította a 
magánlakásoknál a kéményseprő-ipari közszolgáltatás éves díját, vagyis a törvényi 
rendelkezéseket figyelmen kívül hagyta, ezáltal a szolgáltatás-ellenszolgáltatás 
egyenértékűségének a Ptk. 201. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezését sértette meg.” 
 

4. Rendeletalkotási tárgykörök 

 
A Kötv. 2. §-a felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák 
meg: 

 a helyi közszolgáltatás megnevezését, a közszolgáltatással ellátott terület 
határait; 
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 a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a közszolgáltatást végző 
intézmény vagy szakvállalkozás (a továbbiakban együtt: szolgáltató) 
megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 
szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében 
rendszeresen köteles ellátni; 

 a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos 
ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, a szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés egyes tartalmi elemeit [Ptk. 226. § (1) bekezdése]; 

 közüzemi szolgáltatás [Ptk. 388. §-a] esetén a közüzemi szerződés létrejöttének 
módját, valamint a szolgáltatás igénybevételének, korlátozásának, 
megtagadásának – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit; 

 az érintett közfeladattal összefüggő – jogszabályban nem rendezett – helyi 
önkormányzati hatósági feladatot, hatáskört és szabálysértést; 

 az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési 
kötelezettséget, a díj mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges 
kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét.” 

 
5. Pályázat 

 
A helyi önkormányzatnak a kötelező közszolgáltatás elvégzésére nyilvános pályázatot kell 
kiírnia. 
 
A pályázat kiírására további részletes információt a Kötv. nem tartalmaz, azonban a 
szakmai ellenőrzést, a szakmai követelményeket szabályozó miniszteri rendeletekben 
foglaltak alapulvételével egyértelműen megállapítható, hogy kik felelnek meg a 
követelményeknek. 
 

6. A közszolgáltatás szakmai követelményei 

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás szakmai követelményeit, valamint a tevékenység 
körét és az ellátásra való jogosultságot a Kötv. 4. § (3) bekezdése szerint a 
településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.  
 
A jelenleg hatályos rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
27/1996. (X. 30.) BM rendelet. 
 
A BM rendelet 1. §-a szerint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett 
ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő 
tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – beleértve ezekbe a 
tartalékkéményt is –, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, 
tisztítására és szakvélemény adására. 
 
Nem terjed ki a kéményseprő-ipari közszolgáltatás azon kéményre, amely használaton 
kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghető 
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anyaggal tömören, illetőleg egyéb nem oldható szerelési technológiával lezárták, és jól 
látható módon a tisztítás helyén megjelölték. 
 
A BM rendelet tartalmazza a fogalom-meghatározásokat, a műszaki ellenőrzés, tisztítás 
szakmai követelményeit, a használattal összefüggő szakvélemények kiadásának szabályait, 
a nyilvántartások kötelező tartalmi elemeit, a szolgáltatás ellátására való jogosultság 
részletes feltételeit, valamint az ingatlanok tulajdonosait terhelő kötelezettségeket. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
A természetes és jogi személyeket megkülönböztető díjmegállapítás. 
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ÚTMUTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ 
LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK 
BÉRBEADÁSÁNAK, ELIDEGENÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 

SZÓLÓ VALAMINT A LAKBÉR MÉRTÉKÉT MEGÁLLAPÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Dollenstein Istvánné 

Dr. Kiss Marietta 

Dr. Pálinkás Mária 

Dr. Poroszkai Gabriella 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 

 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

A jogalkotásról szóló többször módosított 1987. évi XI. 
törvény 

Jat. 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény 

Alkotmány 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. 

évi LXXVIII. törvény 

Ltv. 

az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet 
alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a 

lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés 
támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. l4. ) Főv. Kgy. 

rendelet 

 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Áht. 
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I. Bevezetés 
 
A lakások bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.), kötelezően írja elő a helyi rendeletalkotást, ha 
az önkormányzati tulajdonú lakások száma, illetőleg a bérbeadás útján hasznosított 
helyiségek száma a 20-at meghaladja. A törvény sajátos módon több kérdésben kötelezővé 
teszi a helyi szabályozást, más területeken pedig a lehetőségét biztosítja annak. 
 
Az Ltv. az önkormányzatoknak tág lehetőséget nyújt arra, hogy a tulajdonukban lévő 
lakások (helyiségek) bérbeadásának és elidegenítésének feltételeit rendeletben 
szabályozzák. A rendeletalkotási kötelezettségnek az a célja, hogy a bérlők jogszabályban 
ismerhessék meg az őket érintő jogaikat és kötelezettségeiket. 
Fontos követelmény, hogy a szabályozás során a bérlők méltányos érdekeit szem előtt kell 
tartani. Különösen vonatkozik ez az olyan esetekre, amikor a bérleti szerződés a Ltv. 
hatálybalépése előtt jött létre. Az új szabályozás nem teremthet a régi bérlők részére 
elviselhetetlen helyzetet (pl. bármikor, indokolás nélkül fel lehessen mondani a lakásbérleti 
szerződést). 
 
A lakások és helyiségek az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai körébe tartozó 
vagyontárgyak, ezért kiemelt fontossággal bírnak a szabályozás tartalmi elemeit, normáit 
illetően azok az elképzelések, stratégiák, amelyek az adott területre vonatkozó 
önkormányzati elképzeléseket, célokat foglalják össze. 
Hasonlóan a helyi jogalkotáshoz, a koncepciók között is vannak olyanok, amelyek 
elkészítése és elfogadása törvényi kötelezésen alapszik. 
 
A kötelezően elkészítendő koncepciók körébe tartozik a lakásgazdálkodási és -felújítási 
koncepció (melynek megléte egyúttal az iparosított technológiájú lakások energiatakarékos 
korszerűsítési pályázatának benyújtási feltétele is). 
Itt kell meghatározni a vagyontárgy hasznosításának módját, mely lehet bérbeadás, 
értékesítés vagy kezelésbe adás, és az ehhez igazodó feltételeket.  
 
A koncepciókban fogalmazhatók meg az értékesítéssel kapcsolatos, vagy a lakbér 
kialakításával összefüggő elképzelések (költségelvű, piaci bérleti díj alkalmazása, feltételei). 
Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek részt kívánnak venni az iparosított 
technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást célzó felújítási programjában, 
kötelező lakóépület felújítási koncepciót alkotniuk. 
 
Az önkormányzat valamennyi koncepciójáról elmondható, hogy akkor értékes és 
tartalmas, ha a célok megvalósíthatók. Ennek teljesülését segítheti a célokhoz igazodó 
önkormányzati rendeletek megalkotása. 
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II. Jogszabály-alkotási követelményeknek való megfelelés vizsgálata 
(hatályosság, jogalkotási felhatalmazás terjedelme, rendelet alkalmazási 

köre) 
 
A helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogát, és egyúttal annak kereteit az Alkotmány 
deklarálja. 
A 44/A. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a „A helyi képviselő-testület a feladatkörében 
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal” 
 
A Jat. több lényeges, az önkormányzati rendeletalkotásban is alkalmazandó szabályt 
tartalmaz. 
Szabályozza: 

 a jogszabály hatályával, 

 kihirdetésével, 

 megalkotásával (pl. közérthetőség, párhuzamos jogalkotás tilalma) 

 a hatályosulás vizsgálatával  
kapcsolatos alapvető normákat. 
 
Az Alkotmánybíróság számos határozatában – először a 11/1992.(III.5.) AB 
határozatában – rámutatott arra, hogy a „jogbiztonság az Alkotmánybíróság 
értelmezésében- az államtól és elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, 
egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve 
kiszámíthatóak és a norma címzettjei számára előre láthatóak legyenek… A jogbiztonság 
megköveteli a jogszabályok olyan világos és egyértelmű megfogalmazását, hogy mindenki 
akit érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s 
számolni tudjon a jogkövetkezményekkel. Ideértendő az is, hogy ki lehessen számítani a 
jogszabály szerint eljáró jogalanyok és állami szervek magatartását” 
 
Az Ötv. 10. § (1) bekezdésének a) pontja a rendeletalkotást a képviselő-testület át nem 
ruházható hatáskörébe sorolja.  
 
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése rögzíti: 
„A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati 
rendeletet alkot.” 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről szóló és lakbér mértékét megállapító 
önkormányzati rendeletek megalkotására az Ltv., valamint a Ptk. ad felhatalmazást. 
 
Az Ltv. szabályozási módszerére az a jellemző, hogy nem általános felhatalmazást ad a 
helyi önkormányzatnak, hanem konkrétan meghatározza azokat a szabályozási tárgyakat, 
amelyekre nézve az önkormányzat rendelkezhet. 
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Ltv. 79. §(2) bekezdése: 
„A községi önkormányzatnak nem kell rendeletben megállapítani az önkormányzati 
lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokat, ha a tulajdonában 
lévő lakások száma, illetőleg helyiségek esetében a bérbe adás útján hasznosított 
helyiségek száma nem haladja meg a húszat.” 
 
Az idézett szabály csak a községi önkormányzatok esetében alkalmazható, az egyéb 
önkormányzatok (városi, kerületi stb.) rendeletalkotási kötelezettsége az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek számától függetlenül 
fenn áll. 
 
Ltv. 79. § (1) bekezdése szerint: 
„Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen 
működő  érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a 
helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel 
kell hívni az érdekképviseleteket a véleményük közlésére.” 
 
Az Ltv. a fővárosi és fővárosi kerületi önkormányzatokra vonatkozóan külön rendelkezést 
is tartalmaz, mely szerint 
„86. § (1) A fővárosi közgyűlés – e törvény keretei között – rendeletben határozza meg a 
kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő, szociális helyzet alapján bérbe adott lakásokra 
vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-ának b) 
pontjában említett lakbér-megállapítás elveit. 
(2) A kerületi önkormányzat e törvény és a fővárosi közgyűlés (1) bekezdésen alapuló 
rendeletének keretei között alkot önkormányzati rendeletet.” 
 

Ennek alapján a fővárosi közgyűlés az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális 
helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási 
támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 
17/2006.(IV.14.) Főv. Kgy. rendelet 2. § és 3. §-ában meghatározta a kerületi 
önkormányzatok tulajdonában lévő lakások bérbeadása során érvényesítendő szociális 
jövedelmi, vagyoni feltételeket. 
A kerületi önkormányzat az Ltv. valamint a fővárosi közgyűlés rendeletének keretei között 
alkothatja meg e témában az önkormányzati rendeletét. 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek az 
önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai közé tartoznak, ezért a hasznosításukra 
(bérbeadás, elidegenítés) és kezelésükre vonatkozó szabályokat az önkormányzat 
vagyonrendelete is tartalmazhat. Az önkormányzati rendeletek ellenőrzése során különös 
figyelemmel kell lenni:   

 a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezések összhangjára (A 
joggyakorlás fontos eleme, hogy az Ötv. 9. § (3) bekezdése értelmében a 
képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a 
részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, 
törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. A polgármester 
külön megbízást adhat egyes bérbeadói feladatainak a gyakorlására az 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  llaakkááss  ttéémmáájjúú  rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

161 

 

ingatlankezeléssel megbízott szervezetnek. Pl. a lakbér megállapítására nem, de 
a közlésére igen ) és a  

 a versenyeztetés szabályainak megfelelő módon történő rögzítésére.  
 
Az Áht. 108. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: az államháztartás alrendszeréhez 
kapcsolódó – a költségvetési törvényben, az állami vagyon kezelésére vonatkozó 
kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi 
kisebbségi önkormányzat határozatában meghatározott értékhatár feletti – vagyont 
értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a 
hasznosítás jogát átengedni – ha törvény vagy állami vagyon esetében törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt 
esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.  
 
Nem kötelező versenytárgyalás tartása, ha az önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget a 
bérlő vásárolja meg, melynek indokait a Legfelsőbb Bíróság [EBH2007.1747] a 
következőképpen fejti ki: 
 
Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségek értékesítésére az 
Ltv. 58. és 60. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket. Az 58. § (1) bekezdése szerint, ha a 
törvény másként nem rendelkezik, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába 
került helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) elővásárlási jog illeti meg. A (2) bekezdés alapján az 
önkormányzat rendeletében határozza meg az (1) bekezdésében említett helyiségek 
vételárának mértékét, megfizetésének (részletfizetés, vételárengedmény stb.) módját és 
feltételeit. Az Ltv. 60. §-a értelmében, ha az önkormányzati, illetőleg az állami tulajdonban 
lévő helyiséget az e törvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke a 
helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. 
 
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az Ltv. 60. §-ában foglalt rendelkezés az Áht. 
108. §-ának (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megállapított törvényi kivételt 
tartalmaz a versenytárgyalás útján történő értékesítés kötelezettsége alól. A Ltv. ugyanis 
nem csak az – 58. § (1) bekezdésben foglalt – elővásárlási jogot állapítja meg a bérlő 
számára, hanem a 60. §-ban azt is szabályozza, hogy az elővásárlási jogosult részére 
történő értékesítéskor a vételár mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. Az 
Ltv. ugyan nem írja elő, hogy a helyiség bérlő részére történő értékesítésekor 
versenytárgyalás tartása nem kötelező, azonban a vételár mértékére vonatkozó rendelkezés 
kizárja a versenytárgyalás lefolytatását. Értelmetlen ugyanis a forgalmi értéknél magasabb 
– vagy akár alacsonyabb – vételár elérése versenytárgyalás útján, amikor az elővásárlási 
jogosult az Ltv. 60. §-a alapján a helyi forgalmi értéken vásárolhatja meg a bérleményét. 
Tekintettel arra, hogy az Áht. perben alkalmazandó 108. §-ának (1) bekezdése 2005. 
augusztus 31-én lépett hatályba, a törvényhozónak lehetősége lett volna egyúttal az 1994. 
március 31-étől hatályos Ltv. 60. §-ának megfelelő módosítására. Mivel azonban ez nem 
történt meg, az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő 
kivételt az Ltv. 60. §-a változatlanul tartalmazza. Az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt taxatív felsorolás, amely ugyancsak a versenytárgyalás útján értékesíthető 
vagyontárgyak alóli kivételeket tartalmazza, nem értelmezhető oly módon – figyelemmel 
az (1) bekezdés hivatkozott rendelkezésére –, hogy más törvény további kivételeket nem 
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állapíthat meg. A versenyeztetésre vonatkozó jogalkotói cél pedig nem érvényesíthető a 
tételes jogi szabályokba ütközően. 
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III. Jogszabályi felhatalmazással való összhang vizsgálata 
 
Vizsgálandó: 

 A rendelet azt szabályozza-e, amire a jogszabályi felhatalmazás lehetőséget ad. 

 A rendelet összhangban van-e a felhatalmazást adó törvény, illetve a 
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseivel (ideértve az 
Alkotmánybírósági döntéseket is). 

 
Az eddigi tapasztalatok alapján, a régióban működő önkormányzatok (Főváros, fővárosi 
kerületek, városok, községek) által alkotott önkormányzati rendeletek eltérő módon 
szabályozzák a lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, elidegenítésével 
kapcsolatos kérdéseket. 
Vannak olyan települések, ahol 

 az elidegenítés szabályait a vagyonrendeletben rögzítik és csak a lakbér 
mértékének megállapításáról alkottak rendeletet  

 egy rendeletben szerepel a bérbeadás, lakbér megállapítás és az elidegenítés 

 külön-külön rendeletben fogalmazzák meg a lakások bérbeadásáról, a 
helyiségek bérbeadásáról, elidegenítéséről és a lakbér megállapításáról szóló 
követelményeket. 

 
A fentiekre figyelemmel, az ellenőrzési szempontok a következők szerint 
csoportosíthatók: 
 

 a lakások bérbeadása 

 a lakások elidegenítése 

 lakbér megállapítás 

 helyiségek bérbeadása és elidegenítése.    
 

1. Lakástörvény felhatalmazása alapján a lakások bérbeadásának feltételeiről 
szóló önkormányzati rendeletek az alábbiakat szabályozhatják 

 
A lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő határozott, vagy határozatlan időre, 
illetőleg feltétel bekövetkezéséig szóló szerződése hozza létre.  Az önkormányzat, a 
tulajdonában lévő lakás esetében, a törvény keretei között, meghatározhatja a bérleti 
szerződés feltételeit. [Ltv.3. § (1) bekezdése] 
 
A lakásbérleti jogviszonyról a Ptk. 434. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
lakásbérleti jogviszony létrejöttére, a felek jogaira és a kötelezettségeire, továbbá a 
lakásbérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat külön törvény tartalmazza. Ugyanezen § 
(4) bekezdése pedig kimondja, hogy jogszabály – a Ptk. 434. § (2) bekezdésében említett 
törvény keretei között – a lakásbérlet létrejöttének, megszűnésének, a lakásbérleti jog 
folytatásának, a lakások elidegenítésének további feltételeit is megállapíthatja. A Ptk. 685. § 
a) pontja alapján az idézett 434. § (4) bekezdésének alkalmazása szempontjából 
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jogszabálynak minősül az önkormányzati rendelet is. A Ptk.-ban említett külön törvény, az 
Ltv. 
 
Önkormányzati rendeletben kell szabályozni, a lakás szociális helyzet alapján történő 
bérbeadásának feltételeit (jövedelmi és vagyoni feltételek). 
A rendelet megalkotásakor az Európai Unióban megfogalmazott általános jogelveket is 
figyelembe kell venni. Ezek közül a legfontosabb a diszkrimináció tilalma és az 
esélyegyenlőség biztosítása. 
 
A méltányosság gyakorlása során az átláthatóság és a kiszámíthatóság elvét kell figyelembe 
venni.  Ez azt jelenti, hogy azokban az esetekben, amikor méltányosság gyakorlására van 
lehetőség, a rendeletnek pontosan meg kell határoznia, hogy ki gyakorolhatja ezt a jogkört 
és milyen feltételekkel. 
 
Az Alkotmánybíróság a 63/1995.(X.27.) AB. határozatban rögzítette, hogy az 
önkormányzati rendeleti szabályozás megállapíthat olyan körülményeket, amelyek 
figyelembevételével – az egyedi sajátos szempontokra tekintettel – a képviselő-testület 
mérlegelheti döntését. Az önkormányzat azonban – a mérlegelés körülményeit, feltételeit 
meghatározó rendelkezések hiányában – az Ltv. keretei között megalkotott rendeletében 
nem hatalmazhatja fel a képviselő-testületet arra, hogy az általános jellegű szabályozás 
alkalmazásától eltekintsen, avagy a rendeleti előírástól eltérő tartalmú határozatot hozzon. 
Az ilyen jogszabályi rendelkezés sérti a jogbiztonság alkotmányos elvét. 
 
Az önkormányzatok csak a nem szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén 
szabályozhatják a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő óvadék kikötésének lehetőségét és 
feltételeit. 
 
A bérlő kötelezettségeinek biztosítására óvadékot lehet nyújtani. Ezzel a lehetőséggel 
önkormányzatok is élnek, önkormányzati rendeletben meghatározott módon. A bérbeadó 
a lakásbérleti szerződésből eredő bérlői kötelezettségek nem teljesítése vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetén követelését az óvadékösszegből közvetlenül kielégítheti. 
Az óvadékra a Ptk. 270-271. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni, 
amelyből csupán azt emeljük ki, hogy óvadékul pénz, bankszámla-követelés, értékpapír és 
egyéb, külön törvényben meghatározott eszköz szolgálhat. A Ptk. 270. § (3) bekezdése 
értelmében a felek abban is megállapodhatnak, hogy a jogosult használhatja az óvadék 
tárgyát és rendelkezhet vele. Az óvadék tárgyának használata vagy az azzal való 
rendelkezés esetén a jogosult köteles legkésőbb az óvadékkal biztosított követelés 
esedékessé válásáig egyenértékű fedezettel helyettesíteni az óvadék eredeti tárgyát. Az 
egyenértékű fedezet az óvadék eredeti tárgyának helyébe lép. 
 
Még előfordul, hogy az önkormányzatok a bérleti jogviszony feltételeként óvadékot vagy 
letéti díjat követelnek meg a szociális helyzete alapján kijelölt bérlőtől. Az 5/1995. (II.22.) 
AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy lakásbérleti jogviszony létrehozása 
feltételeként önkormányzati rendelet nem írhatja elő lakás-használatbavételi díj 
megfizetésének kötelezettségét, az 55/2002. (XI.28.) AB határozat pedig azt fejtette ki, 
hogy óvadékot és letéti díjat sem lehet a bérlőtől követelni. 
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Bérlőtársi szerződés létesítésének feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 
[Ltv.4. § (3) bekezdése] 
A házastársak közös kérelme esetén – kivéve, ha a bérlőkijelölési jog jogosultja másképp 
rendelkezik- a bérlőtársi szerződést meg kell kötni, ahhoz külön feltételt nem lehet szabni. 
 
Megüresedett társbérleti lakrészek lakásban maradt társbérlő részére történő bérbeadás 
feltételeit önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. [Ltv.5. § (3) bekezdése] 
 
A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek 
teljesítését évente legalább egyszer köteles ellenőrizni. Önkormányzati lakás esetén, az 
ellenőrzés gyakoriságát rendeletben kell szabályozni. [Ltv. 12. § (5) bekezdése]  
 
„Ltv. 24. § (1) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja, ha 
a) a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg; 
b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét 
nem teljesíti; 
c) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az 
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak; 
d) a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló 
helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják; 
e) a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel.” 
 
A bérlőt a lakbérfizetésen kívül tehát egyéb kötelezettség is terheli, amely alapulhat 
jogszabályon vagy szerződésen. Az egyéb lényeges kötelezettség nem teljesítése szintén 
alapot adhat a szerződés felmondására. Ez akkor is fennáll, ha a bérbeadótól 
szerződésben átvállalt kötelezettségekről van szó (pl. Ltv. 9. § (1) bekezdése, 10. § (3) 
bekezdése). 
 
A bérlő és a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval és a lakókkal szemben kötelesek az 
együttélés követelményeit betartani. Az ezzel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartás 
a felmondás következményeit vonja maga után. A bérlő vagy a vele együtt lakó személyek 
jogellenes magatartásának értékelésénél azt is indokolt figyelembe venni, hogy a bérbeadó 
nem tanúsított-e hasonló súlyú jogellenes magatartást. 
A bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakást, továbbá a közös használatra szolgáló 
helyiségeket, illetőleg területet rendeltetésüknek megfelelően az állag megóvása mellett 
használhatják. A rongálás és a rendeltetésellenes használat nemcsak azzal a 
következménnyel jár, hogy a hibát ki kell javítani, illetőleg a kárt meg kell téríteni, hanem a 
szóban forgó okokból a bérbeadó a szerződést felmondhatja. 
 
Rendeltetésellenes használatnak minősül – eltérő megállapodás hiányában – ha a bérlő a 
lakást nem lakás céljára használja, vagy a közlekedő helyiségeket raktározás céljára veszi 
igénybe stb. 
Az Ltv. idézett szakasza csak akkor hajtható végre, ha a bérbeadó gondoskodik a 
bérlemény bérlő által történő használatának ellenőrzéséről. 
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Ahol a törvény a bérbeadó és bérlő kötelezettségei vonatkozásában a felek 
megállapodására utal, annak tartalmát illetően a bérbeadó tekintetében önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. [Ltv. 19. § (1) és (2) bekezdései] 
 
A lakást jogcím nélkül használó esetében a használati díj emelésének mértékét és feltételeit 
önkormányzati rendeletben kell megállapítani. [Ltv.20. § (3) bekezdése] 
 
Az Ltv. 91/A. § 13. pontja szerint jogcím nélküli lakáshasználó az, aki a lakását a 
bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja. 
Az Ltv. hatálybalépése után tehát általános szabály, hogy a jogcím nélküli lakáshasználó 
köteles a lakást kiüríteni és a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Elhelyezéséről maga 
köteles gondoskodni. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosult polgári 
perben igényelheti a lakás kiürítését. A per megindítása előtt nincs szükség alakszerű 
felszólításra. 
A lakáshasználati díj mértékének megállapításánál megfelelően alkalmazandók a lakbér 
mértékének meghatározására irányadó jogszabályok. 
Az Ltv. 20. §-ának (2) bekezdésében szabályozott díjemelési lehetőség azt a célt szolgálja, 
hogy a jogcím nélküli használót a lakás kiürítésére késztesse. A bérlő szociális helyzete a 
jogszabály értelmében nem zárja ki a használati díj emelését. Ennek mértékét az ítélkezési 
gyakorlat fogja kialakítani.  
 
Önkormányzati lakás esetén, ha a befogadáshoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges, 
akkor ennek feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. [Ltv.21. § (6) 
bekezdése]  
 
Az Ltv. rendelkezései szerint bérbeadó hozzájárulása szükséges 

 lakásba való befogadáshoz, 

 tartási szerződés megkötéséhez, 

 albérletbe adáshoz, 

 lakáscseréhez. 
 
Az Ltv. eltérő szabályok alkotására csak a befogadás és az albérletbe adás esetén ad 
felhatalmazást. 
Tapasztalat, hogy ezt az önkormányzatok nem veszik figyelembe és ezért a rendeleteik 
törvénytől eltérő, szigorúbb feltételeket tartalmaznak. Az Ltv. nem hatalmazza fel az 
önkormányzatokat arra, hogy a bérbeadói hozzájárulás további feltételeit meghatározzák. 
[63/1995. (X.22.) AB határozat] 
   
Az önkormányzati lakásra kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
másik lakás bérbeadásával, vagy pénzbeli térítés fizetésével, illetve mindkettő 
biztosításával is történhet. A feltételeket minden alkalommal önkormányzati rendeletben 
kell szabályozni. [Ltv.23. § (3) bekezdése] 
 
Az Alkotmánybíróság – önkormányzati rendelet e tárgyban született rendelkezésének 
utólagos normakontrollja során – a 30/2004.(VII.8.) AB határozatában a következőket 
hangsúlyozza: 
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„A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 434. § (2) 
bekezdése értelmében a lakásbérleti jogviszony létrejöttére, a felek jogaira és 
kötelezettségeire, továbbá a lakásbérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat külön 
törvény – jelenleg az Lt. – tartalmazza. A Ptk. 434. § (4) bekezdése külön kiemeli, hogy a 
lakásbérlet létrejöttének, megszűnésének, a lakásbérleti jog folytatásának, a lakások 
elidegenítésének további feltételei jogszabályban való megállapítása is csak a külön törvény 
keretei között történhet. Az Lt. 3. § (1) bekezdése ugyancsak akként rendelkezik, hogy a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra a tulajdonos önkormányzat – az Lt. keretei 
között alkotott – rendeletében meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Az 
önkormányzat tehát kizárólag az Lt.-ben foglaltak szerint, az abban kapott felhatalmazás 
alapján szabályozhatja – egyebek mellett – a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével 
egyidejűleg másik lakás, vagyis az ún. cserelakás bérbeadásának feltételeit is. 
Az Alkotmánybíróság egy hasonló tartalmú önkormányzati rendelet felülvizsgálata során 
rámutatott, hogy az „Lt. 23. § (3) bekezdése ... a lakásbérleti jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetésének speciális esetét szabályozza. Az Lt. e 
rendelkezésének első mondata értelmében a felek a bérleti jogviszonyt közös 
megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, 
vagy a bérbeadás helyett pénzbeli térítést fizet. E rendelkezés második mondata pedig a 
bérbeadónak arra is lehetőséget biztosít, hogy a másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli 
térítést fizessen a bérlő javára. Amennyiben a felek a lakásbérleti jogviszonyt az Lt. e 
speciális rendelkezése alapján szüntetik meg, akkor kizárólag a bérbeadó, vagyis az 
önkormányzat által történő pénzbeli térítés fizetésének lehet helye, a bérlő terhére térítési 
kötelezettség nem állapítható meg. Ezt az értelmezést támasztja alá az Lt. 19. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés is, amely szerint önkormányzati lakás esetén, ahol a 
törvény a bérbeadó és bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a felek 
megállapodására utal, annak tartalmát a bérbeadó tekintetében önkormányzati rendelet 
határozza meg. Ez következik az Lt. szabályozási rendszeréből is, miszerint ebben a 
speciális bérbeadási esetben is az Lt.-ben meghatározott és már ismertetett általános 
bérbeadási feltételek az irányadók. ... [A]z Lt. 23. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az önkormányzat rendeletében csak a másik lakás bérbeadására és a bérbeadó 
pénzbeli térítési fizetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat állapíthatja meg” 
[32/1999. (X. 30.) AB határozat, ABH 1999, 421, 424, 425.] 
 
2. Az Alkotmánybíróság az Lt. 23. § (3) bekezdése alkotmányossága vizsgálata 
eredményeként korábban már megállapította, hogy az Ötv. „8. § (1) bekezdése értelmében 
a települési önkormányzat egyik feladata a helyi közszolgáltatások körében a 
lakásgazdálkodás. Az önkormányzati lakásállomány a helyi közösség vagyonát képezi, 
hasznosítása az önkormányzatok kötelessége. Az önkormányzatok nem a 
lakástulajdonosok egyikeként gyakorolják a bérbeadási feladatokat. Pozíciójuk jellemzője, 
hogy a helyi közügyek gazdáiként, a lakásgazdálkodási feladatok ellátására – törvényben 
meghatározott – jogosultságként és kötelezettként végzik a bérbeadást. Ebből az is 
következik, hogy az önkormányzatok a lakásvagyonnal történő gazdálkodás során számos 
szempontot figyelembe vesznek. Ezeknek a szempontoknak a megfontolásával 
ajánlhatnak fel a bérlőnek a másik lakás bérbeadásakor pénzbeli térítést is. Ez a lehetőség 
általában kedvező a bérlő számára, de az önkormányzatot is hozzásegíti a 
lakásgazdálkodás keretei között megvalósítandó feladatok teljesítéséhez, amelyek 
településpolitikai, jövedelmezőségi, szociálpolitikai stb. kihatásúak lehetnek. Mindezek 
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olyan lakásgazdálkodást eredményeznek, amely miatt az önkormányzatok 
lakásgazdálkodása kikerül a piacgazdaság köréből. Az önkormányzatoknak a lakásvagyon 
hasznosítása során – a lakással rendelkező magántulajdonosokhoz képest – helyi 
közszolgáltatásként többletfeladatokat is teljesíteniük kell, helyzetük tehát nem 
azonosítható a magánszemély tulajdonosokéval” [457/E/2000. AB határozat, ABH 2003, 
1197, 1199-1200.]” 
 
Ha a bérbeadó a bérleti szerződést az Ltv. 26. §-a alapján mondja fel, és a bérlővel kötött 
megállapodás alapján lakásfelajánlás helyett pénzbeli térítést fizet, akkor a pénzbeli térítés 
mértékét és fizetésének feltételeit önkormányzati rendelet határozza meg. [Ltv.27. § (2) 
bekezdése] 
 
A szerződés megszűnése után, a lakásban visszamaradt személy – az Ltv. alapján bérleti 
jog folytatására jogosult kivételével – másik lakásra akkor tarthat igényt, ha a bérbeadó 
(bérlőkijelölő) erre kötelezettséget vállalt. E kötelezettség-vállalás feltételeit önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. [Ltv. 31. § (2) bekezdése] 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakás albérletbe adásának feltételeit önkormányzati 
rendeletben kell meghatározni. [Ltv. 33. § (3) bekezdése] 
 
A bérlő a lakás egy részét a bérbeadó hozzájárulásával albérletbe adhatja. A bérlőtársak 
jogaikat csak együttesen gyakorolhatják, ezért a lakás albérletbe adására is csak együttesen 
jogosultak. 
Az egész lakás albérletbe adására nincs lehetőség. 
Az albérleti díj mértékében a felek szabadon állapodhatnak meg. 
Önkormányzati és állami lakás esetén az albérleti szerződést írásba kell foglalni, a szóban 
vagy ráutaló magatartással létrejött megállapodás érvénytelen. Egyéb lakásoknál azonban 
az albérleti szerződés alakszerűséghez nincs kötve, de – mint hogy más személy 
befogadásáról van szó – a bérbeadó írásbeli hozzájárulására van szükség. [Ltv. 21. §-a] 
 
Az önkormányzati lakás esetén a bérbeadói hozzájárulás feltételeit önkormányzati rendelet 
határozza meg. A rendelet – nézetünk szerint – tartalmazhat olyan rendelkezést is, hogy a 
lakás egy részét nem lakás céljára nem lehet albérletbe adni. 
A bérbeadó az albérleti szerződést akkor is felmondhatja, ha az albérlő a felmondásra 
okot adó magatartást nem tanúsított. A felmondás azonban csak a következő hónap 
utolsó napjára szólhat. A felmondásnál annak sincs jelentősége, hogy az albérlet 
határozott vagy határozatlan időre szólt, illetőleg feltétel bekövetkezéséig jött létre. 
 
Az albérlő a határozatlan időre kötött albérleti szerződést a hónap 15. vagy utolsó napjára 
mondhatja fel, a felmondási idő azonban 15 napnál kevesebb nem lehet. 
 
Az albérleti szerződést mind a bérlő, mind az albérlő szóban is felmondhatja. Az albérlet 
megszűnése után – az Ltv. rendelkezései alapján – az albérlő másik albérletre nem tarthat 
igényt. 
 
Az albérleti jogviszony járulékos jellegű, ha tehát a bérlet megszűnik [Ltv. 23. §-a], ezzel 
együtt – külön intézkedés nélkül is – az albérleti jogviszony is megszűnik. 
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Szociális intézményből elbocsátott személynek, ha az intézménybe utalásakor a bérlő a 
lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében mondott le, a másik lakás 
bérbeadásának feltételeit önkormányzati rendeletben kell szabályozni. [Ltv.68. § (2) 
bekezdése] 
 

2. Lakbér megállapításáról, a lakbér mértékéről szóló önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatához ajánlott szempontok 

 
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét: 

 szociális helyzet alapján, vagy 

 költségelven, vagy 

 piaci alapon történő 
bérbeadás figyelembevételével az önkormányzati rendeletben kell megállapítani. [Ltv.34. § 
(1) bekezdése] 
 
A bérlő a lakás használatáért, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott 
szolgáltatásért lakbért köteles fizetni. A különszolgáltatások körét a Ltv. 91/A. § 18. 
pontja tartalmazza. 
 
Az önkormányzati rendeletben történő szabályozás alkotmányellenes rendelkezéseket 
nem tartalmazhat. Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette és 
megsemmisítette azt  a rendeleti szabályozást, hogy a bérleti díj (lakbér) mértéke 1996. 
évtől évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével 
növekszik (valorizálás). A fizetendő bérleti díj (lakbér) mértékének változását a 
bérbeadónak írásban közölnie kell a bérlővel. A bérleti díj (lakbér) minden év július 1. 
napjával módosul. [78/1995. (XII.21.) AB határozat] 
 
A határozat indokolása – többek között – a következőket tartalmazza: 
Az Ltv. 76. § (2) bekezdése alapján a lakbéremelési moratórium 1994. július 30-án lejárt. 
Az önkormányzat tehát – rendeletében – a Ltv. 34. § idézett (2) bekezdésében 
példálódzóan említett szempontok figyelembevételével – jogosult a tulajdonában lévő 
lakások bérének megállapítására, így emelésére is. 
 
Az Alkotmánybíróság 78/1995. (XII. 21.) AB határozatában az önkormányzati rendelet 
előírásait alkotmányellenesnek nyilvánította, és megsemmisítette, mivel úgy ítélte meg, 
hogy az Ltv. 34. § (2) bekezdése figyelembevételével az inflációs ráta – bár általánosan 
ismert fogalomnak tekinthető – nem minősül olyan ténynek, illetve adatnak, amelyhez 
önkormányzati rendelet a lakbér emelését kötheti. Az Alkotmánybíróság ugyanis már több 
döntésében – különösen a 11/1992. (III. 5.) AB határozatban – elvi jelentőséggel hívta fel 
a figyelmet a jogállamiságnak arra az alkotmányos követelményére, hogy – mivel a 
jogbiztonság szorosan a jogállamisághoz kapcsolódik – a jogbiztonság az államtól és 
elsősorban a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes 
szabályai is világosak, egyértelműek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak és a norma 
címzettjei számára... előreláthatóak legyenek. 
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A lakbér mértékét – amint erre az Alkotmánybíróság idézett határozata is utalt – a lakás 
alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a 
lakóépület állapota és településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a 
szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás figyelembevételével kell 
meghatározni. Nem alkotmányellenes viszont, ha az önkormányzat rendeletében azonos 
mértékben állapítja meg a komfortos és az összkomfortos lakások bérét. 
 
Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság a következőket fejtette ki. 
Az Ltv. 34. § említett (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatnak nincs 
törvényi kötelezettsége arra, hogy az összkomfortos lakásra nézve feltétlenül magasabb 
lakbért állapítson meg, hanem... rendeletében több körülményt is szabadon mérlegelve 
alakíthatja ki a tulajdonában lévő lakások bérének mértékét. [Alkotmánybírósági határozat 
1996. május, 178., illetőleg 58/1996. (XII. 22.) AB határozat indokolásának 3. pontja] 
 
Függetlenül a bérbeadás jellegétől a rendeletben megállapított, a konkrét lakásra 
vonatkozó lakbérmérték szerint fizetendő havi lakbér összege kizárólag a helyi rendelet 
módosítása esetén változtatható, illetve emelhető. Ez azt jelenti, hogy például a piaci 
bérletre kiírt pályázat esetén a lakbérre licitáltatni nem lehet, illetve ettől az összegtől a 
bérbeadó és a bérlő megállapodással sem térhet el. Az eltérés csak a helyi rendelet 
módosítása esetén, a szabályozott új lakbérmérték alapján történhet meg a szociális, a 
költségelvű és a piaci lakbérnél egyaránt. 
 

a. Önkormányzati lakbértámogatás 
 
Ltv. 34. § (3) bekezdése szerint: 
„A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzati 
lakbértámogatás mértékét, a jogosultság feltételeit és eljárási szabályait – a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló külön törvényben meghatározott, önálló 
ellátásként nyújtható helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezések 
figyelembevételével – az önkormányzat rendeletében kell megállapítani. A bérbeadó a 
jogosultság fennállását évente felülvizsgálja és a feltételek megszűnése esetén a 
lakbértámogatás nyújtását megszünteti.” 
 

Az önkormányzati lakbértámogatás mértékét és feltételeit a bérlő vagyoni, jövedelmi, 
szociális és egyéb körülményeihez igazodóan kell megállapítani. Önkormányzati rendelet 
határozza meg az önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság megállapításának 
eljárási rendjét és a lakbértámogatás folyósításának módját. 
 
Indokolt felhívni a figyelmet az Alkotmánybíróság 78/1995. (XII.21.) AB határozatára, 
amely kimondja, hogy az Sztv.-ben említett lakásfenntartási támogatás és az Ltv.-ben 
szabályozott lakbértámogatás – bizonyos hasonlóságok ellenére – eltérő tartalmú és 
jellegű támogatási formák. Különbözőségük abban áll, hogy a lakásfenntartási támogatás 
nemcsak a lakásbérlőket, hanem az Sztv.-ben és a felhatalmazása alapján alkotott 
önkormányzati rendeletekben foglalt feltételek szerinti más jogosultat is megilleti, míg a 
lakbértámogatás kedvezményezettje kizárólag önkormányzati lakás bérlője lehet.  
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A fővárosi kerületi önkormányzatoknak, a szociális helyzet alapján bérbe adott lakás 
lakbér mértékének megállapításáról és a támogatásáról szóló rendeleteik megalkotásánál a 
Fővárosi Közgyűlés – önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján 
történő bérbeadásának lakbér- megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, 
valamint a lakásépítési támogatásának rendszeréről szóló – 17/2006. (IV.14.) Főv. Kgy 
rendelet rendelkezéseire figyelemmel kell eljárni.   
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában is rögzítette, hogy az önkormányzat a 
tulajdonában lévő lakás bérleti díja megfizetésének elmaradása esetén az Ltv., a Ptk., 
valamint az ezek figyelembevételével alkotott rendeletek előírásainak alkalmazásával járhat 
el, nincs azonban törvényes lehetősége a lakbér köztartozássá minősítésére és adók 
módjára történő behajtásának előírására. (pl.: 59/1996. (XII.22.) AB határozat, 
8/1997.(II.28.) AB határozat) 
 

3. Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeit 
szabályozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához javasolt 

szempontok 
 

A lakás elidegenítési rendeleteknek a vételi joggal érintett lakások vonatkozásában 
megállapított rendelkezései az Ltv. 2005. évi CXXXII. törvénnyel történt módosítása 
miatt jogsértők, hiszen a jogszabály módosítás hatályon kívül helyezte a vételi jogra 
vonatkozó szabályokat, így a volt állami (tanácsi) bérlakások bérlőit ma már a törvény 
szerint elővásárlási jog illeti meg. A vételi jog fennállása miatt megindult és még nem 
befejezett bírósági eljárásokban a megindításkor hatályos jogszabályi rendelkezések 
alkalmazására a törvény szerint új átmeneti rendelkezések adnak jogi garanciát. 
Az Ltv. 54. § -a szerint: 
„(1)Az önkormányzati rendeletben kell meghatározni az e törvény alapján elővásárlási 
joggal érintett lakások eladása esetén 
a) a lakás vételárának mértékét; 
b) a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet mértékét; 
c) a részletfizetés időtartamát és a szerződéses kamat mértékét, illetőleg a kamatmentesség 
lehetőségét és feltételeit; 
d) a vételárengedmény, illetőleg a vételárhátralék megfizetésére adott engedmény feltételeit 
és mértékét; 
e) elővásárlás esetén az ajánlat tartalmát és az ajánlati kötöttség idejét. 
(2) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti feltételek meghatározása során a bérlő 
vagyoni és jövedelmi helyzetét figyelembe kell venni. 
(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján elővásárlási joggal 
nem érintett lakások eladásának feltételeit.” 
 
A Ltv.52. §-a szabályozza a vételár megállapításának feltételeit. E szerint: 
 
„(1) Az önkormányzati és az állami lakás vételárát – ha a lakást az e törvény alapján arra 
jogosult vásárolja meg – a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, 
különösen 
a) az épület településen belüli fekvése; 
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b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra 
szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága; 
c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő; 
d) a lakás alapterülete és komfortfokozata; 
e) a lakottság ténye 
figyelembevételével kell megállapítani. 
(2) A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra 
fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.” 
 
Az Alkotmánybíróság 51/1996. (X.30.) AB határozatában – hivatkozva a 1063/H/1995. 
AB határozatra –  kifejtette azt az álláspontját, mely szerint az önkormányzat mint 
közhatalmi szerv és mint bérlakás tulajdonos joga és felelőssége, hogy számos gazdasági, 
társadalmi körülmény figyelembevételével az Ltv.-ben foglalt keretek és felhatalmazás 
alapján bérlakásai vételárát megállapítsa. A vételárnak az Ltv. rendelkezései szerint is 
tükröznie kell a forgalmi értéket, amely viszont eltérő mértékű az üres és a lakott lakás 
esetén. Az önkormányzati rendeletalkotás körébe tartozik annak a szabályozási 
módszernek a kialakítása, amely az üres illetve lakott lakás forgalmi értéke, így vételára 
közötti különbséget tükrözi. 
 
Az önkormányzatnak rendeletalkotási felhatalmazás hiányában nincs lehetősége arra, hogy 
az Ltv. alapján biztosított részletfizetési kedvezmény, árengedmény, vételárhátralék 
engedmény feltételeit meghatározza. Az Ltv. kötelező erejű, általános érvényű 
rendelkezéseivel ellentétes helyi szabályozás jogsértő. 
Törvényellenes továbbá az olyan szerződési biztosíték megállapítása is, amely az 
önkormányzati lakást megvásárló, kedvezményben vagy engedményben részesült vevőt 
kötelezettségei teljesítésének elmulasztása esetén megfosztja a törvényben biztosított 
kedvezménytől és a vételárhátralék egy összegben történő megfizetésének kötelezettségét 
írja elő. [10/1996.(II.23.) AB határozat] 
 
Az Alkotmánybíróság a 33/1996. (VII.9) és 27/1997. (IV.25.) AB határozatokban 
kifejtette, hogy az elállás jogának szabályozását illetően az önkormányzati rendelet csak 
törvényi felhatalmazás alapján annak keretei között minősül jogszabálynak. Az Ltv. illetve 
más törvényi rendelkezés azonban nem hatalmazta fel az önkormányzatot arra, hogy 
rendeletében az önkormányzat mint a lakás eladója javára elállási jogot alapítson. (Lásd. 
Ptk. 320 §. (1) bekezdés, 685. § a) pontja ) 
 
Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakások értékesítése esetén a szerződéses kamat 
mértékét az Ltv. és a Ptk. keretei között határozhatja meg. [33/1996.(VII.9.) AB 
határozat]  
 
Zálogjog keletkeztetését előíró önkormányzati rendelkezés jogsértő, tekintve, hogy az 
önkormányzat nem jogosult annak előírására. Ilyen felhatalmazást ugyanis törvényi előírás 
nem tartalmaz, a Ptk. 685. § a) pontja pedig a zálogjog keletkezésére feljogosító 254. §-t 
nem említi azok között a rendelkezések között, melyek tekintetében az önkormányzati 
rendelet általános értelemben is jogszabálynak minősül. [31/1996.(VII.3) AB határozat] 
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4. Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata 
 
Az Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek az önkormányzati tulajdon olyan tárgyai, amelyekkel az önkormányzat 
szabadon vállalkozhat. Az Ltv. rendelkezéseiből is kitűnik, hogy az önkormányzat  
tulajdonában  lévő helyiségvagyon piaci forgalmát kifejezetten lehetővé teszi, a feltételek 
megállapítását pedig az önkormányzati rendeletalkotás hatáskörébe utalja. 
[10/1996.(II.23.) AB határozat, 64/1993.(XII.22.) AB határozat] 
 
Ltv. 36. § (1) „A nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) bérletének 
létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a 
lakásbérlet szabályait – e törvény Második részében foglalt eltérésekkel – megfelelően kell 
alkalmazni. 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: önkormányzati helyiség) 
bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – az önkormányzati lakásokra 
vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – önkormányzati rendelet határozza meg; a 
helyiségbér mértékét az önkormányzati rendelet nem szabályozhatja.” 
 
Az Ltv.38. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: 
„A felek a helyiségbér összegében szabadon állapodnak meg.” 
 
Ha a felek a helyiségbér mértékében nem tudnak megegyezni, a helyiségbérleti szerződés 
nem jön létre. 
A helyiségbér mértékét – a helyiségbérlet keletkezésekor – a bíróság sem állapíthatja meg. 
A Ptk. 205. § (2) bekezdése értelmében ugyanis a szerződés létrejöttéhez a feleknek a 
lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való 
megállapodása szükséges. A bérlő által fizetendő helyiségbér mértéke olyan lényeges 
kérdés, amelyben a feleknek meg kell állapodniuk. Ellenkező esetben helyiségbérleti 
szerződés létrejöttéről nem lehet szó. 
A törvény egyértelművé teszi, hogy az önkormányzati helyiségbér mértékét a helyi 
rendeletben szabályozni nem lehet, mert a helyiségbér összegében önkormányzati 
tulajdonnál is a felek szabad megállapodása az irányadó (a lakásokkal ellentétben, a 
pályáztatott helyiségnél a fizetendő bérre, lehet licitáltatni). 
 
Az Alkotmánybíróság 17/1995.(III.13.) határozatában kifejtette, hogy az önkormányzat, 
mint polgári jogi bérleti szerződések alanya, mint a tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadója, mellérendeltségi jogviszonyban nem jogosult jogszabállyal 
– önkormányzati rendelettel – egyoldalúan a szerződés tartalmi elemeit módosítani, a 
bérleti díjat megemelni. Törvényi felhatalmazás hiánya miatt az ilyen rendelet 
alkotmányellenes (lásd 67/2006.(XI.29.) AB határozat). 
 
Az Ltv. szerint: 
„42. § (1) A bérlő a helyiség bérleti jogát a bérbeadó hozzájárulásával másra átruházhatja, 
elcserélheti, vagy a helyiséget albérletbe adhatja. Az erre vonatkozó szerződést írásba kell 
foglalni. 
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(2) Önkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás feltételeit önkormányzati rendeletben 
kell meghatározni. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha a cserélő fél az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételeket vállalja.” 
 
Önkormányzati helyiség esetén a hozzájárulás feltételeit önkormányzati rendeletben kell 
meghatározni. A hozzájárulás nem tagadható meg, ha a cserélő fél az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételeket vállalja. Egyebekben a helyiség cseréjére a 
lakáscserére vonatkozó rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell. [Ltv. 36. § (1) 
bekezdés] Ehelyütt csupán azt emeljük ki, hogy a csereszerződés a helyiségbérleti 
jogviszonyt megszünteti. [Ltv. 36. § (1) bekezdés, Ltv. 23. § (1) bekezdés e) pont] 
 

a. A helyiségek elidegenítésére vonatkozó kérdések 
 
Az Ltv. 58. §-a:  
„(2) Az önkormányzat rendeletében határozza meg az (1) bekezdésben említett helyiségek 
vételárának mértékét, megfizetésének (részletfizetés, vételárengedmény stb.) módját és 
feltételeit. 
(3) Az önkormányzat rendeletében határozza meg az (1) bekezdésben nem említett egyéb 
helyiségei eladásának feltételeit.” 
 
A helyiség fogalmát az Ltv. 91/A. § 12. pontja határozza meg. E szerint nem lakás céljára 
szolgáló helyiség az, amely kizárólag ipari, építőipari, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, 
kereskedelmi, tárolási, szolgáltatási, igazgatási, honvédelmi, rendészeti, művelődési, 
oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti és más gazdasági célra szolgál. 
 
A Ltv. rendelkezései alapján a helyiség megvételéről akkor lehet szó, ha az építmény 
ingatlannak minősül. 
 
A Legfelsőbb Bíróság eseti döntésében kifejtette [BH1991. 372.], hogy közterületen lévő 
pavilon – a földterületbe való mechanikus kapcsolódása ellenére – megtartja ingó jellegét. 
Önmagában az építmény földdel való fizikai kapcsolata tehát nem dönti el, hogy ingóról 
vagy ingatlanról van szó. 
A határozat indokolása – többek között – a következőket tartalmazza. Egy felépítmény 
ingó vagy ingatlan jellegét kétség esetén a földterülettel való összefüggése dönti el, azaz, 
hogy ez az összefüggés alkotórészi vagy tartozéki jellegű. A Ptk. 95. §-ának (1) bekezdése 
értelmében alkotórész mindaz, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az 
elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke 
vagy használhatósága számottevően csökkenne. 
 
Ha a Ltv. másképpen nem rendelkezik, az állam tulajdonából az önkormányzat 
tulajdonába került helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) elővásárlási jog illeti meg. Az Ltv. 49. § 
(1) bekezdése még további személyi kört meghatároz elővásárlási joggal rendelkezőként. 
 
Az önkormányzat rendeletében határozza meg a helyiség vételárának mértékét, 
megfizetésének (részletfizetés, vételárengedmény stb.) módját és feltételeit. 
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Ha a helyiség nem az állam tulajdonából került az önkormányzat tulajdonába, az 
önkormányzat szintén rendeletében határozza meg a helyiség eladásának feltételeit. 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítését szabályozó önkormányzati 
rendeletek vizsgálata során javasolt szempontokat (vételár, fizetési kedvezmények, elállás 
stb) a hivatkozott AB határozatokra figyelemmel, a helyiségek elidegenítésére vonatkozó 
szabályok vizsgálata során is alkalmazni kell. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A rendeletek gyakran átvesznek a felhatalmazást adó jogszabályból rendelkezéseket. Az 
Alkotmánybíróság több döntésében (Pl. a 61/1994. (XII. 24.) AB határozat) rámutatott 
arra, hogy nincs akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a 
saját rendeletbe illeszthető előírásait szó szerint átvegye. A vizsgált rendeletekben az átvett 
rendelkezések sokszor pontatlanok voltak, vagy a törvényi felsorolásnak csak egy részét 
tartalmazták.  
 
Az Ltv. 21. §-a tételesen felsorolja azokat, akiket a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül 
fogadhat be. Az önkormányzati rendeletekben gyakran olvasható e rendelkezés 
megismétlése, de hiányosan.  
Ez a lakosság téves tájékoztatását eredményezi, jogbizonytalanságot idéz elő, sérti a 
közösségi jogelveket.      
 
Az Ltv. számos §-a  utal azokra a feltételekre és egyéb előírásokra, amelyek önkormányzati 
rendeletben szabályozhatók.  Ennek ellenére a felülvizsgált rendeletek több olyan kérdést 
is szabályoztak, amelyekre az Ltv. nem ad felhatalmazást, így túlterjeszkedtek a törvény 
által biztosított szabályozási körön. [63/1995. (X.22.) AB határozat] 
Pl.: A lakásbérleti jog folytatására jogosító tartási szerződés megkötéséhez szükséges a 
bérbeadó hozzájárulása, de az Ltv. 22. § -a nem ad rendeletalkotásra felhatalmazást az 
önkormányzatnak. 
 
A legtöbb rendeletben a bérbeadói jogok és kötelezettségek több személyhez, vagy 
szervezethez voltak telepítve. Fontos, hogy a rendelet egyértelműen tartalmazza, hogy ki 
gyakorolja a bérbeadói jogokat és kötelezettségeket. Olyan rendelkezést is találtunk, 
melyben a befogadáshoz a bérbeadói hozzájárulást a jegyző adta. 
 
Több rendeletben olvasható, hogy bérbeadó a szociális helyzet alapján történő bérbeadás 
esetén, a bérleti jogviszony feltételeként óvadékot vagy letéti díjat követel a bérlőtől. Az 
5/1995. (II.22.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a lakásbérleti 
jogviszony létrehozása feltételeként önkormányzati rendelet nem írhatja elő lakás-
használatbavételi díj megfizetésének kötelezettségét, az 55/2002. (XI.28.) AB határozat 
pedig ezt azzal egészítette ki, hogy óvadékot és letéti díjat sem lehet a bérlőtől követelni. 
 
A lakbér mértékének megállapítása többször ütközött jogszabályba. Az Ltv. 34. §- ának (2) 
bekezdése szerint a lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, továbbá a szerződés 
keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás figyelembevételével kell meghatározni.   
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A törvény e rendelkezésének megsértése a leggyakrabban tapasztalt jogsértés. Pl. évente az 
infláció mértékével növelik a lakbért, a tartozást adók módjára behajtható köztartozásnak 
minősítik, többletlakbérrel szankcionálja a bérlő jogellenes magatartását stb. 
 
Gyakran tapasztalható mulasztásos törvénysértés a lakbértámogatásra való jogosultság 
megállapításának rendjéről és a lakbértámogatás folyósításának módjáról szóló 
rendelkezések megalkotásának elmaradása miatt. 
 
A lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása feltételeinek meghatározásakor 
előforduló jogsértés, hogy jogosultsági feltételként olyan körülményeket is megjelölnek, 
amelyek vizsgálata nehézségekbe ütközhet, és azok nem alkalmasak az igénylő szociális, 
illetve vagyoni helyzetének megítélésére. 
 
Az Alkotmánybíróság többek között a 47/1996. (X.22.) határozatában is rámutatott arra, 
hogy a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén kizárólag olyan körülményeket 
lehet vizsgálni, amelyekből a bérbeadó képes az igénylő szociális rászorultságát megítélni.  
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IV. A rendeletek megfelelése a közösségi jogszabályoknak 
 
Az Európai Unióban nincsenek olyan szabályok, amelyek közvetlenül az önkormányzatok 
tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletére, illetve elidegenítésére vonatkoznának.  
A rendelet megalkotásakor elsősorban az általános jogelveket kell figyelembe venni. Ezek 
közül a legfontosabb a diszkrimináció tilalma és az esélyegyenlőség biztosítása. 
 
A rendelet személyi hatályánál ügyelni kell arra, hogy a közösségi munkavállalók között 
nem lehet különbséget tenni a jogosultság tekintetében, állampolgársági alapon. Az uniós 
esélyegyenlőség okán az önkormányzatoknak figyelemmel kell lenniük a migráns 
munkavállaló (és családja) lakhatási jogaira. Nem lehet megkülönböztető feltételt szabni 
számára a lakás bérleténél. 
 
Méltányosság gyakorlásának szabályozása során biztosítani kell az átláthatóság és a 
kiszámíthatóság érvényesülését. 
 
Nem mellőzhető a jogbiztonság elvének betartása: a szabályok világosak, egyértelműek és 
kiszámíthatók legyenek. A rendeletek kizárólag olyan kérdéseket szabályozzanak, melyekre 
a törvény felhatalmazást ad. 
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ÚTMUTATÓ A VAGYONGAZDÁLKODÁSI TÁRGYÚ 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Áht. 

a csődeljárásról és a felszámolás eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény 

Cstv. 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 

Ét. 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek 

feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

Htv. 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény Kkt. 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Kövtv. 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 

Kt. 

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvény 

Kvtv. 

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. törvény 

 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 

törvény 

Lt. 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 

Ltt. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Szvt. 

egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 

Vátv. 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény Vgt. 

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény  

a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény  

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény  

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény  

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 
30.) korm. rendelet 

Ámr. 

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200. (XII. 24.) 

korm. rendelet 

Vhr. 

az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 
nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. 

(XI. 6.) korm. rendelet 

Ikr. 
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I. Bevezetés 
 

 
Az önkormányzati vagyon elsődleges feladata a közszolgáltatások biztosítása, az Ötv.-ben 
meghatározott kötelező feladatok ellátása. Az Ötv. 78. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint „A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását 
szolgálják.” 
 
Jogszabály nem írja elő külön vagyongazdálkodási koncepció készítését, ám rendeltetését 
tekintve a gazdasági program részének tekinthető, amely az Ötv. 91 § (6) bekezdése 
szerint „az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat(ok) által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági 
program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az 
egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, 
továbbá városok esetében a befektetéstámogatási politika, városüzemeltetési politika 
célkitűzéseit.” 
 
A Htv. 138. § (1) bekezdés j) pontja szerint a képviselő-testület gazdálkodási feladat- és 
hatáskörébe tartozik az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak 
elfogadása, mely ugyan nem írja elő külön vagyonrendelet megalkotását, azonban a 
kialakult gyakorlat szerint a legtöbb önkormányzat önálló rendeletben szabályozza a 
vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket. Emellett általában a képviselő-testületek 
szervezeti és működési szabályzatai szintén utalnak az önkormányzat vagyonára, valamint 
az SZMSZ mellékletében felsorolják a vagyonrendeletben, illetve más önkormányzati 
rendeletekben a képviselő-testület szerveire átruházott hatásköröket.  
 
A vagyongazdálkodás egyes elemeire vonatkozó önkormányzati rendeleti szintű 
szabályozást az Ötv. és az Áht. teszi kötelezővé, amelyek mellett a végrehajtási 
kormányrendeletek szolgálnak iránymutatásul a szakmai tartalomra vonatkozóan. 
Mindezek mellett behatárolják az önkormányzatok mozgásterét az ágazati törvényekben 
lefektetett szabályok. 
 
Előfordul néhány esetben, hogy az önkormányzat nem alkot a vagyongazdálkodás 
kérdéseit szabályozó rendeletet; emellett azonban főleg a nagyobb településeken 
tapasztalható, hogy a vagyonrendelet mellett önálló rendeletben szabályoznak olyan jellegű 
előírásokat, amelyek tartalmuknál fogva beilleszthetők lennének a vagyongazdálkodási 
rendeletbe, így: 

 mérlegek és kimutatások szerkezete, tartalma (vagyonkimutatás), 

 leltározási kötelezettség, 

 versenyeztetési eljárás szabályai, 
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 behajthatatlan követelések leírása. 
 
Jelen módszertan azt feltételezi, hogy az önkormányzatok külön, egységes rendeletben 
szabályozzák a vagyongazdálkodással összefüggő feladatokat, s annak alapján veszi 
számba a kötelező, illetve lehetséges szabályozási részelemeket, figyelemmel az 
önkormányzati rendeletek áttekintésének tapasztalataira. 
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II. Vagyongazdálkodási rendelet szabályozási elemei 
 

1. Főbb felhatalmazó rendelkezések 
 

 Általános felhatalmazást az Ötv. 16. § (1) bekezdése ad. 

 Ötv. 79. § (2) bekezdése a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon tekintetében. 

 Az Ötv. 80. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat meghatározott 
vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését, megterhelését, vállalkozásba való 
bevitelét, illetőleg más célú hasznosítását önkormányzati rendeletben helyi 
népszavazáshoz kötheti. 

 Az Ötv. 80/A.-80/B. §-ai szabályozzák a vagyonkezelői jogot, mellyel 
kapcsolatosan annak megszerzése, gyakorlása és a vagyonkezelés 
ellenőrzésének részletes szabályait az önkormányzat rendeletében 
szabályozhatja. 

 Áht. 108. § (1)-(2) bekezdései a versenyeztetésre, továbbá az ingyenes 
átruházásra és a követelésekről történő lemondásra vonatkozóan. 

 
Az önkormányzatok zöme helyesen hivatkozik a felhatalmazó rendelkezésekre, emellett 
azonban hibák is észlelhetőek: 
 

 Az Ötv.-re történő hivatkozás a jogszabályi hely pontos megjelölése nélkül. 

 Az Ötv. vonatkozó szakaszai mellett felhatalmazó rendelkezésül a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136/A. § (2) bekezdését jelölték 
meg, mely a 2007. V. 30-ával történt hatályon kívül helyezését megelőzően 
lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy az elővásárlási joggal 
megszerzett ingatlan hasznosításának feltételeit rendeletben szabályozzák. 

 Felhatalmazó rendelkezésként szerepeltetik – az Ötv. és az Áht. mellett – a 
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 
7. § (1) bekezdését, amely az Áht. 108. § (1) bekezdésében szabályozott 
versenytárgyalás értékhatárát határozza meg. A 2006. évi költségvetési törvény 
az értékhatárt 20 m Ft-ban határozta meg – illetőleg ipari parkban lévő 
vagyontárgyak esetén 50 m Ft-ban –, azonban a szabályozás az adott 
költségvetési évre szólt; míg az önkormányzat rendeletét 2008-ban alkották 
meg. 
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2. Hatály 

 
Az Ötv. 78. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll. 
 
A rendeletek hatálya általában teljeskörűen kiterjed az önkormányzatok tulajdonában 
és/vagy birtokában (használatában, kezelésében stb.) lévő: 

 ingatlanvagyonra és az ahhoz kapcsolódó, vagyoni értékű jogokra 
(ingatlanvagyon), 

 ingó vagyonra és az ahhoz kapcsolódó, vagyoni értékű jogokra (ingó vagyon), 

 a tagsági jogot vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra (portfólió 
vagyon), 

 vagyoni értékű követelésekre és igényekre (várományi vagyon). 
 
Akad azonban olyan önkormányzati rendelet is, amelynek tárgya kizárólag a 
törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes vagyoni kör meghatározása, azok 
tételes felsorolásával (felhatalmazó rendelkezésül az Ötv. 16. § (1) bekezdése, valamint az 
Áht. mellett az Ikr.-t jelölik meg).  
 
Az egyik települési önkormányzat még 1991-ben alkotott rendeletet „az önkormányzati 
vagyonról”, mely ennél fogva sem felelhet meg a jogszabályok követelményeinek. Az 
önkormányzat 2005-ben módosította ugyan rendeletét, mely kizárólag egy ingatlan 
átsorolására vonatkozott; a módosítás is több szempontból jogsértő. A forgalomképtelen 
törzsvagyonba tartozó közterületet forgalomképes törzsvagyonná nyilvánították (a 
törzsvagyon forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes lehet) megosztás és 
ingatlancsere révén. E tekintetben azonban le kell folytatni az Ét.-ben meghatározott 
eljárást a 4. pontban taglaltak szerint. (Valószínűleg a mintarendeletek elterjedésének 
köszönhetően az egyik községi önkormányzat rendeletének hatálya városi 
önkormányzatra, a városi önkormányzat tulajdonára terjed ki.) 
 
A vagyongazdálkodási rendelet számtalan más tárgyú önkormányzati rendelethez 
kapcsolódik, főként az értékesítés, a vagyontárgyak használatba adása tekintetében. Ezért 
a rendeletek alkalmazása során figyelemmel kell lenni arra, mely vagyontárgyakra nem 
terjed ki a rendelet hatálya, illetve, hogy mely vagyontárgyak hasznosítása esetén 
feltételhez – más önkormányzati rendelet rendelkezéséhez – kötött a vagyongazdálkodási 
rendelet előírásainak alkalmazása. A leggyakrabban előforduló kapcsolódó rendeletek 
szabályozási tárgykörük szerint: 

 önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, eladásáról, 

 nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, 

 vásárokról, piacokról,  

 parkolásról, 

 közterületek hasznosításáról, igénybevételük rendjéről, 

 taxiállomások létesítéséről, üzemeltetéséről, 
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 költségvetési rendelet. 
 

3. A vagyon besorolása 
 
Az önkormányzat vagyona a forgalomképesség szempontjából forgalomképtelen, illetve 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, továbbá forgalomképes vagyonból áll. A 
forgalomképtelen vagyontárgy nem értékesíthető, nem terhelhető meg, nem lehet 
követelés biztosítéka, tartozás fedezete, és végrehajtás sem vezethető rá. A korlátozottan 
forgalomképes vagyonról történő rendelkezés kereteit törvény, illetve a helyi 
önkormányzat rendelete jelöli ki; míg a forgalomképes vagyon esetében a képviselő-
testület szabadon dönt a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról. 
Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amelyre az Ötv. az alábbi 
szabályozást tartalmazza: 
 
79. § (1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül 
kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását 
szolgálja. 
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan 
forgalomképes: 
a) forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok – a 68/D. §-ban 
foglalt kivétellel – és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi 
önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít; 
b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a 
helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan 
forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek szerint lehet rendelkezni. 
 

a. Forgalomképtelen törzsvagyon köre 
 

 Helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok [Ötv. 79. § (2) bekezdés a) pontja]; 
a fővárost érintő azon kivétellel, hogy az Ötv. 68/D. §-a alapján a helyi 
közutak és műtárgyaik, a terek, parkok tulajdonjogát a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok egymásra átruházhatják. 

 A Vátv. alapján forgalomképtelen: 

 az önkormányzati tulajdonú vizek és közcélú vízilétesítmények [18. § (1) 
bekezdés], 

 az önkormányzatok és intézményeik, közüzemeik (valamint jogelődjeik) 
működésével kapcsolatban keletkezett levéltári anyag [23. § (2) 
bekezdés]. 

 Az önkormányzat által forgalomképtelennek nyilvánított dolog. 
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b. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köre 

 

 Közművek, intézmények, középületek [Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontja]. 

 Vátv. alapján: 

 Műemlék épületek, amelyek elidegenítéséhez, megterheléséhez, kezelői 
joga átruházásához, használati vagy bérleti joga gazdasági társaságba 
való beviteléhez a kultúráért felelős miniszter hozzájárulása is szükséges 
[3. § (4) bekezdés]. 

 Védett természeti területek, amelyek elidegenítéséhez, kezelői vagy 
használati jogának átadásához a természetvédelemért felelős miniszter 
engedélye is szükséges [7. § (4) bekezdés]. 

 A víziközművek (ivóvízmű, szennyvízelvezető mű) korlátozottan 
forgalomképes mivoltát az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontja mellett a 
Vátv. szintén kimondja, azzal, hogy az azokkal való rendelkezési jog 
korlátja a közszolgáltatási célra történő hasznosítás. [20. § (2) bekezdés] 

 A kulturális javak elidegenítéséhez a kultúráért felelős miniszter 
hozzájárulása szükséges [22. § (6) bekezdés]. (A részletszabályokat a 
Kövtv. tartalmazza.) 

 Az önkormányzat által meghatározott ingatlanok és ingók. 
 
Mind a forgalomképtelen, mind a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon tekintetében 
megállapítható, hogy azok körének meghatározása nem kötelező rendeletalkotási tárgykör, 
figyelemmel az Alkotmánybíróság 1018/H/1994. számú határozatára is, mely a 
következőkben összegezhető. 
 
Az önkormányzati törzsvagyon körébe az Ötv.-ben és külön törvényben megjelölt 
vagyontárgyakon kívül azok a vagyontárgyak tartoznak, amelyeket az önkormányzat – az 
Ötv. 79. § (1) bekezdésében foglalt általános szabály figyelembevételével – 
fogalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek nyilvánít. Az Ötv. 79. § (2) 
bekezdése nem rendelkezik arról, hogy az önkormányzat milyen aktussal nyilváníthatja 
forgalomképtelennek vagy korlátozottan forgalomképesnek – a törvény erejénél fogva 
ilyennek minősülő vagyontárgyakon felül – az önkormányzati tulajdonban álló egyes 
ingatlanokat és ingó dolgokat. Erre tekintettel az önkormányzat mérlegelési jogkörébe 
tartozik, hogy a törzsvagyonná nyilvánítást rendelettel, vagy más formában határozza meg. 
Az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontja csak a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal 
való rendelkezés feltételeinek meghatározására ír elő önkormányzati rendeleti 
szabályozást. 
 
A fentiek alapján tehát az Ötv. 79. § (2) bekezdése nem állapít meg kötelezést is magában 
foglaló felhatalmazást az önkormányzati törzsvagyon körének önkormányzati rendelettel 
való megállapítására. Az Ötv. egyéb rendelkezéseiből sem következik olyan jogalkotási 
kötelezettség, amely szerint önkormányzati rendelet mellékleteként a törzsvagyon körét 
tételesen, egyes vagyontárgyak ingatlan-nyilvántartás szerinti felsorolásával meg kell 
jelölni. 
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Ennek ellenére az önkormányzatok javarésze – elsősorban a kisebb lélekszámú 
településeken, ahol csekély számú az ingatlanvagyon – tételesen felsorolja vagyonát a 
rendelet mellékleteiben. Előfordul, hogy a Vátv. szerint korlátozottan forgalomképes 
vagyont az önkormányzat rendelete a forgalomképtelen törzsvagyon körébe sorolja, amely 
nem kifogásolható, tekintve, hogy az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) pontja erre lehetőséget ad 
az önkormányzatnak; azonban a tulajdonnak meg kell felelnie az Ötv. 79. § (1) 
bekezdésében támasztott követelménynek (közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- 
és hatáskör ellátását, vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja). 
 

4. Vagyontárgy besorolásának megváltoztatása 
 
A tulajdonost megillető rendelkezési jog keretében az önkormányzat a forgalomképtelen 
törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgy jellegét megváltoztathatja, betartva a vonatkozó 
jogszabályokat. Kiinduló pontként kell tekinteni, hogy az Ötv. 79. § (1) bekezdése 
értelmében törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely 
közvetlenül kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom 
gyakorlását szolgálja. 
 
Így az önkormányzat által forgalomképtelenné nyilvánított vagyon esetében alapfeltétel, 
hogy megszűnt e kötelező feladat (mely lehet végleges, illetőleg átszervezés, más módon 
történő feladatellátás következménye).  
 
Az Ötv. és a Vátv. által forgalomképtelenné nyilvánított vagyontárgyaknál az eljárás a 
következő: 
 
1. A helyi közutak és műtárgyaik, a terek, valamint parkok, mint közterület rendeltetésű 
vagyontárgyak kivonása a forgalomképtelen vagyon köréből az Ét. szabályainak 
betartásával lehetséges. Elengedhetetlen a szabályozási terv módosítása, mivel ez a 
településrendezési eszköz tartalmazza a közterületek elkülönítését, ezenbelül a különböző 
célokat szolgáló területeket. Az Ét. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a helyi építési 
szabályzatot és a szabályozási tervet a képviselő-testület rendelettel állapítja meg, melynek 
módosítása is csak rendeleti úton történhet. Közutak esetében ezenkívül le kell folytatni a 
Kkt. szerinti hatósági eljárást. [EBH2002. 823, BH2005. 409, BH2005. 446] 
 
2. A Vátv. szerinti vagyon esetében (vizek és közcélú vízilétesítmények, levéltári anyag) a 
szakmai jogszabályok, a Vgt., illetve a Ltt. nem teszik lehetővé a besorolás 
megváltoztatását. 
 
A korlátozottan forgalomképes vagyonnal való rendelkezésnél nem hagyhatók figyelmen 
kívül a Vátv. előírásai az általa meghatározott körben, továbbá a vonatkozó ágazati 
törvények előírásai, mivel az Ötv. 79. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az e 
vagyontárgyakkal való rendelkezés feltételeit elsődlegesen törvény állapíthatja meg, az 
önkormányzat rendelete erre vonatkozóan csak a törvény keretei között szabályozhat. 
[11/2002. (III. 20.) AB határozat] 
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Amennyiben az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében tételesen meghatározza 
forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes vagyona körét, úgy a fenti eljárási 
szabályok betartása mellett szükséges, hogy e vagyontárgyak besorolásának 
megváltoztatásakor módosítsa vagyongazdálkodási rendeletét is. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A vagyontárgy besorolásának megváltoztatásával kapcsolatos jellemző jogsértő 
önkormányzati rendelkezések: 
 

 A forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt 
ingatlan ezen jellege megszűnik, ha telekrendezési eljárás során közterületből 
ingatlanrész lejegyzésére kerül sor, illetve a telekrendezés során hozott 
határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodása alapján az 
ingatlan forgalomképessé válik. 

 Az önkormányzat a rendelet mellékleteiben tételesen felsorolja vagyonát, ám a 
törzsvagyonból történő kivonást minősített többségű határozathoz köti. 

 
5. Tulajdonosi jogok gyakorlása 

 
Igen lényeges a vagyon feletti rendelkezési jog meghatározásánál, hogy a döntéshozatal 
mely szervekre ruházható át. Az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatot 
megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a 
tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik; a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a 
képviselő-testület rendelkezik. A joggyakorlás fontos eleme, hogy az Ötv. 9. § (3) 
bekezdése értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, 
törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához 
utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 
Zömében az önkormányzatok élnek a hatáskör-átruházás lehetőségével, elsősorban a 
polgármesterre és bizottságokra; a megosztás rendező elve általában a vagyontárgy, illetve 
ügylet értéke.  
 
A vagyonnal való rendelkezési, döntési hatásköröket a képviselő-testület az önkormányzat 
sajátosságait figyelembevéve célszerűségi szempontok alapján telepíti egyes szerveire. 
Nem felel meg azonban az Ötv. szabályozásának, ha a képviselő-testület az egyes 
vagyonelemei kezelését ellátó gazdasági társaságokra ruházza át tulajdonosi jogosítványait. 
Számos esetben találkozhatunk olyan rendeleti szabályozással, amely szerint a tulajdonosi 
jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a tulajdonjog egyes részjogosítványainak 
gyakorlásával szerveit bízza meg, ugyanakkor „önkormányzati vagyont más jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor 
kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonosi 
jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza”. Az Ötv. 80. § (1) bekezdése 
értelmében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, 
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míg az Ötv. 9. § (3) bekezdése taxatíve meghatározza az átruházott hatáskör lehetséges 
címzettjeit, így ezen előírások ellentétesek az Ötv. rendelkezésével.  
 
A tulajdonosi jogosultságok mellett sok esetben ellentmondásosak, túlszabályozottak az 
intézményekre, mint költségvetési szervekre vonatkozó vagyonhasznosítással, -kezeléssel 
kapcsolatos önkormányzati rendeleti normák, odáig terjedően, hogy akár a 
kötelezettségvállalási, selejtezési szabályokat is meghatározza a rendelet. Erre vonatkozóan 
az alábbi magasabb jogszabályi rendelkezéseket kell figyelembe venni. 
 

a. A Kt. szabályozása 
 
6. § (1) A költségvetési szerv az éves költségvetése vagy költségvetési kerete alapján 
köteles közfeladatát ellátni és gazdálkodni. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a 
költségvetési szerv számára az alapító szerv határozza meg és biztosítja a közfeladatai 
ellátásához szükséges vagyon használatát. 
(2) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes, belső rendjét és módját – 
törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – 
szervezeti és működési szabályzat állapítja meg, azzal, hogy a szervezeti egységekre 
vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és működési szabályzatban vagy ügyrendben 
kell meghatározni. 
 
A Kt. 8. § (2) bekezdése taglalja a költségvetési irányítási jog tartalmát, amelybe 
beletartozik a költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá 
költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása. 
 

b. Az Áht. szabályozása 
 
88. § (1) A költségvetési szerv vezetője felelős 
a) az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vagy 
költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben, teljesítménytervben), 
valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve az irányító szerv által 
közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, 
b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság 
és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, 
c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, 
d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő 
vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű 
gyakorlásáért, 
e) az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony 
működtetéséért, továbbá 
f) a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési 
(monitoring) rendszerműködtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és 
közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak 
teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. 
(2) Amennyiben a költségvetési szerv a tevékenységét, feladatait jogszabálysértően, illetve 
nem az alapító okiratban, megvalósítási tervben, teljesítménytervben, feladatellátási 
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megállapodásban foglaltaknak megfelelően, vagy nem az irányító szerv által adott utasítás 
szerint látja el, akkor az irányító szerv köteles megtenni a költségvetési szerv vezetőjével 
szemben a külön törvényben foglaltak szerinti intézkedéseket. 
 

c. Az Ámr. szabályozása 
 
13/A. § (3) A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának – a külön 
jogszabályban meghatározottakon kívül – tartalmaznia kell: 
a) a létrehozásáról szóló jogszabályra (határozatra) való hivatkozást, 
b) a szerv nyilvántartási számát, alapító okiratának keltét, az alapító okirat azonosítóját, az 
alapítás időpontját, 
c) a szerv által ellátandó és a szakfeladatrend szerint (szakfeladat számmal és 
megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott kiegészítő, kisegítő és 
vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 
megjelölését, 
d) a szerv vagyonkezelésébe, illetve tulajdonosi (alapítói, külön jogszabályban 
meghatározott részvényesi, szavazatelsőbbségi) jogkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek 
részletes felsorolását, valamint a vagyonkezelés végrehajtásáért felelős szervezeti egységet, 
feladatait, a vagyonkezelés rendjét, 
e) a szerv szervezeti felépítését és működésének rendszerét, a szervezeti egységek (ezen 
belül a jogi személyiségű szervezeti egység, gazdasági szervezet) megnevezését, 
engedélyezett létszámát, feladatait, 
f) a jogi személyiségű szervezeti egység képviseletére jogosultat, gazdálkodásának 
részletszabályait, kötelezettségvállalásainak (szerződéskötéseinek) rendjét, 
g) a nem jogi személyiségű szervezeti egység vezetőjének azon jogosítványait, amelyek 
körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el, 
h) a szabályzatban megnevezett személyek feladat- és hatáskörét, a hatáskörök 
gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi 
szabályokat, 
i) a szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását, valamint ezen szerveknél, 
illetve saját szervezeti egységeinél a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek 
feladatkörének, munkakörének meghatározását, 
j) a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos sajátos előírásokat, 
feltételeket. 
 
17. § (2) A gazdasági szervezet ellátja 
a) a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a szerv hatáskörébe tartozó előirányzat-
módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatokat, 
b) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv meghatározott feladatait. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt feladatok közül az üzemeltetéssel, fenntartással, 
működtetéssel, beruházással, a vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása 
történhet 
a) az irányító szerv által szabályozott vagy engedélyezett módon és a felelősség átruházása 
nélkül szolgáltatás megrendelésével, 
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b) jogszabály vagy az irányító szerv döntése alapján más költségvetési szerv által. 
(4) A gazdasági szervezet felépítését, az általa, illetve a más, külső szervezet által végzendő 
részletes feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell 
rögzíteni. 
 
A költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzata – amelyet a képviselő-testület, 
mint alapító hagy jóvá – tehát teljeskörűen felöleli a gazdálkodással, vagyonhasznosítással 
kapcsolatos azon előírásokat, amelyeket jelenleg önkormányzati rendeletben szabályoznak; 
emellett a vezető és a gazdasági vezető feladata, felelősségi köre is meghatározott. Az Áht. 
124. § (2) bekezdés i) pontja felhatalmazza a Kormányt rendeletalkotásra a szervezeti és 
működési szabályzat államháztartási szempontú részletes tartalmi követelményeinek, 
jóváhagyásának részletes szabályai megállapítására, így az annak figyelembevételével 
megalkotott szabályzatok jóváhagyásával egyidejűleg érdemes az önkormányzatoknak 
felülvizsgálniuk vagyonrendeleteik vonatkozó előírásait. 
 

6. Az Ötv. szerinti vagyonkezelői jog 
 
Az Ötv. 2007. január 1-jétől hatályos 80/A-80/B. §-ai vezették be a vagyonkezelői jog 
intézményét, mely lehetőséget biztosít a közfeladatok hatékonyabb ellátására.  
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes 
és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az önkormányzati 
közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet. Vagyonkezelői jog nem 
létesíthető önkormányzati lakóépületre és vegyes rendeltetésű épületre, illetve 
társasházban lévő önkormányzati lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. [Ötv. 
80/A. § (1) bekezdés] 
 
A vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének 
részletes szabályait a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza. [Ötv. 80/B. §] 
 
A vagyonkezelői jog alapján az önkormányzat az átadott vagyon tulajdonát megtartja, de 
az nem szerepel saját nyilvántartásában, hanem a vagyonkezelőnél, amely azt saját 
könyvviteli nyilvántartásában szerepelteti (ezáltal lehetősége van arra, hogy az átvett 
eszközök értékcsökkenését költségként érvényesítse). A tulajdonjog megtartása mellett 
azonban a tulajdonosi jogokat – birtoklás, használat, hasznosítás – a vagyonkezelő 
gyakorolja a törvény szerinti korlátozásokkal (elidegenítés, megterhelés, vagyonkezelői jog 
átruházásának tilalma). 
 
A vagyonkezelői jog intézményének alkalmazása esetén az önkormányzatnak rendeletben 
kell meghatároznia, hogy a korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes 
vagyonának mely körére létesít vagyonkezelői jogot, mely célszerűen a 
vagyongazdálkodási rendeletben történhet. Nem javasolt a szabályozást a költségvetési 
rendeletben megtenni, a következő indokok miatt. A költségvetési rendelet az 
önkormányzatnak egy sajátos rendelete, amelynek tartalmát, elfogadásának rendjét, 
hatályát az Áht. pontosan meghatározza. E törvényi kötöttségei miatt a költségvetési 
rendelet nem alkalmas forma tartós szolgáltatási jogviszonyok tartalmának szabályozására. 
Az ilyen szolgáltatási jogviszonyoknak nem egységes, széttagolt – több rendeletben 
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történő – szabályozása veszélyeztetheti a szabályoknak az érdekeltek által történő 
megismerhetőségét, áttekinthetőségét. [71/1995. (XII. 12.) AB határozat] 
A képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében dönt a vagyonkezelési szerződés 
megkötéséről. A vagyonkezelőt nyilvános pályázat útján kell kiválasztani, mely pályázati 
eljárásra a közfeladat ellátásáról rendelkező ágazati törvény, illetőleg ennek hiányában az 
Áht. 105/A. §-a szerinti szabályokat kell alkalmazni.  
 
A vagyonkezelői jog átadása nem történhet meg az önkormányzati tulajdonban lévő 
lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozóan, akár önkormányzati 
tulajdonban álló lakó-, akár vegyes rendeltetésű épületben, illetve társasházban találhatók, 
mivel azok rendezetlen kérdéseinek speciális szabályozása az Lt. keretében oldható meg. 
A lakásokra, helyiségekre vonatkozó kezelői konstrukciók eltérnek az Ötv. szerinti 
vagyonkezelői jogtól, az alábbiak szerint: 

 A közfeladatot (lakás- és helyiséggazdálkodást) továbbra is az önkormányzat 
látja el, míg a vagyonkezelői jognál a közfeladattal együtt adja át az 
önkormányzat a vagyont. 

 A vagyon nyilvántartása, az ehhez kapcsolódó bevételek és kiadások az 
önkormányzatnál jelentkeznek; vagyonkezelési szerződés esetén a 
vagyonkezelőnél. 

 A tulajdonosi jogokat nem a kezelő, hanem az önkormányzat gyakorolja (Lt. 
keretei között rendelet megalkotása, bérlő kijelölése, bérleti díj megállapítása).  

 
Tehát az Ötv. vagyonkezelői joggal kapcsolatos szabályainak hatályba lépése után is 
lehetséges, hogy az önkormányzat cége üzemeltetési, működtetési feladatokat lásson el a 
lakások és helyiségek vonatkozásában, mely nem azonos az Ötv. szerinti vagyonkezeléssel 
(a közfeladat és a vagyon feletti tulajdonosi jogok nem adhatók át, a vagyon továbbra is az 
önkormányzat nyilvántartásában szerepel). 
 
Pályázati eljárás lefolytatása nélkül, ingyenes kijelöléssel szerezheti meg a vagyonkezelői 
jogot más helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, úgyszintén az Ötv. 80/A. § (5) 
bekezdés b) pontja szerinti társaságok, a megjelölt feltételekkel. 
 
Az Áht. 105/A-105/D. §-ai további részletszabályokat tartalmaznak a vagyonkezelői 
joggal kapcsolatosan, úgymint: 

 pályázati kiírás tartalma, 

 pályázóval kapcsolatos követelmények, 

 vagyonkezelési szerződés tartalma, 

 vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok, 

 vagyonkezelői jog megszűnésének esetei. 
 
Az Ötv. szerinti vagyonkezelői jogra vonatkozó szabályokat elsősorban a nagyobb 
települések önkormányzatainak rendeletei tartalmazzák. Hiányosság azonban, hogy több 
esetben nem jelölik meg azt a vagyoni kört, amelyre nézve létesítik a vagyonkezelői jogot; 
vélhetően csak az elvi szabályozás történt meg, ám a jogintézményt a gyakorlatban még 
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nem alkalmazzák. Azon önkormányzatok esetében, amelyek a rendeletükben nevesítették 
a vagyont, egy esetben előfordult, hogy a vízhálózatvagyonra nézve létesítik a 
vagyonkezelői jogot. Az Ötv. 80/A. § (1) bekezdése szerint vagyonkezelői jog a 
korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonra létesíthető, azonban a rendelet 
szerinti vízilétesítmények a Vátv. 18. § (1) bekezdése értelmében forgalomképtelen 
törzsvagyonnak minősülnek, amelyre vagyonkezelési szerződés nem köthető. (Esetükben 
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény alapján a működtetés jogának átengedése 
koncessziós szerződés keretében lehetséges.) 
 

7. Versenyeztetés 
 
Az Áht. a következőképpen rendelkezik a versenyeztetésre vonatkozóan. 
 
108. § (1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó – a költségvetési törvényben, az 
állami vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzat 
rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában meghatározott 
értékhatár feletti – vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon 
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény vagy állami vagyon esetében 
törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz – csak nyilvános 
(indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.  
 
A Kvtv. 9. § (1) bekezdése alapján versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az 
érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi 
önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában 
ennél kisebb összeget is meghatározhat. 
 
Sok önkormányzat él fenti lehetőséggel, s rendeleteikben a versenytárgyalás tartásának 
kötelezettségét alacsonyabb értékhatárban határozzák meg, az értékek szóródása 200 e Ft-
tól 20 m Ft-ig tart. Ugyanakkor néhány esetben még mindig előfordul, hogy az 
önkormányzat rendelete 25 m Ft feletti (pl. 40 m Ft) összeget jelöl meg, mint a kötelező 
versenytárgyalás tartásának feltételét, mely ellentétes az Áht. és a Kvtv. előírásaival.  
 
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 7. § (1) 
bekezdése 2006. évre vonatkozóan az értékhatárt 20 m Ft-ban határozta meg, illetőleg 
ipari parkban lévő vagyontárgyak esetén 50 m Ft-ban. Annak ellenére, hogy e szabályozás 
2007. évtől már nem hatályos, egyes önkormányzati rendeletek még mindig e 
rendelkezéseket tartalmazzák.  
 

a. Versenyeztetés alóli kivételek 
 
Az Áht. 108. § (1) bekezdése kimondja a versenyeztetés mellőzésének lehetőségét, 
amennyiben ezt törvény vagy állami vagyon esetében törvény felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály lehetővé teszi. 
 
Nem kötelező versenytárgyalás tartása az Lt. alapján, ha az önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiséget a bérlő vásárolja meg, melynek indokait a Legfelsőbb Bíróság 
[EBH2007.1747] a következőképpen fejti ki: 
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Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségek értékesítésére az Lt. 
58. és 60. §-ai tartalmaznak rendelkezéseket. Az 58. § (1) bekezdése szerint, ha a törvény 
másként nem rendelkezik, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került 
helyiségre a bérlőt (bérlőtársat) elővásárlási jog illeti meg. A (2) bekezdés alapján az 
önkormányzat rendeletében határozza meg az (1) bekezdésében említett helyiségek 
vételárának mértékét, megfizetésének (részletfizetés, vételárengedmény stb.) módját és 
feltételeit. Az Lt. 60. §-a értelmében, ha az önkormányzati, illetőleg az állami tulajdonban 
lévő helyiséget az e törvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke a 
helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. 
 
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az Lt. 60. §-ában foglalt rendelkezés az Áht. 108. 
§-ának (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megállapított törvényi kivételt 
tartalmaz a versenytárgyalás útján történő értékesítés kötelezettsége alól. A Lt. ugyanis 
nemcsak az – 58. § (1) bekezdésben foglalt – elővásárlási jogot állapítja meg a bérlő 
számára, hanem a 60. §-ban azt is szabályozza, hogy az elővásárlási jogosult részére 
történő értékesítéskor a vételár mértéke a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg. Az 
Lt. ugyan nem írja elő, hogy a helyiség bérlő részére történő értékesítésekor 
versenytárgyalás tartása nem kötelező, azonban a vételár mértékére vonatkozó rendelkezés 
kizárja a versenytárgyalás lefolytatását. Értelmetlen ugyanis a forgalmi értéknél magasabb 
– vagy akár alacsonyabb – vételár elérése versenytárgyalás útján, amikor az elővásárlási 
jogosult az Lt. 60. §-a alapján a helyi forgalmi értéken vásárolhatja meg a bérleményét. 
Tekintettel arra, hogy az Áht. perben alkalmazandó 108. §-ának (1) bekezdése 2005. 
augusztus 31-én lépett hatályba, a törvényhozónak lehetősége lett volna egyúttal az 1994. 
március 31-étől hatályos Lt. 60. §-ának megfelelő módosítására. Mivel azonban ez nem 
történt meg, az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelő 
kivételt az Lt. 60. §-a változatlanul tartalmazza. Az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében 
foglalt taxatív felsorolás, amely ugyancsak a versenytárgyalás útján értékesíthető 
vagyontárgyak alóli kivételeket tartalmazza, nem értelmezhető oly módon – figyelemmel 
az (1) bekezdés hivatkozott rendelkezésére –, hogy más törvény további kivételeket nem 
állapíthat meg. A versenyeztetésre vonatkozó jogalkotói cél pedig nem érvényesíthető a 
tételes jogi szabályokba ütközően. 
 
Egyéb, a versenyeztetést elhagyni rendelő törvények: 
 

 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122/A. § (1) bekezdése 
értelmében az állami felsőoktatási intézmény kincstári körbe nem tartozó 
befektetővel végzett közös beruházás esetén jogosult a vagyonkezelésében 
lévő ingatlant – versenyeztetés nélkül – a befektető használatába adni, vagy 
arra vonatkozóan földhasználati jogot biztosítani számára. A használati, 
földhasználati jog átengedése a befektetővel kötött megállapodásban foglalt 
feltételek szerint, akár ellenérték nélkül is történhet, időtartama azonban a húsz 
évet nem haladhatja meg.  

 A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény főszabályaként a kisajátítás 
eredményeként az állam, illetve az önkormányzat szerez tulajdont, mely alól 
kivétel, amikor a kisajátítást kérő harmadik személy közvetlen 
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tulajdonszerzésére kerül sor. Az ezen kívül eső körben a kisajátítás kérő 
harmadik személy külön törvény rendelkezése szerint jut hozzá az ingatlan 
tulajdonához, vagyonkezeléséhez, vagy használatához. A 36. § (3) bekezdés 
kimondja, hogy a kisajátítás alapján az állam, illetve az önkormányzat 
tulajdonába került ingatlant a tulajdonosi jogokat gyakorló külön törvények 
rendelkezései szerint adja a kisajátítást kérő tulajdonába, vagyonkezelésébe 
vagy használatába. Ennek megszerzésére versenyeztetés és ellenszolgáltatás 
nélkül kerül sor, mivel a tulajdonosnak járó kártalanítást a kisajátítást kérő 
fizette meg. 

 
A versenyeztetési kötelezettség nem vonatkozik továbbá az Áht. 108. § (1) bekezdése 
alapján: 
a) a bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az 
államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, önkormányzati 
feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik, 
b) ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály – ide nem értve az önkormányzati 
rendeletet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot védetté nyilvánítással vagy 
más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is ingatlan, 
c) a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának az 
Ötv. 80/A. § (5) bekezdés szerinti (vagyonkezelői jog megszerzése kijelöléssel) 
vagyonkezelésbe adására. 
 
Az önkormányzat a versenyeztetés alóli egyéb kivételeket rendeletében nem állapíthat 
meg, mivel arra az Áht. felhatalmazást nem ad. 
 
Az önkormányzati vagyonrendeletek e területen az alábbi jogsértő előírásokat 
tartalmazzák. 
 
Nem kell versenytárgyalást lefolytatni, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv döntése 
alapján mellőzni lehet a versenyeztetést: 

 Földhasználati joggal, haszonélvezeti joggal, használati joggal terhelt ingatlan 
esetében.  

 Ha az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatosan egyéb jogosultság illeti meg 
(elővásárlási jog, vételi jog). 

 Amennyiben az önkormányzat üzleti vagy más érdekei úgy kívánják. 

 Településrendezési tervben foglalt telek kialakítását célzó terület értékesítése, 
vagy cseréje történik meg telekalakítási engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan. 

 Tulajdonközösség megszüntetése érdekében önkormányzati tulajdonú ingatlan 
tulajdoni hányadrészének tulajdonostárs általi megvásárlására kerül sor. 

 Közcélú beruházás érdekében végzett területcsere. 
 
Az előzőekben kifejtettek alapján az Lt.-ben biztosított elővásárlási jog esetén nem kell 
lefolytatni a versenytárgyalást, tekintve, hogy ezen esetekben az eladási ár a forgalmi 
értékhez kötött. Egyéb vagyontárgyak vonatkozásában azonban nem áll fenn ilyen jellegű 
ajánlati kötöttség az értéket illetően, ezért a versenytárgyalás nem kerülhető ki, hanem a 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  vvaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii  rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

195 

 

Ptk. 373. §-ában foglalt eljárást kell lefolytatni. Így a versenyeztetés alapján kapott legjobb 
ajánlatot közölni kell az elővásárlásra jogosulttal, melynek elfogadása esetén a szerződés a 
jogosult és az önkormányzat között jön létre.  
 
Az önkormányzati rendeletben a Kvtv.-nél kisebb értékhatár meghatározása és a 
versenyeztetés alóli kivételek összefüggését illetően álláspontunk a következő. 
Amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik a versenyeztetési értékhatárról, a Kvtv. 
szerinti értékhatárt (25 m Ft) kell alkalmaznia, amely felett csak a törvényi kivételek 
alapján mellőzhető a versenytárgyalás. Ha viszont az önkormányzat kisebb értéket ír elő a 
versenyeztetésre, az általa meghatározott érték felett is kizárólag az ismertetett kivételi 
helyzetek fennállása esetén hagyható el a versenyeztetés.  
 

8. Ingyenes átruházás, követelésről történő lemondás 
 
Az Áht. 108. § (2) bekezdése értelmében az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó 
vagyon tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes vagyoni 
értékű jogot ingyenesen átruházni, továbbá az államháztartás alrendszereinek 
követeléseiről lemondani csak törvényben, a helyi önkormányzatnál, a helyi önkormányzat 
rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. 
 
Az ingyenes átruházásra vonatkozó helyi szabályozás történhet többek között az 
értékhatárhoz kötött döntéshozatali jog rögzítésével (átruházott hatáskör), illetőleg egyéb, 
konkrét feltétel meghatározásával. Az önkormányzatok többsége rendelkezik az ingyenes 
átruházás módjáról, melynek legjellemzőbb esetei szerint az átadás célja: 

 Meghatározott céllal, más önkormányzatnak. 

 Közérdekű kötelezettségvállalásra. 

 Közalapítvány céljára. 

 Feladat- és hatáskör átadásához kapcsolódóan. 

 Környező települések önkormányzatainak történő átadás, amennyiben a 
kapcsolódó közszolgáltatást igénybe veszi a település lakossága is. 

 Ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruházása alapítványoknak, 
társadalmi szervezeteknek. 

 
Igen sajátos az utolsóként ismertetett szabályozás, mégpedig a pénz ingyenes átruházása 
tekintetében. A pénz, mint fizetőeszköz ingyenes átruházása az önkormányzatok esetében 
államháztartási támogatásnak minősül, melyre alkalmazni kell az Áht. 13/A. § (2) 
bekezdésében foglalt előírást, amely szerint az államháztartás alrendszereiből támogatott 
szervezetek, magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre 
céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Emellé társul még olyan 
önkormányzati rendelkezés, amely az „ingyenes átruházást” értékhatártól függően a 
polgármester hatáskörébe utalja, ez azonban az Ötv. 10. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt előírásba ütközik, miszerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a 
közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, átadása. 
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Az Áht. 108. § (4) bekezdése értelmében az államháztartás alrendszereiben – az önkéntes 
teljesítésre történő felhíváson kívül – a költségvetési törvényben megállapított értékhatárt 
el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. A költségvetési törvény 
szerinti értékhatár jelenleg 100.000 Ft. 
 
Az önkormányzati követelésekről történő lemondás szabályait a behajthatatlannak nem 
minősülő követelésekre szükséges meghatározni rendeletben.  
 
Behajthatatlan követelés a Vhr. 5. § 3. pontja alapján az a követelés: 
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a 
követelést csak részben fedezi, 
b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 
c) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések 
tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással 
kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a 
végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós 
nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt 
eredménnyel, 
d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 
e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. 
 
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása 
nem minősül az Áht. 108. § (2) bekezdés szerinti követelés elengedésének. 
 
Az önkormányzatok a legtöbb esetben – szükségtelenül – a behajthatatlan követelésekről 
történő lemondás eseteit szabályozzák.  
 
Sok esetben előfordul, hogy megszűnő társaságok jelentős adótartozást halmoznak fel a 
helyi önkormányzat felé. Ezen követelések engedményezésénél, az ún. faktorálásnál az 
alábbiakat kell figyelembe venni. 
 
A Cstv. 80. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az e törvényben szabályozott eljárásokban 
a helyi önkormányzatot megillető követelésről a követelés behajtására jogosult szervezet 
lemondjon, ideértve annak engedményezését is. 
 
A Cstv. fenti szabályozása a lemondás tekintetében az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglalt 
azon előírással került összhangba, mely szerint a helyi önkormányzat követeléséről 
lemondani az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és esetekben lehet. Az 
engedményezésre vonatkozóan a Cstv. sajátos szabályokat nem határozott meg, így arra a 
Ptk. 328-331. §-ai az irányadók. A Cstv. idézett rendelkezése alapján tehát az 
önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy adókövetelését külső cégekre 
engedményezze, azonban ez kizárólag a felszámolás, végelszámolás, csődeljárás alatt álló 
társaságokat érintheti, egyebekben az adótartozás értékesítésére nincs mód. 
 
Az engedményezést megelőzően indokolt lehet gazdaságossági elemzést készíteni, 
melynek során a felszámoló megkeresésével információk szerezhetők be a várható 
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megtérülés mértékéről az adókövetelések tekintetében, figyelembe véve a kielégítési 
sorrendet is. Ezáltal határozható meg felelősséggel az engedményezés minimális 
ellenértéke, melynek eredményétől függően alkalmazandó az Áht. 108. § (1) bekezdése 
szerinti kötelező versenytárgyalás. 
 
(A 2/2002. Polgári jogegységi határozat szerint a Ptk. 240. §-ának (3) bekezdése hatálya alá 
tartozó megegyezés nem vonható az egyoldalú joglemondás fogalmi körébe. Az 
önkormányzatot megillető, összegében bizonytalan, vitás vagyoni követelés 
meghatározásának, kifizetése időpontjának egyezséggel történő rendezése, nem ütközik az 
Áht. 108. §-ának (2) bekezdésében foglaltakba; abban az esetben sem, ha az 
önkormányzat rendeletében nem szabályozta a lemondás eseteit. Az önkormányzat nincs 
elzárva attól, hogy vitás vagyoni követelése tárgyában egyezséget kössön.) 
 

9. A vagyon értékének meghatározása 
 

A vagyongazdálkodási döntések meghozatalánál nem elhanyagolható jelentőségű az egyes 
vagyonelemek értékének meghatározása. Ettől függ ugyanis az Áht. szerinti 
versenyeztetési kötelezettség, illetőleg a vagyonkezelői jog megszerzésére irányuló pályázat 
kiírása előtt az önkormányzat köteles vagyonértékelést végeztetni.  
 
Az önkormányzati érdekek védelmét leginkább a független értékbecslés szolgálná, ám 
ennek kötelezően előírt jogszabályi háttere nincs. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, 
hogy az önkormányzat közpénzekkel gazdálkodik, ezért mindent meg kell tennie a 
vagyonvesztés elkerülése érdekében. A tényleges érték megállapításánál irányadó a Szvt. 3. 
§ (9) bekezdés 12. pontja szerinti fogalommeghatározás, mely szerint: 
„valós érték: az az összeg, amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, illetve 
megvásárolható), vagy egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, az üzletkötési 
szándékukat kinyilvánító felek között, a szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött 
(köthető) ügylet (szerződés) keretében. Valós érték a piaci megítélésről rendelkezésre álló 
információk alapján lehet: 
a) a piaci érték, amely 
aa) a tőzsdén jegyzett árfolyam, ha a pénzügyi instrumentum a tőzsdén forgalmazott és 
van tőzsdén jegyzett ára, árfolyama, 
ab) a két fél szabad megállapodása szerinti ár, ha a pénzügyi instrumentumnak nincs 
tőzsdén jegyzett ára, árfolyama, de tőzsdén kívüli piacon kialakult, a piaci ár tendenciáját 
megfelelően tükröző árajánlatokkal, illetve az üzleti év során történt értékesítés adataival 
rendelkezik, amely a piaci értékítéletet az értékelés időpontjában megfelelően jellemzi, 
ac) az előzőek hiányában a pénzügyi instrumentum összetevőinek, vagy hasonló pénzügyi 
instrumentumoknak a piaci ára alapján meghatározott érték (számított piaci érték), 
b) az általános értékelési eljárásokkal meghatározott, a piaci árat elfogadhatóan közelítő 
érték.” 
 
Annak ellenére, hogy törvényi kötelezettség nincs a vagyonérték meghatározásának 
önkormányzati rendeleti szabályozására, a legtöbb önkormányzat rendelkezik erről, 
általában a következőképpen. 
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A vagyon értéke: 

 ingó esetén a könyvviteli nyilvántartásban szereplő érték, 

 ingatlan esetében forgalmi értékbecsléssel megállapított, 

 értékpapír esetén a tőzsdei árfolyam, 

 tőzsdén kívüli értékpapír esetén a vételi középárfolyam, 

 egyéb társasági részesedés esetén üzleti értékelés szerint. 
 

10. Leltár, vagyonkimutatás 
 
A Vhr. 37. § (1) bekezdése értelmében minden évben leltározni kell a könyvviteli 
mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat, azonban ugyanezen jogszabályhely (7) 
bekezdése alapján: 
 
„Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az 
államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett 
változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, 
akkor az (1) bekezdés szerinti leltározást elegendő kétévenként végrehajtani az 1. § (1) 
bekezdés a), c)-h), k) pontja szerinti szervezetek esetében a felügyeleti szerv 
egyetértésével, illetve az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezetek esetében 
önkormányzati rendelet szabályozása alapján. Kötelező az (1) bekezdés szerinti leltározást 
végrehajtani, amennyiben az államháztartás szervezetének a 13/A. § szerinti beszámoló 
készítési kötelezettsége keletkezett.” 
 
Tehát az önkormányzatnál, költségvetési szerveinél elegendő a kétévenkénti leltározás, 
amennyiben azt az önkormányzat rendelete lehetővé teszi; kivételt képez ez alól a 
költségvetési szervek átszervezésének esete. 
 
Az Áht. 118. § (2) bekezdés 2.c) pontja szerint a helyi önkormányzatok zárszámadásának 
előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a 
vagyonkimutatást. A vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának 
adatait mutatja be, melynek felépítésére vonatkozóan a Vhr. előírása: 
 
„44/A § (2) A vagyonkimutatás felépítése az 1. számú melléklet alapján legalább a római 
számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – kivéve a tárgyi eszköz, illetve a 
befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetében, ahol a mérleg arab számmal jelzett tételei 
szerinti – tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon (forgalom 
képtelen és korlátozottan forgalomképes), illetve törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 
bontásban. A vagyonkimutatás további részletezését, tételes alábontását az erre vonatkozó 
önkormányzati rendelet szabályozza.” 
 
A leltározásra vonatkozóan elvétve fordul elő a kétévenkénti számbavétel lehetőségének 
szabályozása. A vagyonkimutatás részletezése szabályozási kötelezettség, melyről ugyan 
rendelkeznek az önkormányzatok, azonban javarésze nem a megváltozott Vhr. szerinti 
formának megfelelően, hanem általában keveredik a leltár és a vagyonkimutatás, továbbá 
az Ikr.-ben előírt vagyonkataszter-nyilvántartás fogalma.  
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11. Nyilvánosság 

 
A közpénzek felhasználásának átláthatósága és nyilvánossága érdekében az Áht. az 
alábbiak szerint rendelkezik. 
 
15/A. § (1) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 
működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 
támogatást odaítélő szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján 
közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon 
történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. 
Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése – e kötelezettség 
teljesítésével összefüggésben – nem kötelező, a közzétételre ilyen esetben a helyben 
szokásos módon kerül sor. Az állami, önkormányzati támogatási programokról szóló 
jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait, és hatvan 
napnál rövidebb határidőt is meghatározhatnak. 

 
15/B. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó 
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt 
meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, 
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, 
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a 
szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés 
esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a 
szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az állami, illetve 
önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel 
módjára a 15/A. §-ban foglalt rendelkezések irányadóak. Önkormányzati rendelet a 
kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát nettó ötmillió forintnál 
alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
Elvétve akad olyan rendelet, amely a fenti lehetőségnek megfelelően meghatározna 
alacsonyabb értékhatárt; szabályozás nélkül természetesen az 5 m Ft-ot elérő szerződések 
esetén eleget kell tenni a közzétételi kötelezettségnek.  
 
Amennyiben a kincstár ellenőrzése alapján megállapítja, hogy az önkormányzat közzétételi 
kötelezettségeit nem teljesíti, a kapcsolódó igénybevett központi költségvetési támogatás 
jogtalan felhasználásnak minősül, melyet vissza kell fizetnie. 
 
Fentieken túl az Ámr. 22. számú melléklete tartalmazza az államháztartási információk 
körébe tartozó, kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét, mely szervezeti és 
tevékenységi adatokra, valamint gazdálkodási és vagyonadatokra terjed ki. 
 
Az önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Forgalomképtelen, illetőleg korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak jellegének 
megváltoztatásánál, valamint a vagyontárgyakkal való rendelkezés feltételei 
meghatározásánál nem tartják be a vonatkozó ágazati törvények előírásait. 
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Az önkormányzat a rendelet mellékletében tételesen felsorolja vagyonát, ám a 
törzsvagyonból történő kivonást határozati formához köti. 
 
A rendelet a képviselő-testület tulajdonosi jogosítványait gazdasági társaságra, 
magánszemélyre ruházza át, mely ellentétes az Ötv. 9. § (3) bekezdésében szabályozott, a 
hatáskör-átruházást lehetővé tevő rendelkezésekkel.  
 
Az Ötv. szerinti vagyonkezelői jog létesítése esetén hiányos a rendeleti szabályozás: nem 
jelölik meg azon vagyoni kört, melyre nézve létesítik e jogot; illetőleg forgalomképtelen 
törzsvagyonra nézve rendelik el a vagyonkezelési szerződés megkötését. 
 
Az Áht. 108. § (1) bekezdésének, valamint a Kvtv. 9. § (1) bekezdésének előírása ellenére a 
kötelező versenytárgyalás tartásának feltételét 25 m Ft feletti összegben jelölik meg; 
továbbá ipari park esetében az 50 m Ft feletti értékhatárt jelölik meg, mely azonban a 
2007. költségvetési évtől nem alkalmazható.  
 
Az Áht. 108. § (1) bekezdésében (illetőleg más törvényi rendelkezésekben) felsoroltakon 
kívül a kötelező versenyeztetés alóli egyéb kivételeket állapít meg a rendelet, amelyre nincs 
törvényi felhatalmazása. 
 
A vagyonkimutatás felépítése nem követi a Vhr. 44/A. § (2) bekezdése szerinti tartalmat, 
így annak további önkormányzati rendeleti részletezése sem áll összhangban a jogszabály 
követelményével.
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 

Szt. 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 

 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 

Gyvt. 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. 
(VIII. 29.) Korm. rendelet 

 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény  

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  
 

Megjegyzés: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek 
a szó szerint idézett Alkotmánybírósági határozatokban használt rövidítése: Sztv. 
 
Megjegyzés: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek a szó szerint idézett Alkotmánybírósági határozatokban használt rövidítése: 
Gytv. 
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I. Bevezetés 
 
Jelen összefoglaló elkészítésének az volt a célja, hogy a címben szereplő tárgykörben 
született önkormányzati rendeletek (a továbbiakban rövidítésként előfordul: Ör.) 
felülvizsgálatához segítséget nyújtson. Az útmutató ehhez a célhoz igazodóan 
hangsúlyozottan nem jogalkalmazói, hanem jogalkotói szemlélettel mutatja be az egyes 
ellátásokat. A vonatkozó hatályos jogszabályok ismertetésével egy könnyen áttekinthető, 
összefüggő képet igyekszik adni a helyi rendeletek szabályozási kötelezettségeiről, 
lehetőségeiről.  
 
A gyakorlati felhasználás elősegítése érdekében az egyes részek végén találhatók az 
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó AB határozatok, valamint a legtöbb helyen 
megjelölésre kerültek az adott részhez kapcsolódó, a rendeletekben előforduló tipikus 
törvénysértések. 
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II. Szociális igazgatás 
 

1. A rendeletek felülvizsgálatához szükséges általános tudnivalók 
 

a. Az Szt.-ben nem nevesített szociális ellátások nyújtása, szabályozása a 
rendeletekben 

 

Az Szt. 1. § (2) bekezdése az alábbi felhatalmazást tartalmazza: 
„A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.”  
 
A képviselő-testület tehát az Ör.-ben olyan ellátási formákat is megállapíthat, amelyek 
nem szerepelnek az Szt.-ben. (Az önkormányzatok szempontjából fontos szabály, hogy 
ezekhez az ellátási formákhoz külön állami támogatás nem vehető igénybe. Az ellátáshoz 
kapcsolódó költségeket tehát teljes mértékben az önkormányzatnak saját költségvetéséből 
kell fedeznie.) 
 
b. Az önkényes jogalkalmazásnak lehetőséget adó értelmezhetetlen, szubjektív 

feltételek előírása 
 

Az Ör. sem általános jelleggel az egész rendeletre kiterjedően, sem pedig az egyes 
ellátásokhoz kötődően nem állapíthat meg értelmezhetetlen, egyéniesítő 
meghatározásokat, szubjektív feltételeket, mivel azok sértik a jogbiztonság elvét. (A 
rendeletekben tipikusan előforduló előírások például: a javító szándék megléte, szükséges 
szemléletváltozás, szorgalom, önhibán kívüli hátrányos helyzet stb.) 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
29/2002. (VII. 2.) AB határozat 
 „(…) az Ör. olyan szempontok, körülmények vizsgálatát is megköveteli a szociális 
ellátások iránti igények elbírálása során, amelyek figyelembevételéről az Sztv. nem 
rendelkezik. (Javító szándék, szemléletváltozás, az elfogadott munka tisztességgel való 
végzése, a kérelmező szorgalma stb.) Az Ör. eljárás alá vont szabályozásaiban megjelölt, a 
kérelmezők és érintett hozzátartozóik vonatkozásában értékelni rendelt feltételek pontos 
meghatározását az Ör. sem tartalmazza, s azokat más, magasabb szintű jogszabály, így az 
Sztv. sem említi, s nem értelmezi. Az Alkotmánybíróság elvi jelentőségű, 11/1992. (III. 5.) 
AB határozata rendelkező részében mutatott rá arra, hogy valamely jogszabály 
szövegrészének határozatlansága és bizonytalansága sérti a jogbiztonság követelményét. 
(ABH 1992, 77.) A 49/1995. (VI. 30.) AB határozat pedig megsemmisítette azt az 
önkormányzati rendeleti szabályozást, amely „teljességgel határozatlan és a szövegből 
kikövetkeztethetetlen tartalmú fogalmakat használ, illetőleg az általa használt fogalmakat 
nem definiálja”. (ABH 1995, 519, 520.) Az Ör (…) is ilyen, a szociális ellátások igénylése 
és elbírálása feltételeinek szabályozása során bizonytalan, meghatározatlan fogalmakat 
használ.” 
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„Nem ad felhatalmazást az Sztv. arra, hogy az önkormányzat a szociális ellátások 
igénylésének törvényi feltételeit bővítse, s így ezek körében a szociális jogosultságot 
előidéző okokat értékelje, így az önhibán kívüli jövedelemnélküliséget is feltételként írja 
elő.” 
Lásd még ugyanebben a témában a 30/2002. (VII. 2.) AB határozatot. 
 

c. Fogalom-használat a rendeletekben 
 
Az Szt. 4. §-a rögzíti az Szt.-ben szereplő szociális ellátások megállapításához szükséges 
fogalmakat. Ezeket a fogalmakat az Ör. nem változtathatja meg. A későbbiekben 
többször is citált 61/1994. (XII. 24.) AB határozat indokolása értelmében nem szükséges 
az Ör.-be történő integrálásuk, amennyiben azonban erre mégis sor kerül, úgy abban az 
esetben figyelni kell a szó szerinti átvételre, illetve a hatályosságra.  
 
Az Ör. új fogalma(ka)t csak saját hatáskörben – az Szt. 1. § (2) bekezdésben található 
felhatalmazása alapján vagy az egyes ellátásokra vonatkozó felhatalmazás keretében – 
megállapított ellátási formákhoz kapcsolódóan vezethet be. Az alkalmazott fogalomnak 
egyértelműen meghatározottnak és az Szt. rendelkezéseivel, valamint az adott ellátási 
forma céljával összeegyeztethetőnek kell lennie.  
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
61/1994. (XII.24.) AB határozat 
„Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a 
saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – átvegye. Az sem törvénysértő, ha a 
helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli meg. A magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár a szószerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű 
jogszabályba való beillesztés nélkül – önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabály-
szerkesztési megoldás azonban homályos, megtévesztő és félrevezető. Márpedig a 
jogszabályokat – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18 (2) 
bekezdése szerint» világosan és közérthetően kell megszövegezni.«Az adott esetben az Ör. 
olyan mértékű jogbizonytalanságot idézett elő, hogy az nem csupán a Jat. idézett 
rendelkezésével, hanem az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében deklarált jogállamiság 
szerves részét alkotó jogbiztonság követelményével is ellentétes.”  
 
5/H/2009. AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a központi jogszabályi rendelkezések 
önkormányzati rendeletbe a feltétlenül szükséges mértékben vehetők át, azokat az 
önkormányzati rendeletben megfelelő szerkesztéssel, jelöléssel el kell választani a helyi 
szabályoktól. Magasabb szintű jogszabály szövegének átvétele esetén azonban az átvétel 
csak szó szerinti, mindenben azonos szövegű lehet. Egy rendelkezésen belül nem lehet 
vegyes szövegezésű, mert akkor nem állapítható meg, hogy mely szövegrész központi 
jogszabály, mely szövegrész helyi rendelkezés.” 
 
Lásd még ugyanebben a témában a 921/B/1998. AB határozatot. 
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Az Ör. fogalom-használata során kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a család – 
háztartás, valamint az egyedül élő – egyedülálló fogalmak tartalma nem azonos. 
 
Az Ör.-nek a különböző ellátások szabályozásakor – természetesen amennyiben nyújtja –
az alábbi fogalmakat kell használnia  

 család: méltányossági alapon megállapítható ápolási díj, átmeneti segély, 
temetési segély, közgyógyellátás 

 háztartás: helyi lakásfenntartási támogatás, adósságkezelés szolgáltatás 

 egyedül élő: átmeneti segély, temetési segély, közgyógyellátás 

 egyedülálló: ápolási díj 
 

d. A hatáskör átruházása 
 
A rendelet lehetséges tartalmi eleme a hatáskör átruházása az Ötv. 9. § (3) bekezdése 
alapján. (A hatáskör átruházása csak a megjelölt jogszabálynak megfelelően történhet meg. 
Hatáskör címzettje természetesen nem lehet: a polgármesteri hivatal, illetve annak 
ügyintézője sem.) 
 

2. A rendeletek hatálya 
 

2.1. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 11. § (2) bekezdése értelmében az Ör. 
területi hatálya az önkormányzat illetékességére (közigazgatási területére) terjed ki. (Egyes 
ellátási formák esetében, amelyeket az önkormányzat társulás keretében vagy ellátási 
szerződés megkötésével biztosít, az ellátási kötelezettség eltérő lehet. A rendeletek 
hatályánál erre célszerű utalni.) 
 
2.2. A rendeletek személyi hatályával kapcsolatban legfontosabb annak a kiemelése, hogy 
az Ör. nem szűkítheti le azt a településen élő állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 
lakosok körére. Az Szt. 32/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy abban az esetben, ha a 
kérelmezőnek több lakcíme van, akkor az illetékességet az dönti el, hogy hol él 
életvitelszerűen. Ebből adódóan a személy tartózkodási helye is megalapozhatja az adott 
szociális ellátásra való jogosultságát. (Az ilyen szabályozás kizárja az Szt. 7. § (1) 
bekezdésében foglaltak érvényesülését is. Lásd lejjebb az 57/2002. (XI.28.) AB 
határozatot). A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat-és lakcímnyilvántartás 
adatai irányadóak. 
 
A képviselő-testület a rendelet hatályának szabályozásakor két megoldás közül választhat: 

  az Ör.-ben csak utal az Szt. személyi hatályára vagy  

 az Szt.-ben szereplő személyi hatályt megállapító előírásokat teljes egészében, 
változtatás nélkül beemeli a rendeletébe. 

 
2.3. Az Ör. tárgyi hatálya eltérhet az Szt.-ben szabályozott tárgyi hatálytól, de azzal nem 
lehet ellentétes. Eltérés akkor lehetséges, ha az önkormányzat az Szt. 1. § (2) bekezdésben 
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kapott felhatalmazással élve saját költségvetése terhére Szt.-ben nem szabályozott további 
ellátást is megállapít.  
 
Az Szt. által a képviselő-testület rendeletalkotási hatáskörébe utalt az Ör.-ben kötelezően 
szabályozást igénylő ellátások: 

 pénzbeli: aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély), helyi 
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély 

 természetbeni: méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás 
(csak a kerületi önkormányzatoknak, illetve amelyiknek a területén 
negyvenezernél több állandó lakos él [Szt. 55/C. § (2) bekezdése]  

 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
29/2002. (VII.2.) AB határozat 
Az Ör. 2. §-a szerint: „E rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén állandó 
lakhellyel, vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező lakosokra terjed ki. Utóbbi esetben csak 
kivételes méltányosságból és akkor, ha életvitelszerűen tartósan itt élnek.” „(…) az Ör. 2. 
§-a az Sztv.-ben foglalt szabályozástól eltérően, annál szűkebb körben biztosította a 
szociális ellátások igénybevételének lehetőségét. Az ideiglenes lakhellyel rendelkezők 
esetében a „kivételes méltányosságra” való utalás és a „tartós, életvitelszerű” jelenlét 
előírása – a kapcsolódó értelmezési rendelkezések hiányában – jogbizonytalanságot is 
okoz, mivel nem zárja ki az önkényes jogalkalmazás lehetőségét. Az Alkotmánybíróság 
következetesen alkalmazott állandó gyakorlata szerint az ilyen jellegű szabályozás sérti a 
jogbiztonság alkotmányos elvét. [63/1995. (X. 27.) AB határozat, ABH 1995, 527, 529-
530.]” 
 
57/2002. (XI.28.) AB határozat 
„Az Sztv. erre irányuló rendelkezései hiányában, illetőleg az átmeneti segélyre vonatkozó 
jogosultságot kötelező jelleggel megállapító, garanciális jelentőségű törvényi szabályozás 
mellőzésével az Ör. nem szűkítheti le az átmeneti segélyben részesíthetők körét az V. 
kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező és életvitelszerűen is a kerületben lakó 
személyekre, s nem zárhatja ki azokat a személyeket sem, akiknek tartását tartási, öröklési, 
életjáradéki szerződésben vállaltak. Az Ör. kifogásolt szabályozása ezáltal korlátozta az 
átmeneti segély igénybevételének lehetőségét, s az Sztv. 7. § (1) bekezdésében megjelölt 
személyi kör jogosultságát pedig kifejezetten kizárta.” 
 

3. Eljárási rendelkezések 
 

3.1. Az Szt. 10. § (1) bekezdésének második mondata a következő felhatalmazást 
tartalmazza: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a 
nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait 
rendeletben szabályozza.” 
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Az idézett felhatalmazás alapján a testület hatáskörébe tartozó ellátás megállapításához 
szükséges a kérelmező jövedelmi, vagyoni helyzetét igazoló nyilatkozat magasabb 
jogszabályban nem rendezett tartalmát, illetve a benyújtás szabályait az Ör.-ben 
megállapítani. Indokolt kiemelni, hogy az Ör. előírásainak a 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendeletben rögzített eljárási szabályokra is figyelemmel kell lennie, azokkal ellentétes nem 
lehet.  
 
3.2. A jogalkalmazás szempontjából állapítanak meg fontos eljárási szabályokat az Szt. 
5-16. §-ai. A rendeletek felülvizsgálatakor tapasztaltak alapján az eljárási szabályokkal 
kapcsolatosan szükséges kiemelni, hogy ezeket az Ör. az Szt.-ben foglaltakhoz képest 
eltérően nem szabályozhatja. (Az Ör.-be való beemelésük nem kötelező.) A teljesség 
igénye nélkül a fontosabb eljárási szabályok: 

 illetékesség megállapítása hajléktalan személyek ügyében [Szt. 6. §], 

 azt a személyt, akinek életét, testi épségét veszély fenyegeti, hatáskörre és 
illetékességre való tekintet nélkül ellátásban kell részesíteni [Szt. 7. § (1) 
bekezdés], 

 eljárási határidők [Szt. 8-9. §], 

 jövedelemszámítással kapcsolatos szabályok, vélelmezett jövedelem 
megállapítása [Szt. 10. § (2)-(9) bekezdés, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. 
§ (2)-(3) bekezdés], 

 amennyiben az ellátást jogerősen megállapítják, az a benyújtástól esedékes [Szt. 
13. § (2) bekezdés, 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (4)-(5) bekezdés], 

 költség- és illetékmentesség [Szt. 16. §]. 
 
3.3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével kapcsolatban az Szt. 17. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy „az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e 
törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 
jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell 
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére; 
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a 
szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére; 
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj 
teljes összegének megfizetésére (a továbbiakban: a)-c) pont alattiak együtt: megtérítés).” 
 
Az idézett rendelkezés értelmében tehát, ha az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
vették igénybe, akkor az igénybevevőt kötelezni kell a megtérítésre. (Kötelezni a 
tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül lehet, jogvesztő határidő az igénybevételtől, 
illetve a folyósítás megszűnésétől számított 1 év.) 
 
3.4. Az Szt. 17. § (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén mind a 
jegyző, mind pedig a képviselő-testület jogosult a megtérítés összegét csökkenteni, 
elengedni, illetve részletfizetési lehetőséget biztosítani.  
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A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a méltányosság szabályozása a 
testület rendeletalkotási hatáskörébe tartozik. Amennyiben a rendelet nem tartalmaz erre 
vonatkozó szabályokat, a jogkör gyakorlásának szempontjait, ez ellentétes a jogbiztonság 
követelményével és önkényes jogalkalmazáshoz vezethet. 
 
(Kapcsolódó BH 1997. 611. Az önkormányzat rendelete kimondhatja, hogy a jogellenesen 
felvett jövedelempótló támogatást rosszhiszeműség hiányában is vissza kell fizetni). 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
56/2002. (XI.28.) AB határozat 
„Az Alkotmánybíróság már több döntésében felhívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzat – ha a törvényi szabályozás lehetővé teszi számára az egyedi döntések 
megalkotását – nem mellőzheti a saját döntéshozatalát megalapozó normatív szabályok 
elfogadását. Meg kell határoznia a mérlegelhető körülményeket, illetve az ilyen jellegű 
döntés megalkotásának keretfeltételeit. [63/1995. (X. 27.) AB határozat, ABH 1995, 527, 
532.; 41/1996. (X. 4.) AB határozat, ABH 1996, 307, 310.; 45/2002. (X. 11.) AB 
határozat, ABK 2002. október 534, 535.]” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az eljárási kérdésekkel kapcsolatban gyakran előfordul, hogy a rendeletek a hiánypótlás 
elmulasztásának következményeire, illetve az ügyfél rosszhiszemű eljárására vonatkozóan 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló törvénnyel, illetve az Szt. 
rendelkezéseivel ellentétes előírásokat tartalmaznak. Az Szt. 5. § (1) bekezdése előírja, 
hogy „a pénzbeli és a természetben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és 
kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális 
igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
Nem jogszabályszerű az Ör.-ben lévő olyan előírás, amely a jogosulatlanul felvett 
támogatás megtérítésére az adók módjára történő behajtást lehetővé teszi. Ez a 
szabályozás ellentmond az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 4. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak, miszerint adók módjára való behajtást csak törvény írhat elő.  
 

4. Pénzbeli ellátásokra vonatkozó általános szabályok 
 

4.1. Az Szt. 1. § (2) bekezdésében lévő felhatalmazás pontosítását tartalmazza az Szt. 
26. §-a, miszerint  
„A települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat 
kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon 
és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.” 
 
Az Ör. csak a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátási formát hozhat létre 
(lehetőség). Ez a rendelkezés összhangban van az Ötv. azon előírásával, miszerint a 
képviselő-testület nem állapíthat meg hatáskört a jegyzőnek. [Ötv. 9. § (3) bekezdése] 
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4.2. A pénzbeli ellátások benyújtására vonatkozóan az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontja 
kimondja, hogy 
„Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások iránti kérelmet a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati 
szervnél kell előterjeszteni.” 
 
Az idézett rendelkezésből következően a fenti esetben az Ör.-ben kötelező meghatározni, 
hogy a kérelmet melyik szervhez kell benyújtani. 
 
4.3. Az Szt. 32. § (3) bekezdésének előírása alapján – az Szt. eltérő rendelkezése 
hiányában – az önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásokra vonatkozóan rendeletben 
kell előírni a kifizetés, folyósítás, valamint az ellenőrzés szabályait.  
„Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait.” 
(Figyelni kell arra, hogy a kifizetés, folyósítás és az ellenőrzés szabályait csak a képviselő-
testület hatáskörébe tartozó ellátások esetében szabályozhatja az Ör.) 
 
4.4. Főszabályként kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni az időskorúak 
járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra és a rendelkezésre állási 
támogatásra való jogosultságokat. Az Szt. ezen rendelkezése lehetőséget biztosít tehát a 
két évnél gyakrabban történő felülvizsgálatra is, de kétévente eljárási kötelezettséget ró a 
hatáskörrel rendelkező szervre.  
 
A felülvizsgálat gyakoriságának szabályozására a képviselő-testület nem rendelkezik 
rendeletalkotási felhatalmazással. (A részletszabályokat az Szt. 25. § (4)-(12) bekezdései, és 
a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 7-8. §-ai tartalmazzák.) 
 
4.5. Az előleg kifizetésének szabályaira az Szt. 26/A. §-a vonatkozik. Előleget igényelni 
az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre, az ápolási díjra, valamint a 
rendelkezésre állási támogatásra lehet.  
Az előleg kifizetésével kapcsolatban az önkormányzat nem rendelkezik rendeletalkotási 
felhatalmazással, a kérdést teljes egészében szabályozza az Szt. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
Több Ör.-ben is található olyan szabályozás, amely értelmében a szociális ellátásokkal 
összefüggésben a jogosultnak elszámolási kötelezettsége keletkezik. Az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdéséből levezethetően a szociális 
ellátásokkal kapcsolatban számadási kötelezettség előírása nem jogszerű. 
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5. Pénzbeli ellátások formái az Szt. alapján 

 

Jegyzői hatáskör Képviselő-testületi hatáskör 
időskorúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás 

ápolási díj [Szt. 43/A. § (1) bekezdés] helyi lakásfenntartási támogatás  

rendszeres szociális segély méltányossági ápolási díj [Szt. 43/B. § (1) 
bekezdés] 

rendelkezésre állási támogatás átmeneti segély  

 temetési segély 
 

6. Az egyes pénzbeli ellátásokra vonatkozó előírások 
 

a. Időskorúak járadéka 
 
Az önkormányzat nem rendelkezik rendeletalkotási felhatalmazással az időskorúak 
járadéka tekintetében.  
 
Amennyiben a rendeletben mégis szerepel időskorúak járadékára vonatkozó szabályozás, 
akkor kizárólag az Szt. 32/B.-37. §-ainak a szó szerinti megismétlése tekinthető 
törvényesnek. (Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy a jegyző hatáskörébe tartozó 
ellátási formák esetében, amennyiben a testületnek nincs rendeletalkotási felhatalmazása 
az Ör.-ben nem célszerű és nem is szükséges a magasabb jogszabályok megismétlése.) 
 
Hivatkozni lehet a 61/1994. (XII.24.) AB határozatban kimondottakra. (Lásd II. 1. c. 
pontnál leírtaknál.) 
 

b. Aktív korúak ellátása keretén belül a rendszeres szociális segély 
 

Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult (feltételeit lásd: 
Szt. 33. §) személy, aki 

 egészségkárosodottnak minősül [Szt. 33. § (1) bekezdés a-c) pont] vagy 

 55. életévét betöltötte vagy  

 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (és nem részesül gyermekgondozási 
támogatásban, illetve díjban, terhességi gyermekágyi segélyben) és a gyermek 
napközbeni ellátását ilyen ellátást biztosító intézményben biztosítani nem 
tudják. 

 
Utóbbi két esetben a segély megállapításának feltétele, hogy az Szt. 37/D. §-a szerinti 
együttműködési kötelezettséget nyilatkozatban vállalja. 
 
Mind az aktív korúak ellátására, mind pedig a rendszeres szociális segélyre vonatkozó 
jogosultságot a jegyző állapítja meg.  
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A képviselő-testület az Szt. 37/D. § (3) bekezdése, valamint az Szt. 132. § (4) bekezdése 
értelmében az alábbiak tekintetében rendelkezik rendeletalkotási felhatalmazással: 

 együttműködésre köteles személyekre vonatkozó együttműködési eljárási 
szabályok megállapítása, 

 beilleszkedést segítő program típusainak megjelölése, (tekintettel az Szt. 37/D. 
§ (2) bekezdésére) 

 az együttműködés megszegése eseteinek meghatározása. 
Fenti tárgykörökben a rendeletalkotás a képviselő-testület számára kötelező. 
 
Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, 
(lehetőség) ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él.  
 
Az Szt. 47. § (2) bekezdésében található felhatalmazás alapján a képviselő-testület 
rendeletben szabályozza a 

 rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő 
nyújtásának eljárási szabályait,  

 a természetbeni juttatás formáit  
azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a rendszeres szociális segély megállapított 
összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben. 
 
A fenti tárgykörökben a rendeletalkotás a képviselő-testület számára kötelező, ami nem 
változtat természetesen azon, hogy az egyedi ügyben a természetbeni ellátási forma 
megállapítása a jegyző számára csupán lehetőség. 
 
Az Szt. 2009. január 1-jétől hatályos módosításai nyomán ezen ellátási forma tekintetében 
indokolt kiemelni, hogy a képviselő-testület erre vonatkozó felhatalmazás hiányában már 
nem jogosult külön szabályozni az együttműködési kötelezettség megszegésének „súlyos 
eseteit”, valamint a kötelezettség megszegéséhez kapcsolódóan a segély csökkentett 
mértékben történő folyósításának időtartamát. Erre tekintettel az Ör.-ben ezeket az 
előírásokat hatályon kívül kell helyezni. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az Ör. az egészségkárosodott személy részére is együttműködési kötelezettséget állapít 
meg. Erre az Szt. 37/D. § (1) bekezdése értelmében a helyi jogalkotó nem jogosult. 
 
Az Ör. az együttműködési kötelezettség megszegésének következményét az Szt.-től 
eltérően nem határozhatja meg, illetve azt újabb következmények előírásával 
törvénysértően nem bővítheti. 
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c. Lakásfenntartási támogatás 

 

Normatív lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás 
A képviselő-testület hatáskörébe utalt, az 
Szt. 38. § (1)-(8) bekezdéseiben és a 39. §-
ában foglaltak szerint kötelezően 
megállapítandó támogatási forma. Az 
időskorúak járadékához hasonlóan az e 
jogcímen járó támogatás szabályainak 
megalkotására vonatkozóan az önkor-
mányzat nem rendelkezik felhatalmazással, 
azaz amennyiben rendeletében rendelkezni 
kíván róla, kizárólag az Szt. idézett 
szakaszainak a szó szerinti megismétlésével 
teheti azt meg törvényesen. (Lásd: 61/1994. 
(XII. 24.) AB határozat.) 

Az Szt. 38. § (1) bekezdés c) pontja, 
valamint ugyanezen szakasz (9) bekezdése 
alapján az önkormányzat a helyi 
lakásfenntartási támogatás tekintetében 
rendeletalkotási felhatalmazással rendel-
kezik.  
A felhatalmazás értelmében a helyi 
lakásfenntartási támogatás szabályozása és 
az arra jogosultaknak való megállapítása az 
önkormányzat számára kötelező.  
A helyi lakásfenntartási támogatást az 
önkormányzat a normatív (és az 
adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők 
részére megállapított) támogatás 
kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként 
nyújtja. 

 
Amennyiben az önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást önálló támogatásként is, 
vagy kizárólag csak akként nyújtja, akkor rendeletében az Szt. 38. § (9) bekezdése szerint 
rendelkezni kell: 

 jogosultsági feltételekről az Szt. 38. § (9) bekezdés a) és b) pontjának 
megfelelően 

 az egy főre számított jövedelemhatár megállapításánál az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: ÖNyM) 200%-ánál 
alacsonyabbat nem írhat elő, azaz nem zárhat ki olyanokat a 
támogatásból, akik az ÖNyM 200%-ának megfelelő, vagy attól kevesebb 
jövedelemmel rendelkeznek  

 a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez 
viszonyított arányának megállapításánál a jövedelem 30%-ánál magasabb 
költséghányadot nem írhat elő, azaz nem zárhat ki olyanokat, akiknek az 
összjövedelemhez viszonyított lakásfenntartási költsége a jövedelem 
30%-a, vagy attól magasabb 

 figyelembe vehető költségről az Szt. 38. § (9) bekezdés e) pontja alapján, amely 
kétféleképpen is történhet: 

 ea) alapján meghatározza az egy m2-re jutó helyben elismert havi költség 
összegét figyelemmel a településen jellemző, a 38. § (1) bekezdésében 
szereplő költségekre (ebben az esetben az Ör. nem köteles a 38. § (10) 
bekezdésben megjelölt összes költség-típussal számolni) vagy 

 eb) alapján tételesen határozza meg a költség-típusokat, azzal a 
kikötéssel, hogy legalább a 38. § (10) bekezdésben említetteket 
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figyelembe kell vennie (ez esetben a rendelet a (10) bekezdésben szereplő 
tételeken felül egyéb költség-típusokat is nevesíthet), 

 az eljárási szabályokról, az igénylés menetéről az Szt. 38. § (9) bekezdés d) 
pontjának megfelelően (a kérelem legalább évente kétszer benyújtható legyen) 

 a támogatás összegéről tekintettel arra, hogy az egy hónapra jutó összeg 2.500,- 
Ft-nál kevesebb nem lehet. 
 

A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltak figyelembe 
vételével az önkormányzat rendeletében meghatározható a lakásfenntartási támogatás 
megállapításához szükséges jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás. Támogatás iránti 
formanyomtatvány nincs jogszabályban meghatározva, így az önkormányzat a Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
készíthet ilyet.  
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
9/1998. (III.27.) AB határozat 
„A támogatás feltételeit (…) úgy kell szabályoznia, hogy az arra rászorulók, akik olyan 
élethelyzetbe kerültek, amelyben lakhatásuk feltételeinek megőrzése veszélybe került, 
szociális alapellátás nélkül ne maradjanak. Az önkormányzat rendeletében a 
lakásfenntartási támogatás nyújtását nem kötheti olyan feltételekhez, amely a 
lakásfenntartási támogatás törvényi rendeltetésével ellentétesen, arra rászorulókat kizár a 
támogatásból.” 
 
845/B/1997. AB határozat 
„A szociális szempontból indokolatlan, önkényes megkülönböztetés az Sztv.-nek a 
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályain túl az Alkotmány 70/A. §-ának a 
diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezést is sérti.” 
 
38/1999. (XII.7.) AB határozat, 46/2004. (XII.1.) AB határozat 
A szociális rászorultságtól eltérő feltétel szabása – meghatározott ideig a településen 
állandó bejelentett lakcímmel való rendelkezés – törvénysértő. Az AB megismétli a 
9/1998. (III.27.) AB határozatban foglaltakat. 
 
1/2000. (II.23.) AB határozat: 
A jogosultsági feltételként az Szt.-ben szereplő mértékhez képest alacsonyabb 
jövedelemhatárt írt elő, ezáltal az Szt. szerinti rászorulók körét szűkíti. Az AB szintén a 
9/1998. (III.27.) AB határozatban foglaltakra hivatkozik. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el az önkormányzat, ha rendeletben 
nem szabályozza a helyi lakásfenntartási támogatást. 
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Nem felel meg az Szt. 38. § (9) bekezdés b) pontjának, ha a helyi jogalkotó a szabályozást 
úgy alakítja ki, hogy a támogatás iránti kérelem egy évben két alkalommal nem nyújtható 
be.  
 
Normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra járó Szt.-ben rögzített összegét a 
rendelet előírása nem csökkentheti. 
 
Törvénysértő, ha az Ör. nem az Szt. vonatkozó előírásainak megfelelően állapítja meg a 
jogosultsági jövedelemhatárt. (Feltételként tipikusan ilyen előírás szokott az Ör.-ben 
szerepelni „az egy főre eső jövedelem nem éri el az ÖNyM 200%-át”.). 
 
Jogszabályellenes, ha az Ör. a figyelembe vehető költségek köréről az Szt. 38. § (9) 
bekezdés eb) pontja alapján rendelkezik, de a költségek körét a (10) bekezdéshez képest 
szűkebb körben állapítja meg, vagy azokat csak részben (meghatározott erejéig) veszi 
figyelembe. 
 
Az Ör. a jövedelem vizsgálata nélkül gyakran kizár olyan jogosultat, akinek „lakás 
hasznosításából jövedelme származik, vagy rendelkezik olyan ingatlannal, amely 
hasznosítható/értékesíthető lenne”. Az ilyen feltételek támasztása nem feleltethető meg az 
Szt. előírásainak, a támogatás céljának. 
 
Gyakran előforduló hiba, hogy az Ör. nem teszi egyértelművé, hogy a támogatást a 
normatíva kiegészítéseként és/vagy önálló ellátásként nyújtja, illetve a két támogatási 
formát keveri. 
 
Még mindig több Ör.-ben találkozhatunk olyan törvénysértő előírással, amely az ellátás 
megállapítását, illetve annak folyósítását a jogosult halála esetén hagyatéki teherként való 
érvényesítés mellett teszi lehetővé. 
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d. Ápolási díj 
 

Állandó és tartós 
gondozásra szoruló 

súlyosan fogyatékos / 
tartósan beteg 18 év alatti 
személy ápolását végző 
nagykorú hozzátartozó 

(Ptk. szerinti, de a jegyes 
kivétel) részére 

Fokozott ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos 

személy ápolását végző 
személy részére 

Tartósan beteg, 18. életévét 
betöltött személy ápolását 

végző hozzátartozó részére 

a jegyző Szt. 40-43. §-ában, 
valamint a 44. §-ában 

foglaltak szerint ápolási 
díjat állapít meg. (kötelező) 
A képviselő-testület ezzel a 

támogatási formával 
kapcsolatban 

rendeletalkotási 
felhatalmazással nem 

rendelkezik. 

a jegyző szakértő véleménye 
alapján az Szt. 43/A. §-

ában, valamint a 44. §-ában 
foglaltak szerint ápolási 

díjat állapít meg. (kötelező) 
A képviselő-testület ezzel a 

támogatási formával 
kapcsolatban 

rendeletalkotási 
felhatalmazással nem 

rendelkezik. 

a képviselő-testület ápolási 
díjat állapíthat meg. 

(lehetőség) Ezt a formát 
nevezzük a továbbiakban: 
ún. méltányossági ápolási 

díjnak. 
A képviselő-testület az 

alábbiakban részletezettek 
szerint rendelkezik 

rendeletalkotási 
felhatalmazással. 

 

Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a településen kíván ún. méltányossági 
ápolási díjat megállapítani, akkor az Szt. 43/B. §-ban foglaltak szerint az alábbiakat 
köteles rendeletében szabályozni: 

 a jogosultsági feltételeket az Szt. 43/B. § (1) bekezdésének megfelelően, amely 
szerint az egy főre számított jövedelemhatár megállapításánál az ÖNyM 
összegénél, e gyedü lá l l ó  esetében annak 150%-ánál alacsonyabbat nem írhat 
elő, azaz nem zárhatja ki azokat a támogatásból, akiknek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem az ÖNyM összegével – egyedülálló esetében az ÖNyM 
150%-ával – megegyezik, vagy attól kevesebb 

 az ápolási díj összegét: az Szt. 44. § (1) bekezdés c) pontja szerint a támogatás 
havi összege minimálisan az ÖNyM 80%-a. [Lásd még: Szt. 44. § (2) 
bekezdése] 

 
Az Szt. 43/B. § (3) bekezdése felhatalmazza a képviselő-testületet arra, hogy rendeletében 
az ún. méltányossági ápolási díj jogosultjára vonatkozóan megjelölheti (lehetőség) azokat 
az eseteket, amelyeket az ápolást végző kötelességszegésének tekint. A hivatkozott 
jogszabály szerint a testület konkrét feladatokat írhat elő a kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzését végző intézmény részére. (Az előbbi szabályozás esetében ügyelni kell arra, 
hogy – az Szt. 43/B. § (2) bekezdése értelmében – a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 27. 
§ (2) bekezdése már meghatározza a kötelezettségszegés eseteit, amelyeket mindenképp 
alkalmaznia kell az önkormányzatnak is. Természetesen konkrétan megfogalmazott, 
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egyértelműen körülírt élethelyzeteket a felhatalmazás alapján a rendelet ezen felül is 
előírhat.) 
 
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt keretek 
között az önkormányzat rendeletében a Korm. rendelet vonatkozó szakaszában 
megjelöltekhez képest további iratok mellékelését is előírhatja (lehetőség). A magasabb 
jogszabályban meghatározottakat természetesen nem szűkítheti. 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
377/B/1998. AB határozat 
Az Ör. akkor tette lehetővé, hogy a házastárs vagy az élettárs méltányossági ápolási díjban 
részesüljön, ha az ápolás céljára és időtartamára fizetés nélküli szabadságot vett igénybe. A 
szabályozás két okból is alkotmányellenes volt. Egyrészt azért, mert ellentétes volt az Szt. 
42. § (1) bekezdés d) pontjával, amely az ápolási díjra – a 43/B. § (2) bekezdéséből 
fakadóan annak mindkét fajtájára vonatkozó – jogosultságból való kizáró okokat 
szabályozza. Alkotmányellenes volt ez a szabályozás azért is, mert indokolatlan 
különbséget tett az ápolási díjra való jogosultság tekintetében a házastárs és élettárs, 
valamint az ápolásra szoruló személy más nagykorú hozzátartozói között. Nem volt 
ugyanis ésszerű és elfogadható indoka annak, hogy amíg a házastárs és az élettárs csak az 
Ör.-ben szigorúan körülhatárolt esetekben részesülhetett ápolási díjban, minden más 
nagykorú hozzátartozó a törvényi korlátok között, lényegesen szélesebb körben válhatott 
jogosulttá arra. Ez a szabályozás sértette az Alkotmány 70/A. §-ában megfogalmazott 
diszkrimináció-tilalmat. 
 
921/B/1998. AB határozat 
„Az Ör. 25. § (2) bekezdése szerint "az önkormányzat ápolási díjban részesíti az 
egésznapos ápolásra szoruló személy gondozását saját háztartásban végző hozzátartozót." 
Az Alkotmánybíróság a fentiekben megállapította, hogy az "egésznapos ápolásra szoruló 
személy" Ör.-beli fogalom- meghatározása nem ütközik az Sztv. rendelkezéseivel. Az Ör. 
25. § (2) bekezdésében szereplő további feltételek közül azonban az Alkotmánybíróság 
szerint a "saját háztartásban" szövegrész ellentétes volt az Sztv. 40. §-ával. E törvényi 
rendelkezés értelmében "az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni 
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás". Mint 
általános fogalom, e törvényi definíció az ápolási díj fakultatíve meghatározandó formájára 
is vonatkozik. Az Sztv. 40. §-a a rászoruló otthoni ápolását írja elő. Az Ör. 25. § (2) 
bekezdése az ápolt személy "gondozását saját háztartásban végző hozzátartozót" jelölte 
meg jogosultként. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Sztv. szerinti "otthoni 
ápolás"-nak nem feltétele, hogy az ápolt és a hozzátartozó egy háztartásban éljen. Ezzel 
szemben az Ör. 25. § (2) bekezdése az Sztv. 40. §-ához képest szűkítő értelmezésre is 
lehetőséget nyújtott. Az Sztv. 40. §-a szerint az ápolási díjra való jogosultság feltétele maga 
az ápolás ténye, az “otthoni ápolás” további Ör.-beli értelmezésére a törvény nem nyújt 
lehetőséget.” 
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6/2002. (II. 28.) AB határozat, 18/2002. (IV. 25.) AB határozat  
A méltányossági ápolási díj megállapításának feltétele a gondozott jövedelmi helyzete is: 
„az ápolási díj ezen második esetkörében a helyi önkormányzat széles körű 
felhatalmazással rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek 
meghatározásában. E felhatalmazása körében a képviselő-testület a rendeletében 
szabadon határozza meg az ápolási díjra való jogosultság feltételeit. Döntési 
szabadságának két korlátja van, szabályozása nem sértheti az Alkotmány rendelkezéseit és 
törvénnyel nem lehet ellentétes. Az Sztv. e rendelkezéséből megállapítható, hogy az 
ápolási díj jogosultja a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását vállaló 
hozzátartozó. Az ápolási díj azzal, hogy anyagi biztonságot nyújt a tartós otthoni 
gondozásra szoruló beteg gondozását ellátó és emiatt munkát vállalni nem tudó vagy 
fizetés nélküli szabadságon levő hozzátartozó számára, azt a társadalmilag kívánatos 
helyzetet kívánja elősegíteni, hogy a tartósan beteg emberek otthoni ápolását elsősorban 
közvetlen hozzátartozójuk lássa el. Az ápolási díj tehát nem a gondozottnak nyújtott 
szociális támogatás, hanem az ápolást ellátó hozzátartozó számára a tartós beteg ápolása 
miatt kiesett jövedelmének pótlását szolgáló pénzbeli ellátás.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A rendelet szabályozása törvénysértő, ha csak abban az esetben teszi lehetővé ápolási díj 
megállapítását, amennyiben az ápolt és az ápoló is a rendelet hatálya alá tartoznak, azaz ha 
mindketten helyi lakosok. 
 
A rendelet szabályozása törvénysértő, ha csak akkor teszi lehetővé a méltányossági ápolási 
díj megállapítását, „ha a kérelmezőn kívül nincs más alkalmas személy, aki az ápolást 
ellátná.” 
 
Előzőhöz hasonlóan gyakran előforduló törvénysértő megoldás, hogy az Ör. csak akkor 
biztosítja a támogatás megállapítását, ha a kérelmező az ápolttal tartási, életjáradéki, illetve 
öröklési szerződést nem kötött. 
 

e. Átmeneti segély 
 

A települési önkormányzat hatáskörébe utalt, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére kötelezően nyújtandó támogatási forma. A testületi rendeletalkotásra 
irányuló felhatalmazást az Szt. 45. § (1) bekezdése tartalmazza.  
 
Az Szt. 45. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat az alábbiakat 
köteles (és jogosult) rendeletében szabályozni: 

 jogosultsági feltételeket az Szt. 45. § (2) bekezdésének megfelelően, amely 
szerint az egy főre számított jövedelemhatár megállapításánál az ÖNyM 
összegénél, e gyedü l  é l ő  esetében annak 150 %-ánál alacsonyabbat nem írhat 
elő, azaz nem zárhatja ki azokat a támogatásból, akiknek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem az ÖNyM összegével – egyedül élő esetében az ÖNyM 
150 %-ával – megegyezik, vagy attól kevesebb 
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 átmeneti segély formáját az Szt. 45. § (3) bekezdése szerint  

 vissza nem térítendő kamatmentes kölcsönként 

 alkalmanként (amely adható gyógyszertámogatásként, egészségbiztosítás 
által nem/ részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként) 

 havi rendszerességgel (amely nyújtható jövedelemkiegészítő támogatásként, 
rendszeres nevelési támogatásként, illetve az önkormányzat által szabadon 
meghatározott egyéb ellátási formaként). 

 
A képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazása kizárólag a fenti kérdések 
szabályozására terjed ki. Nem jogosult az Ör. a jogosultsági feltételek körének bővítésére. 
(Erről bővebben lásd a 81/2009. (VII. 10.) AB határozatban foglaltakat.) 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
81/2009. (VII.10.) AB határozat 
„Az átmeneti segély megállapításakor figyelembe vehető törvényi feltételeket az Sztv. 45-a 
tartalmazza. E szakasz rendelkezései az önkormányzatok számára a törvényben 
meghatározottakon túli további feltételek megállapítására csak annyiban adnak 
felhatalmazást, hogy az átmeneti segély átmeneti pénzintézeti tevékenységnek nem 
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, illetve az ellátás megállapításánál 
figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár megállapításánál az 
önkormányzatnak rendeletében úgy kell szabályozni a jövedelemhatárt, hogy az az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150%-ánál 
alacsonyabb nem lehet. Az Sztv. 7 (1) bekezdése pedig előírja, hogy a települési 
önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az 
életét, testi épségét veszélyezteti. Az átmeneti segély a krízishelyzet megoldásának eszköze, 
vagyoni helyzettől függetlenül kell biztosítania az önkormányzatnak. A Képviselő-testület 
azonban az Sztv. 45-a által adott felhatalmazáson túlterjeszkedve az átmeneti segély 
folyósíthatóságának további feltételeként előírta, hogy a családban élők nem 
rendelkezhetnek az Sztv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.’ 
 
48/2009. (IV.24.) AB határozat 
„A vitatott rendelkezésekben a képviselő-testület az átmeneti segély megállapítását egy 
további feltételhez, nevezetesen az általa önhibaként meghatározottak hiányához kötötte. 
Az Alkotmánybíróság megállapította: az Sztv. nem adott felhatalmazást arra, hogy az 
önkormányzatok az átmeneti segély igénylésének törvényi feltételeit bővítsék, s így az 
önhibán kívüliséget, mint feltételt előírhassák. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az 
ilyen tartalmú önkormányzati rendeleti szabályozás ellentétes az Sztv. előírásaival” 
 
57/2002. (XI. 28.) AB határozat 
„Az Sztv. idézett rendelkezéseivel ellentétes tartalmú szabályozást alkotott, amikor az 
átmeneti segélyre való jogosultságot az Sztv.-ben nem említett, a szociális rászorultság 
fogalmához csak tágabb összefüggésekben kapcsolható feltételekhez kötötte. Az Ör. 
kifogásolt szabályozása ezáltal korlátozta az átmeneti segély igénybevételének lehetőségét, 
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s az Sztv. 7. § (1) bekezdésében megjelölt személyi kör jogosultságát pedig kifejezetten 
kizárta. Az Sztv. erre irányuló rendelkezései hiányában, illetőleg az átmeneti segélyre 
vonatkozó jogosultságot kötelező jelleggel megállapító, garanciális jelentőségű törvényi 
szabályozás mellőzésével az Ör. nem szűkítheti le az átmeneti segélyben részesíthetők 
körét az V. kerületben állandó bejelentett lakással rendelkező és életvitelszerűen is a 
kerületben lakó személyekre, s nem zárhatja ki azokat a személyeket sem, akiknek tartását 
tartási, öröklési, életjáradéki szerződésben vállaltak.” 
 
38/1994. (VI. 24.) AB határozat 
„E rendelkezések alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata az, hogy 
átmeneti segélyben részesítse azokat, akik az Sztv. 45. §-ában meghatározott élethelyzetbe 
kerültek. Mindezek alapján az Sztv. megsértése az átmeneti segély szabályozása során 
akkor állapítható meg, ha a képviselő-testület olyan módon határozza meg a segély 
juttatásának a feltételeit, hogy annak következtében a létfenntartásukat veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek ellátatlanul maradnak.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Gyakori szabályozási elem, hogy az Ör. meghatározza, hogy egy kérelmező számára 
átmeneti segély egy évben maximálisan mennyi alkalommal adható. Ez a szabályozás 
összeegyeztethetetlen az ellátási forma törvényben meghatározott céljával, az Szt. 45. §-
ában foglaltakkal, valamint sérti az Ötv. 8. § (4) bekezdését.  
 
Törvénysértő, ha az Ör. értelmében kizárólag olyan személy részére állapítható meg 
átmeneti segély, akinek a terhére a kialakult helyzet nem róható fel, önhibáján kívül került 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe. 
 
Az Ör. törvénysértően szűkíti a jogosultak körét, ha csak a 70. életévüket betöltött, csak a 
három, illetve annál több gyermekkel rendelkező vagy csak a munkanélküli, vagyonnal 
nem rendelkező kérelmezőknek biztosít átmeneti segélyt. 
 

f. Temetési segély 
 

A települési önkormányzat hatáskörébe utalt, az önkormányzat döntésétől függően annak 
a személynek megállapítható támogatási forma,  
 

aki a meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra 
nem volt köteles 

köteles volt ugyan, de a temetési költségek 
viselése a saját, illetve a családja 
létfenntartását veszélyezteti. 

 
A testületi rendeletalkotásra irányuló felhatalmazást az Szt. 46. § (1) bekezdése tartalmazza 
(lehetőség).  
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Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a településen kíván ilyen segélyt 
megállapítani, akkor az Szt. 46. § (1) bekezdésében, valamint a (3) bekezdésében foglaltak 
szerint az alábbiakat köteles rendeletében szabályozni: 

 jogosultsági feltételeket az Szt. 46. § (1) bekezdésének megfelelően, amely 
szerint az egy főre számított jövedelemhatár megállapításánál az ÖNyM 
összegénél, e gyedü l  é l ő  esetében annak 150 %-ánál alacsonyabbat nem írhat 
elő, azaz nem zárhatja ki azokat a támogatásból, akiknek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem az ÖNyM összegével – egyedül élő esetében az ÖNyM 
150 %-ával – megegyezik, vagy attól kevesebb 

 temetési segély összegét a 46. § (3) bekezdése szerint a helyben szokásos 
legolcsóbb temetés költségeinek figyelembevételével úgy kell meghatározni, 
hogy az a legolcsóbb temetés 10%-ánál nem lehet kevesebb. A segély összege 
elérheti a temetés teljes költségét is, ha a költségek viselése a kérelmezőnek 
vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.  

 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 33. §-a értelmében a temetési segély előre is adható, 
amennyiben azt a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik. (Ilyen esetben a 
határozatban meg kell jelölni egy határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést 
igazoló számlát bemutatni.) 
Támogatás iránti formanyomtatvány nincs jogszabályban meghatározva, így az 
önkormányzat a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 
32. § -ában foglaltakra is tekintettel készíthet ilyet.  
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
29/2002. (VII.2.) AB határozat 
„Az Ör. más módon rendeli megállapítani a temetési segély összegét (minimum a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%-ának megfelelően). Az Sztv. nem hatalmazta 
fel az önkormányzatot a törvényitől eltérő szabály megalkotására, s az idézett 
jogszabályhelyek összefüggéseiből az is kitűnik, hogy az Sztv. a temetési segély legkisebb 
mértékére nem ajánlott, nem választható, hanem kógens tartalmú szabályt tartalmaz.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az Ör. törvénysértően szűkíti a jogosultak körét, ha úgy rendelkezik, hogy nem állapítható 
meg temetési segély annak, aki tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződés alapján 
köteles az elhunyt eltemettetéséről gondoskodni. 
 
Tekintettel arra, hogy az Szt. értelmében a segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb 
temetés összegéhez igazodik, ennek rendeletben történő konkrét összegű megállapítása 
szükségszerű. Ezt az összeget a rendeletek többsége nem határozza meg. (A 
jogszabályoknak megfelelő megoldás, ha ezt az összeget a mindenkori költségvetési 
rendelet állapítja meg, és a szociális ellátásokról szóló rendelet erre csak utal.) 
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7. Természetben nyújtott szociális ellátásokra vonatkozó általános szabályok 

 

7.1. Az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
nyújthatók természetben: 

 rendszeres szociális segély (a 6. rész b. pontjában részletezett korlátozásokkal) 

 lakásfenntartási támogatás 

 átmeneti segély 

 temetési segély 
(A helytelen gyakorlat miatt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások közül a méltányossági alapon 
megállapítható ápolási díj nem nyújtható természetben.) 
 
7.2. Az Szt. 47. § (3) bekezdése a természetbeni ellátások formáinak példálózó 
felsorolása között említi az ún. családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást 
segítő támogatást, amelynek egyes lehetséges megjelenési formáit a (4) bekezdés nevesíti. 
 
Az Szt. 47. § (5) bekezdése a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő 
támogatás nyújtásával kapcsolatban rendeletalkotásra hatalmazza fel az önkormányzatot. 
A megjelölt jogszabályhely értelmében:  
„A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás nyújtására 
akkor van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza 
a) a támogatás eljárási szabályait, 
b) a támogatás formáit és értékét, 
c) a támogatott jogait és kötelezettségeit, illetve a kötelezettség 
megszegésének következményeit.” 
 
Amennyiben tehát az önkormányzat családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő támogatást kíván nyújtani (lehetőség), úgy abban az esetben az Szt. 
idézett pontjaiban foglaltakat köteles szabályozni a rendeletében. (Mivel az Szt. további 
kötelező jellegű rendelkezéseket nem állapít meg erre a támogatási formára nézve, ezért az 
Ör. egyéb feltételeket is előírhat.) 
 

8. Természetbeni ellátások formái az Szt. alapján 
 

Jegyzői hatáskör Képviselő-testületi hatáskör 
közgyógyellátás adósságkezelési szolgáltatás 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  
 

Természetbeni ellátásként nevesíti még az Szt.  

 a polgármester hatáskörébe utalt köztemetést, valamint  

 a Magyar Államkincstár hatáskörébe utalt energiafelhasználási támogatást.  
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9. Az egyes természetbeni ellátásokra vonatkozó előírások 
 

a. Köztemetés 
 
Az elhalálozás helye szerint illetékes polgármester (nem átruházott, hanem eredeti 
hatáskörében) a tudomásszerzéstől számított 22 munkanapon belül közköltségen 
gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, amennyiben az Szt. 48. § (1) bekezdés 
a-b) pontjaiban előírt feltételek fennállnak. 
 
Rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást tartalmaz az Szt. 48. § (4) bekezdése, amikor 
kimondja, hogy 
„A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) 
pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös 
méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles 
személyt.” 
 
Abban az esetben, ha az önkormányzat mentességet (részben vagy egészben) kíván adni 
(lehetőség) az eltemettetésre kötelezett személynek a temetési költségek megtérítése alól, 
akkor ezt az Ör.-ben szabályozni köteles.  
 
E tárgykörben csak és kizárólag akkor nem szükséges szabályozni, ha az önkormányzat az 
efféle mentesség megállapítását teljes mértékben kívánja kizárni, azaz rászorultsági 
szempontok figyelembe vétele nélkül, minden esetben kötelezni kívánja az eltemettetésre 
köteles hozzátartozót az összeg megtérítésére. 
(Mivel az Szt. további előírásokat nem tartalmaz, ezért az Ör. a mentesség megadásának 
kérdését „korlátok nélkül” szabályozhatja.) 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
56/2002. (XI.28.) AB határozat  
(Lásd a II. fejezet 3.4 pontjában kifejtetteket.) 
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b. Közgyógyellátás 

 

Közgyógyellátásra „alanyi 
jogon” jogosultak körét az 

Szt. 50. § (1) bekezdése 
határozza meg. 

Az Szt. 50. § (2) bekezdésé-
ben meghatározottak 

alapján közgyógyellátásra 
jogosult, 

Közgyógyellátásra az ön-
kormányzat rendeletében 

meghatározott feltételeknek 
megfelelő személy is 

jogosult. 

Részükre a 
közgyógyellátásra való 

jogosultság megállapítása a 
törvény alapján kötelező. 

A képviselő-testület a 
jogosultak ezen körével 

kapcsolatban 
rendeletalkotási 

felhatalmazással nem 
rendelkezik. 

akinek a rendszeres gyógyító 
ellátás költsége az ÖNyM 
10%-át meghaladja, és a 

családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem éri el az 
ÖNyM összegét, e gyedü l  

é l ő  esetében 150%-át. 
Részükre a 

közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapítása a 
törvény alapján kötelező. A 
képviselő-testület a jogo-

sultak ezen körével 
kapcsolatban 

rendeletalkotási 
felhatalmazással nem 

rendelkezik. 

Ez a támogatási forma a 
továbbiakban: méltányossági 

alapon megállapítható 
közgyógyellátás. A 
képviselő-testület e 
támogatási formával 

összefüggésben rendelkezik 
rendeletalkotási 

felhatalmazással, a rendelet-
alkotás e tárgykörben 

kötelező. 

 

Az Szt. 50. § (3) bekezdésében található felhatalmazás alapján a méltányossági alapon 
megállapítható közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit az önkormányzati rendeletben 
a következők szerint kell szabályozni: 

 jogosultsági feltételekről az Szt. 50. § (3) bekezdés a) és b) pontjának 
megfelelően 

 az egy főre számított havi családi jövedelemhatár megállapításánál az 
ÖNyM 150 %-ánál, egyedül élő esetében 200%-ánál alacsonyabbat nem 
írhat elő, azaz nem zárhat ki olyanokat a támogatásból, akik az ÖNyM 
150%-ának, illetve 200%-ának megfelelő, vagy attól kevesebb jövedelemmel 
rendelkeznek (magasabb százalékok szerepelhetnek az Ör.-ben, mert ez 
kedvezőbb az igénylők számára) 

 a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékeként az ÖNyM 25%-
át meghaladó összeget előírni nem lehet, azaz nem zárhat ki olyanokat, 
akiknek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az ÖNyM 25%-a, vagy 
attól magasabb 

 a szociális rászorultság további feltételeit a helyi viszonyoknak megfelelően 
szabályozza. (Természetesen ilyenkor is figyelni kell a jogbiztonság 
követelményére, az egyértelmű, világos szabályozásra.) 
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Az eljárással, igényléssel kapcsolatos részletes előírásokat az Szt. 50-53. §-ai valamint a 
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35-49. §-ai tartalmazzák. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 

81/2009. (VII.10.) AB határozat 
„Az Sztv. 50. § (3) bekezdése a méltányossági alapú közgyógyellátás feltételeinek 
önkormányzati rendeletben történő megállapítása korlátjaként úgy rendelkezik, hogy az 
önkormányzat rendeletében a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell 
szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-ánál, 
egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet, továbbá b) a havi rendszeres 
gyógyító ellátás költségének mértékeként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 25%-át meghaladó összeget jogosultsági feltételként nem lehet előírni; a 
szociális rászorultság további feltételeit az önkormányzat a helyi viszonyoknak 
megfelelően szabályozza. 
Az Ör. 12. § (2) bekezdés b) pontja a törvényi korlátot átlépve, a méltányossági alapú 
közgyógyellátásra jogosultság egyik feltételét az Szt. 50. § (3) bekezdés b) pontjában 
foglaltakkal ellentétben úgy állapította meg, hogy arra az a szociálisan rászorult személy 
jogosult, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 25%-át meghaladja. Az Ör. 12. § (2) bekezdés b) pont „és a 
kérelmezőre tekintettel ápolási díjat állapított meg” szövegrésze pedig a méltányossági 
alapú közgyógyellátás megállapíthatóságának – az Sztv.-ben foglaltakon túli – további 
feltételét írta elő. Az Sztv. nem ad lehetőséget az önkormányzat számára ilyen jellegű 
további feltétel megállapítására, így a Képviselő-testület az Sztv. 50. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazáson túlterjeszkedve szabályozott.” 
 

c. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

Az önkormányzat nem rendelkezik rendeletalkotási felhatalmazással az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultsággal kapcsolatban.  
 
Amennyiben a rendeletben mégis szerepel erre vonatkozó szabályozás, akkor kizárólag az 
Szt. 54. §-ának a szó szerinti megismétlése tekinthető törvényesnek. (Hivatkozni lehet a 
61/1994. (XII.24.) AB határozatra.) 
 

d. Adósságkezelési szolgáltatás 
 

Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást 
segítő ellátási forma. (Az önkormányzatok számára lehetőség, kivéve az Szt. 55/C. § (2) 
bekezdésében megjelölt önkormányzatok számára.) 
 
Az Szt. 55. §-a alapján a települési önkormányzat határozatában megjelölt időponttól 
adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt akinek  

 adóssága [Szt. 55. § (2) bekezdés] legalább hat havi, és eléri az 50.000,-Ft-ot 
vagy közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták és 
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 a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt figyelemmel az Szt. 
55. § (3) bekezdésére, valamint 

 a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó 
lakásban lakik feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat 
által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, 
továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.  

 
Az adósságkezelési szolgáltatás nyújtása csak az Szt. 55/C. § (2) bekezdésben 
meghatározott önkormányzatok számára kötelező (kerületi önkormányzatoknak, illetve 
amelyek területén negyvenezernél több állandó lakos él). Az adósságkezelési szolgáltatás 
nyújtásához az önkormányzatnak rendeletben kell előírnia a részletes szabályokat [Szt. 
55/C. § (1), (4) bekezdés].  
Az Szt. 55/C. § (4) bekezdése állapítja meg azokat a szabályozási területeket, amelyekről 
az adósságkezelési szolgáltatás nyújtásához az Ör.-ben szükséges rendelkezni. Mivel az 
Szt. a „különösen” fogalmat használja, ezért az Ör. további területeket is bevonhat a 
szabályozás körébe. 
 
Az Ör. a jövedelemhatárt családban élő esetén nem állapíthatja meg alacsonyabban, mint 
az ÖNyM 150%-a, egyedül élő esetén pedig az ÖNyM 200%-a [Szt. 55. § (3) bekezdése].  
 

e. Energiafelhasználási támogatás 
 

Az önkormányzat nem rendelkezik rendeletalkotási felhatalmazással az 
energiafelhasználási támogatásra való jogosultsággal kapcsolatban.  
 
Amennyiben a rendeletben mégis szerepel erre vonatkozó szabályozás, akkor kizárólag az 
Szt. 55/D. §-ának a szó szerinti megismétlése tekinthető törvényesnek. (Hivatkozni lehet 
a 61/1994. (XII.24.) AB határozatra.) 
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10. Szociális szolgáltatások 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat 
és a szakosított ellátásokat. 
 

Szociális alapszolgáltatások Szakosított ellátást nyújtó intézmény 
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

étkeztetés rehabilitációs intézmény 

házi segítségnyújtás lakóotthon 

családsegítés átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egyéb speciális szociális intézmény 

közösségi ellátások  

támogató szolgáltatás  

utcai szociális munka  

nappali ellátás  

 
A közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől nem kötelező 
önkormányzati feladat. 
 

11. Az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettsége 
 

11.1. Az Szt. 86. § (1) bekezdése értelmében valamennyi helyi önkormányzat feladat-
ellátási kötelezettségébe tartozik a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetés és az 
Szt. 63. § (9) bekezdése alapján a házi segítségnyújtás. 
 
11.2. A fentieken túl, állandó lakosainak számától függően a települési önkormányzatok 
az alábbi szociális szolgáltatásokat kötelesek biztosítani azzal, hogy a szolgáltatáshoz való 
hozzáférést mindegyik települési önkormányzatnak lehetővé kell tennie: 

 kétezer főnél több lakos esetében: családsegítés 

 háromezer főnél több lakos esetében: családsegítés, idősek nappali ellátása 

 tízezer főnél több lakos esetében: családsegítés, idősek nappali ellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás 

 harmincezer főnél több lakos esetében: családsegítés, idősek nappali ellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, átmeneti elhelyezést nyújtó 
ellátás 

 ötvenezer főnél több lakos esetében: családsegítés, idősek nappali ellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, átmeneti elhelyezést nyújtó 
ellátás, utcai szociális munka. 

 
11.3. A fővárosi kerületi önkormányzat az alábbi szociális szolgáltatásokat köteles 
biztosítani:  

 étkeztetés 
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 házi segítségnyújtás 

 családsegítés 

 idősek nappali ellátása 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 nappali ellátás 

 átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

 utcai szociális munka. 
 
11.4. Az Szt. 88. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a megyei és a fővárosi 
önkormányzat azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről köteles 
gondoskodni, amelyek biztosítására a települési önkormányzat nem köteles (a törvény 
alapján a szakosított ellátások közül csak az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátást köteles 
biztosítani a harmincezer főnél több állandó lakosú települési önkormányzat). A megyei és 
fővárosi önkormányzat végzi továbbá a szakosított szociális szolgáltatások területi 
összehangolását is. 
 
Az Szt. 88. § (2) bekezdése alapján fővárosban a fővárosi önkormányzat gondoskodik a 
hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és átmeneti szállásának megszervezéséről és 
fenntartásáról, kivéve, ha a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat másként 
megállapodik. 
 
Az Szt. 90. § (2) bekezdése értelmében megyei jogú városi önkormányzat saját területén 
köteles az alapszolgáltatási és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátási feladatokat 
megszervezni, emellett a megyei önkormányzat ellátási kötelezettsége körébe tartozó 
feladatok közül az idősellátás, továbbá lakossági szükségletek alapján meghatározott 
legalább két további intézménytípus feladatait megszervezni.  
 
11.5. Az Szt. 91. §-a alapján a helyi önkormányzatok ellátási kötelezettségüket – 
választásuk szerint – különböző formákban teljesíthetik (szolgáltató, intézmény 
fenntartásával, társulásban történő részvétellel, fenntartóval létrejött megállapodás, illetve 
ellátási szerződés megkötésével). 
 
Az Szt. idézett 1. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatoknak lehetőségük van 
egyéb ellátási formák működtetésére is. 
 

12. A helyi önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettsége a szociális 
szolgáltatásokkal összefüggésben 

 

12.1. Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú települési 
önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre. A helyi rendeletben kell meghatározni (kötelező) azon szervezetek 
képviselőit, akik a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai az intézményeket fenntartó 
képviselők mellett. 
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12.2. A Szt. 92. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat rendeletet alkot (kötelező) 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról.  
 
12.3. Az Szt. 89. § (1) bekezdése alapján főszabályként az önkormányzat ellátási 
kötelezettsége a település lakosságára és a településen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki. 
Ez alól kivétel a társulás keretében történő intézményfenntartás, illetve az intézményt 
fenntartó más önkormányzattal történő ellátási szerződés megléte, ekkor ugyanis az 
intézmény ellátási kötelezettsége a társult, illetve az ellátási szerződéssel érintett 
önkormányzat illetékességi területén élőkre is kiterjed. (Az ellátási szerződéssel érintettek 
körét célszerű a rendelet mellékletében felsorolni.) 
 
12.4. A rendeletben az Szt. 92. § (2) bekezdésében lévő felhatalmazás alapján – eltérő 
törvényi rendelkezés hiányában – minden egyes ellátási forma esetén az alábbiakat kell 
szabályozni: 

 személyes gondoskodás formái 

 az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja 

 az intézményvezető által külön eljárás nélküli ellátásnyújtás esetei 

 a külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei 

 az ellátás megszüntetésének esetei és módjai 

 térítési díjak mértéke, fizetésre kötelezettek köre, térítési díj csökkentésének, 
illetve elengedésének esetei és módjai 

 az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő 
megállapodással összefüggő kérdések. 

 
13. Az egyes ellátási formákkal kapcsolatos rendeletalkotási kötelezettség 

 
a. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

 

A falugondnoki szolgáltatás 600 lakosnál kisebb településen működtethető (lehetőség). 
(Még +10%-ot meg nem haladó mértékű lakosságszám emelkedés mellett is fenntartható 
a szolgáltatás.) 
 
A tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb 400 lakosságszámú – külön 
jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen 
működtethető. (lehetőség) 
 
Az Szt. 60. § (4) bekezdése rendeletalkotásra hatalmazza fel az önkormányzatot, amikor 
kimondja, hogy „a falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó 
önkormányzat rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat 
látja el, valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – 
közreműködhet az étkeztetés biztosításában.” (pl. hány órától hány óráig kell kiszállítani 
az ételt) 
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Az Szt. 60. § (3) bekezdése tartalmaz felhatalmazást arra nézve, hogy ha a tanyagondnoki 
szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, egy-egy 
tanyagondnok által ellátandó körzet határát meg kell határozni a helyi rendeletben. 
 

b. Étkeztetés 
 

Az Szt. 62. § (2) bekezdése hatalmazza fel rendeletalkotásra az önkormányzatot, amelynek 
értelmében a helyi rendeletben szabályozni kell (kötelező) az étkeztetésre való jogosultság 
részletes feltételeit azzal a megkötéssel, hogy jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet 
nem határozható meg.  
 
A jogosultsági feltételek szabályozásánál irányadó lehet az Szt. 62. § (1) bekezdésében 
meghatározott jogosulti kör (például 70 év feletti egyedülálló személy). 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
8/2006. (II.22.) AB határozat 
„a települési önkormányzat a mindennapi étkeztetésről való gondoskodási 
kötelezettségének nem tesz eleget, ha az étkeztetést csak munkanapokon biztosítja.” Az 
ilyen tartalmú önkormányzati rendelkezés ellentétes a Szt. 62. § (1) bekezdésében 
foglaltakkal. 
 
A többi szolgáltatásnál – az Szt. 92. § (2) bekezdésében szabályozottakon felül – nincs 
speciális szabályozási kötelezettsége az önkormányzatoknak. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában az önkormányzati rendelet az Szt.-
vel ellentétesen szabályoz, amennyiben csak az egyedülálló időskorúaknak teszi lehetővé a 
szolgáltatás igénybevételét, továbbá ha a pszichiátriai betegeket nem veszi be a 
jogosultsági körbe. Az Szt. 65. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltatás igénybevételének 
feltétele ugyanis az egészségi állapot és szociális helyzet miatti rászorultság. 
 
Hivatalunk álláspontja szerint szintén az Szt.-vel ellentétes az az önkormányzati rendelet, 
amely úgy szabályoz, hogy valamennyi igénylő esetén a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás igénybevételéhez háziorvosi javaslat szükséges. A kiegyenlített 
szolgáltatásnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célzottabbá válása 
érdekében a törvény konkrétan meghatározza, hogy az időskorúak, fogyatékosok vagy 
pszichiátriai betegek közül mely személyek minősülnek a szolgáltatás igénybevétele 
szempontjából szociálisan rászorultnak. A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai 
betegséget, valamint az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell. Amennyiben az 
önkormányzat rendelete a fent leírt módon szabályoz, úgy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás igénybevételét indokolatlanul köti minden esetben háziorvosi javaslathoz. 
Az egyedül élő 65 év feletti személy az Szt. szerint szociálisan rászorultnak minősül, a 
törvény nem írja elő, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez orvosi igazolásra lenne szükség, 
így az ő esetében háziorvosi javaslat nem írható elő.  
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Az étkeztetés térítési díjának megállapítására egy bizottságot jelölt ki a rendelet, amely 
szabályozás ellentétes az Szt. 92. § (1) bekezdésében foglaltakkal, valamint az Ötv. 10. § 
(1) bekezdés a) pontjával, amely szerint a képviselő-testület a rendeletalkotást 
hatásköréből nem ruházhatja át.  
 

14. Az intézményi jogviszony 
 

a. Általános rendelkezések 
 

A jogviszony keletkezésével összefüggésben az Szt. 93. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, kérelemre, 
illetve indítványra történik. A jogviszony keletkezésének egyes eseteit az Szt. 94. § (1) 
bekezdése nevesíti. 
 
Az Szt. 94/A. § (1) bekezdés c) pontja felhatalmazza a fővárosi önkormányzat kivételével 
a települési önkormányzatot arra, hogy az általa fenntartott tartós bentlakásos intézmény 
esetében a jogszabályban megjelölt döntésre jogosult – intézményvezető – helyett más 
személyt vagy szervet jelöljön meg az egyes kérelmek elbírálása vonatkozásában a hatáskör 
birtokosának. (lehetőség) Amennyiben ezen jogosultságával a testület nem él, a törvény 
szerint az intézményvezető lesz a döntésre jogosult.  
 
A jogviszony tartalmával (ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogai, ellátottjogi 
képviselő, tájékoztatási kötelezettség, érdekvédelem, intézményen belüli foglalkoztatás) 
kapcsolatban az Szt. 94/E.-99/E. §-ai a jogalkalmazáshoz szükséges konkrét előírásokat 
tartalmaznak.  
 
(A fenntartót kötelező szabályozási kérdés az Szt. 99. § (1) bekezdése alapján merül fel, 
amely szerint az intézmény fenntartója meghatározza az intézményi jogviszonyban állók 
és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum megalakításának és 
tevékenységének szabályait. Adott szakasz (5) bekezdése alapján „az érdekképviseleti 
fórum működésének és választásának részletes szabályait a házirend tartalmazza.”) 
 
Az intézményi jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabályokat az Szt. 100-104. §-ai 
tartalmazzák. Önkormányzatra vonatkozó szabályozási kérdés ezzel összefüggésben nincs. 
 

b. Térítési díj 
 

Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 
díjat kell fizetni. (Másként rendelkezik az Szt. 114. § (3) bekezdése, azaz nevesíti azokat a 
jogosultakat, akiknek ingyenes ellátást kell biztosítani.) 
 
Térítésmentesen kell biztosítani az Szt. 115/A. §-ában meghatározott alábbi 
szolgáltatásokat: 

 a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
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 a népkonyhán történő étkeztetést, 

 a családsegítést, 

 a közösségi ellátásokat, 

 az utcai szociális munkát, 

 hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, 

 az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 
 
Az Szt. 92. § (1)-(2) bekezdései felhatalmazást adnak az önkormányzat számára arra, hogy 
az Szt. 115. § (1) bekezdésében szabályozott intézményi térítési díjat helyi önkormányzati 
intézmény esetén a képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója állapítsa meg 
(kötelező). 
(Ez a hatásköri szabály levezethető a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdéséből is.) 
 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások intézményi térítési díjának összegét a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 
jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.  
 
A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az 
éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy 
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző 
év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év 
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  
 
Az Szt. 115. § (10) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatot, mint fenntartót arra, 
hogy a fentiek szerint meghatározott intézményi térítési díjnál alacsonyabb összeget is 
megállapíthasson (lehetőség). 
 
Az intézményi térítési díj összegének vizsgálatánál figyelni kell arra, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet 3. § (3), valamint az (5) bekezdése értelmében: 

 konkrét összegben, forintra kerekítve 

 ellátási napra vetítve (kivétel: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és támogató szolgálat) kell megállapítani. 

 
A kötelezett (lásd. Szt. 114. § (2) bekezdés) által fizetendő személyi térítési díjat az 
intézményvezető állapítja meg, amelyről írásban értesíti az ellátást igénylőt. Amennyiben 
ezt az összeget vitatja, illetve csökkentését, elengedését kéri, akkor a fenntartóhoz 
fordulhat.  
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Az Szt. 115. § (3) bekezdése rendeletalkotásra hatalmazza fel az önkormányzatot 
(lehetőség) amikor kimondja, hogy „a személyi térítési díj összege – önkormányzati 
intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve 
elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.” 
(Amennyiben kíván ebben a tárgykörben szabályozni, akkor a rendeletben konkrétan meg 
kell határozni olyan feltételeket, élethelyzeteket, amikor erre a fenntartó lehetőséget 
biztosít. Nem elegendő pusztán megismételni a jogszabály fenti rendelkezéseit. 
Hivatkozni lehet az 56/2002. (XI.28.) AB határozatra. 
 
A személyi térítési díj megállapítására vonatkozó pontos előírásokat az Szt. 116-119. §-ai 
tartalmazzák. A megállapított díj ellenőrzésénél figyelembe kell venni a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendelet 4/A. § (2) bekezdésében, és a 4/B. §-ában foglaltakat, miszerint az Szt. idézett 
115. § (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj: 

 étkeztetés esetén 50 Ft/nap (kivéve népkonyha) 

 nappali ellátás esetében (kivéve hajléktalanok nappali ellátása) 

 étkezés igénybevételével 70 Ft/nap 

 étkezés nélkül 20 Ft/nap. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése az önkormányzati rendelet lehetséges tartalmi elemére 
tesz utalást amikor kimondja, hogy a személyi térítési díj (előre/utólag történő) 
megfizetésével kapcsolatban a Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezhet. 
 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az Szt. 59/A. § (1) 
bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési 
díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 
 

c. Szerződéses szociális ellátások 
 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami 
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. Az ellátási szerződés kötelező 
tartalmi elemeit az Szt. 121. §-a tartalmazza. 
 
A rendeletek felülvizsgálata szempontjából fontos az Szt. 122. §-a által rögzítettek, 
miszerint az ellátási szerződés megkötését, a szerződés módosítását, illetve megszüntetését 
a képviselő-testület nem ruházhatja át. 
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III. Gyermekvédelem 
 

A továbbiakban kizárólag az önkormányzatok rendeletalkotási jogkörével kapcsolatos 
ellátások és szolgáltatások szerepelnek. Az útmutató végén egy összefoglaló táblázatban 
megtalálható a gyermekvédelem teljes rendszere. 
 

1. A gyermekvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok 
 

Települési önkormányzat Megyei, fővárosi és megyei jogú városi 
önkormányzat 

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20. § (4) 
bekezdés] 

területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
(megyei) 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  otthont nyújtó ellátások biztosítása 

gyermekjóléti szolgáltatás utógondozói ellátás 

gyermekek napközbeni ellátása  

gyermekek átmeneti gondozása  

szervezési és közvetítési feladatok a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való 

hozzájutáshoz kapcsolódóan 

 

 

Gyvt. 94. § (3) bekezdése értelmében: 
Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén 

 10.000-nél több állandó lakos él, az bölcsődét 

 20.000-nél több állandó lakos él, az bölcsödét és gyermekek átmeneti otthonát 

 30.000-nél több állandó lakos él, az bölcsödét, gyermekek átmeneti otthonát és 
családok átmeneti otthonát, 

 40.000-nél több állandó lakos él, az bölcsödét, gyermekek átmeneti otthonát, 
családok átmeneti otthonát és gyermekjóléti központot  

 köteles működtetni. 
 
2. A gyermekvédelemmel kapcsolatos helyi rendeletekre vonatkozó általános 

tudnivalók 
 

2.1. A Gyvt. által a gyámhivatalok és a települési önkormányzatok jegyzője hatáskörébe 
utalt pénzbeli ellátásokkal (otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 
óvodáztatási támogatás) kapcsolatos szabályokat a Gyvt. és a végrehajtási rendeletei teljes 
körűen szabályozzák. A felsorolt ellátásokkal kapcsolatban – a Gyvt. 20/C. § (4) 
bekezdésében található kivételtől eltekintve – a képviselő-testület nem rendelkezik 
rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazással. 
 
Ezeket az ellátásokat a helyi rendeletnek nem szükséges tartalmazniuk. Amennyiben a 
rendeletben mégis szerepelnek, akkor a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseinek a szó szerinti 
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megismétlése tekinthető törvényesnek. (Hivatkozni lehet a 61/1994. (XII.24.) AB 
határozatban kimondottakra.) 
 
2.2. A rendelet személyi hatályával kapcsolatban elengedő utalni a Gyvt. 4. §-ára, 
valamint a 125. § (1) bekezdésére, amely az ideiglenes intézkedéssel érintettek körét 
határozza meg. (A szociális rendeletek személyi hatályánál kiemeltek a gyermekvédelmi 
tárgyú rendeletekben is érvényesülnek.) 
 
2.3. A Gyvt. 18/A. § (1) bekezdése alapján az illetékességgel (területi hatály) 
összefüggésben a lakcímnek van jelentősége (azaz a kérelmező lakóhelye és tartózkodási 
helye egyaránt megalapozhatja az eljárási kötelezettséget). Természetesen a rendelet 
területi hatálya a település közigazgatási területére terjed ki.  
 
2.4. Az eljárási szabályokkal kapcsolatban a Gyvt. 131. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
„a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátásoknál az igazolás és a nyilatkozat 
tartalmát, benyújtásának részletes szabályait, az elbírálás részletes szempontjait, a 
jövedelemszámításnál irányadó időszakot a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza” 
(kötelező). 
 
2.5. A rendelet lehetséges tartalmi eleme a hatáskör átruházása az Ötv. 9. § (3) 
bekezdése alapján. 
 
2.6. A Gyvt. alábbiakban idézett szakaszában található felhatalmazás jogosulttá teszi az 
önkormányzatot arra, hogy a hatáskörébe utalt támogatásokat kiegészítse, valamint 
további támogatásokat állapíthasson meg. 
 
Gyvt. 18. § (2) bekezdése: „a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe 
tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek 
szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is 
megállapíthat.” 
 
De! A gyámhivatal előzetes véleményét ki kell kérni. Gyvt. 121. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján.  
 
2.7. A Gyvt. 133. § (5) bekezdése értelmében – az Szt. rendelkezéseihez hasonlóan – a 
támogatást megállapító szervnek lehetősége van a jogosulatlanul felvett ellátás 
megtérítését méltányosságból elengedni, illetve csökkenteni. Amennyiben a testület úgy 
dönt, hogy élni kíván ezzel a méltányossággal, akkor szabályoznia kell a méltányosság 
gyakorlásának egyes kérdéseit. (Hivatkozni lehet az 56/2002. (XI.28.) AB határozatra. 
Lásd a II. fejezet 3.4 pontjában kifejtetteket.) 
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3. Az önkormányzat szabályozási tárgykörébe tartozó egyes pénzbeli ellátások 
 

a. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 

A Gyvt. 18. § (1) bekezdés b) pontjában található felhatalmazás alapján  
„a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek szerint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
állapít meg.” 
 
A Gyvt. 21. § (1) bekezdése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtása, 
rendeletben történő szabályozása az önkormányzat számára kötelező, ha  
„a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.” 
 
A felhatalmazásnak megfelelően a rendeletben a következőket kell szabályozni: 

 jogosultság megállapításánál irányadó szempontokat 

 támogatás összegét (ha a Gyvt. 18. § (5) bekezdése alapján természetben 
nyújtja, akkor annak lehetséges formáját, illetve formáit.) 

 
Az önkormányzat döntése alapján – a Gyvt. 21. § (3) bekezdésében található 
felhatalmazásnak megfelelően – rendeletében szabályozhatja, hogy a kérelmet mely 
szervnél kell előterjeszteni (lehetőség). (Főszabály: szülő/törvényes képviselő lakcíme 
szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatal) 
 
Az önkormányzat szabályozási lehetősége e támogatási forma tekintetében széles, a 
támogatottak körére nézve csak iránymutatást, példálózó felsorolást ad a Gyvt. 21. § (2) 
bekezdése: „Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként 
rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet 
gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 
betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak.” 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
8/1999. (IV.28.) AB határozat  
„A közüzemi díjaknak gyermekvédelmi támogatás címén természetbeni ellátásként 
önkormányzat által történő kifizetése nem illeszthető a Gytv. keretein belül nyújtható 
támogatások körébe.”… „Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a természetbeni 
ellátásként nyújtható gyermekvédelmi támogatásnak az alanya a Gytv. 28 (2) bekezdése 
értelmében közvetlenül az anyagilag, szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő gyermek, s 
a támogatásnak a gyermeket közvetlenül érintő költségek enyhítését kell szolgálnia. A 
család egészét – és ezáltal a gyermeket közvetve – érintő költségek enyhítésére, 
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támogatására a szociálpolitika Gytv.-én kívüli, már meglévő – Sztv.-ben szabályozott – 
rendszere szolgál, ennek lakásfenntartási támogatást szolgáló elemei a Gytv. helyi 
végrehajtására megalkotott önkormányzati rendelet gyermekvédelmi támogatási 
rendszerébe nem emelhetők át, mert ez a Gytv. céljával és rendelkezéseivel ellentétes.”  
(Megjegyzés: az AB hivatkozása már nem hatályos, ugyanaz a rendelkezés most a Gyvt. 
18. § (5)-(6) bekezdéseiben található.) Lásd még a 45/2002. (X. 11.) AB határozatot. 
 
56/2002. (XI.28.) AB határozat  
A támogatás megállapításánál irányadó mérlegelési szempontokkal kapcsolatban lásd a II. 
fejezet 3.4 pontjában kifejtetteket. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Gyakran előfordul, hogy a támogatás jogosultjának a törvényes képviselőt jelöli meg a 
rendelet. A Gyvt. 21. § (1) bekezdése értelmében a támogatás jogosultja a gyermek. 
 
Az Ör. a támogatás odaítéléséhez egyéb feltételt nem állapíthat meg. A rendelet nem írhat 
elő például iskolába járási kötelezettséget. 
 

b. Óvodáztatási támogatás 
 

A Gyvt. 20/C. § (4) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy „rendeletben 
előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a 
szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni 
támogatást a gyermek beíratását követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell a szülő 
rendelkezésére bocsátani.” 
 
Az óvodáztatási támogatással kapcsolatban a rendeletalkotás az önkormányzat számára 
csak lehetőség.  
 
Az idézett jogszabályban található felhatalmazáson kívül e tárgykörben a rendeletalkotás 
nem jogszabályszerű.  
 

4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
 
Kétféle személyes gondoskodást nyújtó ellátási formát különböztetünk meg a Gyvt. 
alapján:  

 alapellátás, amely a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat feladata 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

 gyermekek napközbeni ellátása 

 gyermekek átmeneti gondozása (ezen belül van a helyettes szülő, gyermekek 
és családok átmeneti otthona) 

 szakellátás, amely a megyei (fővárosi) önkormányzat feladata 
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(Fenti felsorolást is magába foglalja a gyermekvédelmi fejezet elején található, a települési 
és a megyei önkormányzat egyes feladatait tartalmazó elhatárolás.) 
 
5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos rendeletalkotás 

általános szabályai 
 
5.1. A felhatalmazást a Gyvt. 29. § (1) bekezdése adja, amikor kimondja, hogy 
„a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: 
személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjról rendeletet alkot.” 
 
A felhatalmazás terjedelmét határozza meg az idézett szakasz (2) bekezdése:  
ha törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza 

 az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit  

 az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem 
benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait [Gyvt. 31. §] 

 az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható 
ellátásokat, 

 az ellátás megszűnésének eseteit és módjait [Gyvt. 37/A. §] 

 a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, 
módjait [Gyvt. 146. §, a 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet 15. §] 

 nyilvántartáshoz szükséges adatok körének meghatározását [Gyvt. 137. § (1) 
bekezdés] 

 a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat rendeletben 
határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei között a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt állapít meg a 
gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére [Gyvt. 162. § (5) bekezdés]. 

 
5.2. A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település 
lakosságára terjed ki. Kivétel a Gyvt. 94. § (5) bekezdésében foglaltak szerint: társulás, 
ellátási szerződés esetén. 
 

6. A személyes gondoskodást nyújtó egyes ellátásokra vonatkozó 
rendeletalkotás speciális szabályai 

 

a. Gyermekjóléti szolgálat és bölcsőde 
 

E két ellátási formával összefüggésben a rendelet – az általános részben kifejtetteken kívül 
– lehetséges tartalmi eleme, az intézmények esetleges többletfeladatainak a felsorolása, a 
külön szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, illetve több intézmény 
működtetése esetén az illetékességek pontos lehatárolása. 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  sszzoocciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  

rreennddeelleetteekkhheezz  

 

 

239 

 

 
b. Házi gyermekfelügyelet 

 

A rendeletnek tartalmaznia kell, hogy a házi gyermekfelügyeletet ki végzi, mely esetekben 
és milyen időtartamban vehető igénybe a szolgáltatás.  
 

c. Helyettes szülő 
 

A gyermek átmeneti gondozása keretén belül a rendeletben fel kell tüntetni, a működtetési 
formát (önálló helyettes szülő vagy hálózat), az ellátásra való jogosultság feltételeit, a 
döntéshozó személyt. 
A Gyvt. 14. § (2) bekezdése értelmében a gyermekek védelmét 

 pénzbeli 

 természetbeni 

 személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve 
gyermekvédelmi szakellátások, 

 hatósági intézkedések biztosítják. (Ez utóbbit a Gyvt. 15. § (4) bekezdése 
tartalmazza) 
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A GYERMEKVÉDELEM RENDSZERE 
PÉNZBELI ELLÁTÁSOK SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KERETÉBE TARTOZÓ ELLÁTÁSOK 
PÉNZBELI TERMÉSZETBENI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁS 
rendszeres 

gyermekvédelmi 
kedvezmény 

étkeztetés gyermekjóléti 
szolgáltatás 

gyermekek 
napközbeni 

ellátása 

gyermekek 
átmeneti 

gondozása 

területi 
gyermekvédelmi 
szakszolgáltatás 

otthont nyújtó ellátás 

rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatás 

tanszer  bölcsőde helyettes 
szülő 

elhelyezési terv, 
javaslat 

nevelő 
szülő 

gyermekotthon 

óvodáztatási 
támogatás 

egészségügyi ellátás  családi napközi gyermekek 
átmeneti 
otthon 

örökbefogadással 
kapcsolatos 

feladat 

hivatásos 
nevelőszülő 

lakásotthon 

kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatás 

utazási 
költségtérítés 

 házi 
gyermekfelügyelet 

családok 
átmeneti 
otthona 

gyámi, eseti 
gondnoki feladat 

speciális 
hivatásos 

nevelőszülő 

speciális 
gyermekotthon 

otthonteremtési 
támogatás 

egyéb ellátás 
kifizetésének 

átvállalása 

 alternatív ellátás  szaktanácsadás  különleges 
gyermekotthon 

gyermektartásdíj 
megelőlegezése 

    Gyermekvédelmi 
Szakértői 
Bizottság 

 utógondozó 
otthon 
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ÚTMUTATÓ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK ÉS EGYÉB 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TÁRGYÚ RENDELETEK 

FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Antalóczi-Szilágyi Adrienn 
Dr. Horváth Zsuzsanna 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 

 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. 
törvény  

Alkotmány 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 

Étv. 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény Ptk. 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Art. 

a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások 
megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények 

módosításáról szóló 2008. évi XLIX. törvény 

 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény Tv. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
2005. évi LXIV. törvény 

Battv. 

a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény Jat. 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 

OTÉK 

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 

Korm. rend. 1. 

a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet 

Korm. rend. 2. 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

 

a bányakapitányságok illetékességéről a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 

 

közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 

 

a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről 
szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 

az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.20.) 
NKÖM rendelet 

 

az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól 
szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 

 

a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 
9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 

 

az építésügyi és hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és 
az építési- műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. 

(XII.13.) ÖTM rendelet 
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az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 
tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletet 

Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 
47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 

BVKSZ 

Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti 
Városrendezési és Építési Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a 

Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a Kerületi 
Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és 
Építési Szabályzatok (KVSZ) összhangjához szükséges 

követelményekről szóló 48/1998. (X.15.) Fővárosi Közgyűlési 
rendelet 
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I. Bevezetés 
 
A településrendezés a települési önkormányzatok törvényben rögzített feladata. Ennek 
során a település területének, telkeinek felhasználására és beépítésére vonatkozó helyi 
szabályok kialakításával meg kell határozni a település összehangolt, rendezett 
fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan 
kihasználva elő kell segíteni annak működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre 
való csökkentése mellett, továbbá biztosítani kell a település (településrészek) megőrzésre 
érdemes jellegzetes, értékes szerkezetének, beépítésének, építészeti és természeti 
arculatának védelmét. 
 
A helyi önkormányzatok településrendezési tevékenységének vizsgálata során szerzett 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a településrendezési eszközök és egyéb településrendezési 
tárgyú rendeletek elkészítése, módosítása során alkalmazni szükséges eljárási és tartalmi 
követelményeknek való megfelelés nem kellően eredményes. 
 
Az útmutató célja – az előzőeket figyelembe véve –, hogy gyakorlati segítséget nyújtson az 
önkormányzatoknak és az államigazgatási hivataloknak1 abban, hogy jogszabályokkal 
összhangban álló településrendezési normák kerüljenek megalkotásra. Ennek értelmében 
az útmutató használata elsősorban az önkormányzatok jogalkotása, az államigazgatási 
hivataloknak a helyi önkormányzatok ágazati rendeletalkotásának áttekintése és elemzése 
során javasolt. 
 
Bemutatja a téma szempontjából legfontosabb alkotmánybírósági határozatokat, a 
vonatkozó hatályos jogszabályok legfontosabb részeit, melyek a településrendezési 
tevékenység során eligazítást adhatnak a jegyzőknek, az államigazgatási hivataloknak 
egyaránt.  

                                                 
1
 Értsd alatta a jogelődjét, a közigazgatási hivatalt. Meg kell jegyezni, hogy az útmutatóban szereplő 

jogszabályokban még közigazgatási hivatalt említenek, azonban a Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a közigazgatási 

hivatalok helyett, azok jogutódjaként regionális államigazgatási hivatalok működnek. 
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II. Általános elvi és tartalmi követelmények 

 
1. Általános követelmény 

 
Minden jogszabály megalkotása előtt – a Jat. 18. § (1) bekezdése alapján – elemezni kell a 
szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek 
érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a 
szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. Erről a jogalkotót tájékoztatni kell. 
 

2. Rendeletalkotási szabályok 
 
A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét egyrészt az Alkotmány, másrészt az 
Ötv. állapítja meg.  
 
Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi képviselőtestület a 
feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű 
jogszabállyal. 
 
Az Ötv. 16. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a törvény által nem szabályozott 
helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak 
végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot. 
 
Az Ötv. 8. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében többek között a településfejlesztés, a településrendezés.  
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
61/1994.(XII.24.) AB határozat 
„Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabálynak a 
saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – átvegye. Az sem törvénysértő, ha a 
helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli meg. A magasabb szintű 
jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár a szó szerinti átvétellel, akár alacsonyabb szintű 
jogszabályba való beillesztés nélkül – önmagukban is érvényesek. A vegyes jogszabály-
szerkesztési megoldás azonban homályos, megtévesztő és félrevezető. Márpedig a 
jogszabályokat – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (2) 
bekezdése szerint „világosan és közérthetően kell megszövegezni.” ” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák  
 
Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés az, ha az alapul vett magasabb szintű 
jogszabály normaszövegének változásait az önkormányzatok nem követik figyelemmel, és 
azt nem vezetik át a helyi rendeleteken, a rendeletekben maradnak a korábbi, már nem 
hatályos szabályok.  
Téves azon megállapítás, mely szerint a konkrét jogszabályhelyre való hivatkozás esetén a 
jogszabály változása nem vonja maga után a HÉSZ módosítását. 
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3. Elvek 
 

a. Tulajdon társadalmi funkciójának elve 
 

A tulajdon a tulajdonos számára nem csak jogokat jelent, hanem kötelezettségeket is a 
tekintetben, hogy a tulajdon használata a közjót, a közérdeket kell, hogy szolgálja. A 
településrendezés során figyelemmel kell lenni a magántulajdonra is.  
 

b. Nyilvánosság elve 
 

A közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során 
biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét az Étv.-ben és más 
jogszabályokban meghatározott módon. Gondoskodni kell továbbá az érdekelt 
természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek megfelelő 
tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni részükre véleménynyilvánításra és javaslattételre.  
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III. Településrendezési eszközök  
 
Az Étv. 7. § (3) bekezdése szerint a településrendezés eszközei: 
 

 településfejlesztési koncepció 

 településszerkezeti terv 

 helyi építési szabályzat és a szabályozási terv. 
 
A helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet rendelettel, a településfejlesztési 
koncepciót, valamint a településszerkezeti tervet határozattal fogadja el a képviselő-
testület. 
 

1. A véleményeztetési és jóváhagyási eljárás (eljárásjogi ellenőrzéshez) 
 

a. Általános tudnivalók 
 
A településrendezési eszközt és annak módosítását a települési önkormányzat maga készíti 
el, vagy településtervezési szerződés alapján készítteti el. 
A településtervezési szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvényben (Ptk.) szabályozott tervezési szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy 
a) a szerződést írásban kell megkötni, 
b) a tervező a szerződésben meghatározott esetben és módon vehet igénybe társtervezőt, 
illetve szakági tervezőt, és 
c) a tervező díja – ha a felek eltérően nem rendelkeznek – a tervdokumentáció átadásával 
egyidejűleg esedékes. [Étv.16/A. § (1) bekezdése] 
 
Az önkormányzat az Étv. 6. § (1) és (2) bekezdés (települési (fővárosban kerületi), 
fővárosi önkormányzat és szervei építésügyi feladatai), valamint a 15. § (több település 
építésügyi feladatainak közös ellátása) szerinti feladatait önkormányzati főépítész vagy 
térségi főépítész készíti elő. [Étv. 6. § (6) bekezdése]  
(Lásd még a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet.) 
 

A településrendezési eszköz megalkotása során az Étv. 9. § (2) – (6) bekezdésben foglalt 
véleményeztetési eljárást le kell folytatni. 
 
Nem kell lefolytatni az Étv.-ben meghatározott véleményeztetési eljárást, vagyis nem kell 
alkalmazni az Étv. 9. § (2) – (7) bekezdésében foglaltakat az alábbi esetekben [Étv 9. § 
(10)]: 
a) a településrendezési eszköz 
aa) magasabb szintű jogszabály rendelkezésével ellentétes rendelkezésének, előírásának 
hatályon kívül helyezése, vagy 
ab) nem településrendezési szabályozási körbe tartozó előírásának hatályon kívül 
helyezése, illetve 
b) az Étv. 57. § (4) bekezdésében meghatározott helyi védettség megszüntetése 
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esetében. 
 

A településrendezési eszköz módosítása esetén elhagyható a tervtanácsi és közbenső 
írásos véleményeztetés [Étv. 9. § (3) bekezdése], ha 
a) a módosítás 
aa) nem érinti a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, 
morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli 
felhasználási intenzitását, 
ab) területfelhasználási változást nem jelent, és 
ac) már a 9. § (2) bekezdés szerinti véleményeztetéshez részletesen kidolgozásra került és 
véleményeztetése megtörtént, vagy 
b) a módosítás elírás javítása érdekében történik. [Étv. 9/A. §] 
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
26/2003. (V.30.) AB határozat  
„Az Ét. ezen rendelkezései alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének nincs 
szabad döntési lehetősége a tekintetben, hogy a helyi építési előírások megállapításáról az 
Ét.-ben szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban vagy ezen 
eljárási kötöttségek nélkül elfogadott önkormányzati rendeletben rendelkezik-e. A helyi 
építési előírásokat a képviselő-testületnek az Ét. 9. §-ában szabályozott eljárási rendben 
elfogadott helyi építési szabályzatban kell megállapítania. Az Ét. hatálybalépését követően 
a helyi építési szabályok megállapítására az Ét. rendelkezéseit kell alkalmazni, így a 
képviselő-testületnek a végleges helyi építési szabályzat elkészültéig hatályos, átmeneti 
építési szabályokat is – az Ét. 13. §-ában foglalt előírásnak megfelelően – az Ét. 9. §-ában 
szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban kellett volna 
elfogadnia.” 
 
42/1992. (VII.16.) AB határozat  
„Az általános rendezési terv azonban sajátos önkormányzati rendelet, amelynek 
elfogadásához az Ét. 6. § (5)-(6) bekezdése – a jogszabályok által védett közérdek, 
valamint a településen élő lakosság jogainak és érdekeinek érvényesítését szolgáló – 
különleges eljárási szabályokat ír elő. Az érdekelt államigazgatási és érdekképviseleti 
szervekkel való egyeztetés kötelezettsége és a lakosságnak az eljárásba való bevonása olyan 
garanciális eljárási szabályok, amelyeket nem követel meg a jogi szabályozás a többi 
önkormányzati rendelet megalkotása során.” 
 
69/2002. (XII. 17.) AB határozat  
„Az Étv. tehát csak magának az eljárásnak a megtörténtét (s nem annak tartalmát) teszi 
meg az önkormányzati rendeletek elfogadásához szükséges feltételnek.”    
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Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hiba 
 
A képviselő-testület a helyi építési szabályzat egyes részeit úgy módosítja, hogy a település 
egészére vonatkozó helyi építési szabályzatot az Étv. 9. §-ában előírt véleményeztetési 
eljárás megsértésével fogadta el. 
 

2. A véleményeztetési eljárás lépései 
 

a. előzetes értesítés és írásos tájékoztatáskérés [Étv. 9. § (2) bekezdése] 
b. tervtanácsi és közbenső írásos véleményeztetés [Étv. 9. § (3) bekezdése] 
c. egyeztető tárgyalás [Étv. 9. § (4) bekezdése] 
d. közzététel, végső szakmai vélemények megkérése [Étv. 9. § (6) bekezdése]  
e. megállapítás-elfogadás [Étv. 9. § (7) bekezdése] 
f. a szabályzat, terv megküldése az érintetteknek [Étv. 9. § (8) bekezdéseg  
g. a szabályzat, terv megküldése a Közigazgatási Hivatalnak [Étv. 9. § (12) bekezdése]  
 

a. Előzetes értesítés és írásos tájékoztatáskérés [Étv. 9. § (2) bekezdése] 
 
Településrendezési eszköz kidolgozása előtt a képviselő-testületnek/közgyűlésnek meg 
kell határozni – beazonosítható módon – a rendezés alá vont területet 

 a településszerkezeti terv a település teljes közigazgatási területére készülhet, 

 a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv a település közigazgatási 
területére, vagy annak egyes – legalább telektömb nagyságú – területrészeire 
készülhet.  

 
Amennyiben a helyi építési szabályzat szabályozása területrészenként készül, akkor a 
később készült szabályzatok az első szabályozási terv módosításai, kiegészítései. [Étv. 11. § 
(1), 12. § (1), 13. § (4)] 
 
Ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását.  
(A kinyilvánítás folyamán figyelembe kell venni az Étv. 7. § (1) bekezdésében foglalt 
célokat, valamint a 8. § rendelkezésében felsoroltakat.) 
 
A képviselő-testületnek/közgyűlésnek az „elhatározásáról”, a településrendezési 
szándékáról külön határozatot kell hoznia. Tehát nem elegendő például a helyi építési 
szabályzat rendelettervezetét, vagy a településszerkezeti terv határozattervezetét 
előterjeszteni. 
 
A fentiek során biztosítani kell a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának 
tudomásra hozatalát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek 
véleménynyilvánítási lehetőségét. 

 A helyben szokásos mód a kidolgozás elhatárolásáról szóló hirdetménynek – 
az SZMSZ szerint – a hirdetőtáblán, illetve az SZMSZ-ben megjelölt egyéb 
helyeken való közzététele.  

 (A helyben szokásos közlés formája lehet továbbá a képviselő-testület által 
meghatározott azon fórumok (község-, várospolitikai fórum, városrész 
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tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, a társadalmi szervezetek 
közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását 
szolgálják. [Ötv. 18. § (2) bekezdése)]  

 Írásban javasolt értesíteni az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott 
önszerveződő közösségek azon képviselőit, akiket a tevékenységi körében 
tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága ülésein. [Ötv. 8. § 
(5) bekezdése] 

 
Biztosítani kell az érintett települési önkormányzati szervek bevonását az előkészítésbe 
úgy, hogy azok írásban ismertethessék a település fejlődése és építési rendje 
szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli 
ütemezését. 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése kimondja, hogy az első fokú 
építésügyi hatóság megállapítás előtt véleményezi az illetékességi területén a helyi építési 
szabályzatot és a településrendezési terveket. 
Véleményeztetni kell az Étv. 9. § rendelkezésein túlmenően:  

 a településszerkezeti tervet:  

 a megyei, valamint  

 a szomszédos települések (fővárossal szomszédos települések esetében a 
fővárosi és az érintett – határos – fővárosi kerületi) önkormányzataival is  

 a főváros településszerkezeti tervét:  

 a kerületi önkormányzatokkal is. [Étv. 10. § (3) bekezdése] 

 az OTÉK-ban meghatározott államigazgatási szervek megkeresését oly 
módon, hogy azok véleményt nyilváníthassanak és ismertethessék 

 a rendezési feladat ellátásához szükséges – nyilvántartásuk részét képező 
– mindazon adatokat, amelyek a rendezés alá vont területtel 
kapcsolatosak 

 a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló 
követelmények érvényre juttatásának feltételét.     

 
Az érdekelt államigazgatási szervek körét az OTÉK 3. számú melléklete tartalmazza. Őket 
az előzetes véleményeztetési eljárásba [Étv. 9. § (2) c) pontja] minden esetben be kell 
vonni. [OTÉK 5. § (1), (2) bekezdései] 
 
Figyelem! 
Az előzetes véleményében az érdekelt államigazgatási szervnek nyilatkoznia kell, hogy az 
eljárás további szakaszaiban a részére megküldendő dokumentációt milyen formában kéri. 
Nyilatkozat hiányában a dokumentáció elektronikus adathordozón is megküldhető! 
[OTÉK 5. § (2) bekezdés] 
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 Államigazgatási szervek  

1. Illetékes állami (területi) főépítész 
 
-a miniszternek az illetékes állami főépítész útján 
 
 
 
 
 
 
 

Településrendezés 
 
- az Étv. 9. § (6) bekezdés a) 
pontjában leírtak szerint 
csak a főváros, a fővárosi 
kerületek, a megyei jogú 
város igazgatási területének 
egészére egyszerre készített 
szabályzat és tervek 
esetében 

 - az illetékes állami főépítésznek - az Étv. 9. § (6) bekezdés 
b) pontjában meghat. 
szerint az előzőekben leírtak 
kivételével minden levelet 
 

2. Illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség 

Környezetvédelem, 
természetvédelem, 
tájvédelem, vízügy 
 

3. Illetékes ÁNTSZ intézet 
 
- regionális intézet 
 
 
 

Közegészségügy 
 
- megyei jogú város, főváros 
esetében, több kistérségi 
intézet területét érintő terv 
esetében 

 - kistérségi intézet - egyéb település esetében 

4.   
 
 
Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, 
Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság 

Tűzvédelem, polgárvédelem 
 
főváros, fővárosi kerület 
esetében 

 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyéb település esetében 
 

5.   
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala 

Közlekedés 
 
városok településszerkezeti 
terve esetében 

 Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális 
igazgatósága 

minden más 
településrendezési eszköz 
(városok helyi építési 
szabályzata és szabályozási 
terve, egyéb település 
településrendezési tervei és 
helyi építési szabályzata) 
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esetében 
 

6.  Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési 
igazgatósága  

Légi közlekedés 
 
 

7. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális 
irodája 

Műemlékvédelem, régészet 
 

8.  Illetékes nemzeti park igazgatóság Természet- és tájvédelem 
 

9. Illetékes megyei (fővárosi) földhivatal Földvédelem 
 

10. Illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Erdészeti Igazgatósága 

Erdőrendezés, erdővédelem 
 

11. Illetékes területi Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

Talajvédelem 
 
 

12. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Honvédelem 
 

13. Országos Rendőr-főkapitányság Határvédelem 
 
Csak abban az esetben, ha 
érintett 
 

14.  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes 
bányakapitánysága 

Bányászat, geológia, 
morfológia, csúszásveszély, 
stb. 
 
A bányakapitányságok 
illetékességéről a Magyar 
Bányászati és Földtani 
Hivatalról szóló 267/2006. 
(XII.20.) Korm. rendelet 1. 
sz. melléklete rendelkezik 

15.  Nemzeti Hírközlési Hatóság illetékes igazgatósága Hírközlés 
 
 

16. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági 
Igazgatósága 

Nukleáris biztonság 
 
Csak abban az esetben, ha 
érintett 
 

 
Az érintettek javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket 15 munkanapon belül 
nyilváníthatják ki. 
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b. Tervtanácsi és közbenső írásos véleményeztetés [Étv. 9. § (3) bekezdése] 
 
b.1. A készítés alatt lévő településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot a 
polgármesternek/főpolgármesternek kell véleményeztetnie:  
 
a) központi és regionális (területi) településrendezési, illetve építészeti-műszaki 
tervtanácsokkal. 
A központi és a regionális (területi) településrendezési, illetve építészeti-műszaki 
tervtanácsokra vonatkozó szabályokat a Korm. rend.1. tartalmazza.  
 
b) helyi építészeti-műszaki tervtanáccsal. 
A településrendezési tervtanáccsal való véleményeztetési kötelezettség eseteit a Korm. 
rend.1. 8. § (2) és (4) bekezdése, az építészeti-műszaki tervtanáccsal való véleményeztetési 
kötelezettség eseteit pedig a Korm. rend.1. 9. § (2) és (4) bekezdése sorolja fel.   
 
A véleményük megadására nyitva álló határidő: a kérelem előterjesztésétől számított 30 
munkanap. Az ügyintézési határidőbe a vélemény postára adásának napja is beleszámít! 
[Korm. rend.1. 12. § (6)] 
 
b.2. Az elkészített településrendezési terveket és helyi építési szabályzatot a megállapítás, 
illetve a jóváhagyás előtt a polgármesternek/főpolgármesternek véleményeztetni kell a 
külön jogszabályban meghatározott  

 közigazgatási 

 az érintett települési önkormányzati 

 az érdekképviseleti szervekkel, valamint 

 társadalmi szervezetekkel.   
 
A véleményezési eljárás ezen szakaszába azokat az államigazgatási szerveket kell bevonni, 
amelyek az előzetes véleményezési eljárásban állásfoglalást tettek, illetve ezt kérték. 
[OTÉK 5. § (3) bekezdése] 
 
A megkeresettek 22 munkanapon belül adhatnak írásos véleményt. 
 

c. Egyeztető tárgyalás [Étv. 9. § (4) bekezdése] 
 
Abban az esetben kötelező a megtartása, ha az eljárás során eltérő vélemények 
beérkezésére került sor. 
 
A tárgyalást a polgármesternek/főpolgármesternek kell tartani. 
Célja: az eltérő vélemények tisztázása. 
 
A tárgyalásra a véleményezési eljárás valamennyi érdekeltjét (nemcsak azokat, akik 
korábban írásos véleményt terjesztettek elő) meg kell hívni a hely és időpont 
megjelölésével a tárgyalás előtt legalább 8 nappal.   
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Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az elfogadott, 
valamint az el nem fogadott véleményeket, azok indokolásával együtt. 
 
Az Étv. 9. § (5) bekezdése szerint azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során 
írásbeli – államigazgatási szerv esetében jogszabályon alapuló – véleményt nem adott, vagy 
adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a 
továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. A (6) bekezdés szerinti, 
helyben szokásos módon történő közzététel időtartama alatt érkező észrevételeket a 
döntésre jogosult testülettel ismertetni kell. 
 
d. Közzététel, végső szakmai vélemények megkérése [Étv. 9. § (6) bekezdése] 

 
A polgármesternek/főpolgármesternek: 

 a véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket – a 
beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt – 
elfogadásuk előtt legalább 1 hónapra közzé kell tennie (helyben szokásos 
módon), hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban 
észrevételt tehessenek. 

 meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából a következő szerveknek: 

 a főváros, a fővárosi kerület, a megyei jogú város igazgatási területének 
egészére készített szabályzatot és terveket állami főépítészen keresztül a 
miniszternek; 

 a fejlesztési koncepciókat a településfejlesztésért és településrendezésért 
felelős miniszternek 

 egyéb szabályzatot és terveket az állami főépítésznek. 
 
Véleményük megadására nyitva álló határidő: 

 a miniszternek 90 nap 

 az állami főépítésznek 30 nap  

 az állami főépítésznek a településrendezési eszköz véleményeztetését 
elhagyható módosítása esetében 15 nap.  

Amennyiben határidőn belül nem nyilatkoznak, a véleményüket egyetértőnek kell 
tekinteni. 
 
A véleményeket a döntésre jogosult testülettel (képviselő-testülettel/közgyűléssel) 
ismertetni kell. 
 

e. Megállapítás-elfogadás [Étv. 9. § (7) bekezdése] 
 
 A képviselő-testület/közgyűlés: 

 a rendeletet (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) minősített többséggel  

 a határozatokat (a településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti terv) 
egyszerű többséggel fogadja el. 
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A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek – a 9/A. § -ban meghatározott  
esetek kivételével – legkorábban elfogadásuktól számított 60. napon léptethetők hatályba! 
[Étv. 9. § (7) bekezdés]  
 

f. A szabályzat, terv megküldése az érintetteknek [Étv. 9. § (8) bekezdése] 
 

A polgármesternek (főpolgármester) az elfogadást követően 10 munkanapon belül közzé 
kell tennie – amennyiben ennek az információtechnológiai feltételei fennállnak – az 
önkormányzat honlapján: 

 a helyi építési szabályzatot,  

 a településrendezési terveket és  

 a beérkezett vélemények figyelembe nem vételének indokolását. 
 
A polgármesternek (főpolgármester) az elfogadást követően 10 munkanapon belül meg 
kell küldenie: 

 a helyi építési szabályzatot,  

 a településrendezési terveket és  

 a beérkezett vélemények figyelembe nem vételének indokolását  

 az azok véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és 

  szakmai vizsgálat céljából az állami főépítésznek.  
 
Ha a véleményezési eljárásban részt vett vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási 
szervek azt észlelik, hogy a települési önkormányzat nem vette figyelembe jogszabályon 
alapuló véleményüket, úgy e kérdésben kialakított álláspontjukról 15 munkanapon belül 
tájékoztatják az állami főépítészt. 
 
Az állami főépítész ebben az esetben – szakmai ellenőrzési feladatának ellátása során – 
felhívja a települési önkormányzat figyelmét e jogsértő magatartásra. Amennyiben az 
önkormányzat a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a főépítész – a Korm. rend.2. 7. 
§ i) pontja alapján – a bírósághoz, illetve az Alkotmánybírósághoz fordul. 
 
Az illetékes állami főépítésznek a jóváhagyott terv egy példányát kinyomtatott, hitelesített, 
olvasható formában kell megküldeni. 
 

g. A szabályzat, terv megküldése a Közigazgatási Hivatalnak [Étv. 9. § (12) 
bekezdése] 

 
A jegyző a képviselő-testületi megállapítás után 15 napon belül megküldi a Közigazgatási 
Hivatalnak:  

 a szabályzatot és a településrendezési terveket az összes munkarészével, 

 megállapításukról szóló jegyzőkönyvet, 

 véleményezési eljárás dokumentumait, 

 állami főépítészi, illetve a miniszteri véleményt. 
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Előforduló eljárási jogsértések  
 
A korábbi építési előírások hatályon kívül helyezése és az új szabályzat elfogadásakor a 
jogbiztonság elvét sérti az olyan rendelkezés, amely a folyamatban lévő ügyek esetében az 
ügyfél számára kedvezőbb előírás alkalmazását rendeli el. Mivel az építéshatósági 
ügyekben többnyire ellenérdekűek az ügyfelek, a hatóság számára nem értelmezhető, hogy 
melyik ügyfél számára kedvezőbb előírást kell alkalmazni. Javasolt megfogalmazás: a 
kérelmező számára kedvezőbb előírás, vagy célszerűbb a rendelet előírásainak 
alkalmazását a hatálybalépést követően indult hatósági ügyekre előírni. 
 
A testület/közgyűlés az egyeztetési eljárás lefolytatását követően, a szabályozási terv 
elfogadását tárgyaló ülésen utólagosan valamilyen egyéb módosítást – beépítve az új 
szabályzatba – elfogad. 
 
Az állami főépítésznek az Étv. 9. § (6) bekezdésén alapuló szakvéleménye kézhezvételét 
követően a beépítési paramétert megváltoztatja a képviselő-testület/közgyűlés.  
 

3. A településrendezési eszközök tartalma (anyagi jogi ellenőrzéshez) 
 

a. Általános tudnivalók 
 

A településrendezési eszközök tartalmi vizsgálatai egyedi jellegűek, hiszen minden 
település önálló, a többitől különböző, azonban javasolt megvizsgálni – településrendezési 
eszközök kötelező elemein túlmenően – az alábbiakat: 
 
a.1. Előzményfeltáró vizsgálat 
 
Meg kell nézni e vizsgálat során például, hogy a településszerkezeti terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv a településfejlesztési koncepciónak megfelel-e. A helyi 
építési szabályzat és a szabályozási terv a településszerkezeti terv alapján készült-e el. 
 
 
a.2. Regionális vizsgálat  
 
Ennek során vizsgálni kell, hogy az országos, regionális, megyei területfejlesztési 
koncepcióknak, terveknek megfelelnek-e. A települést érintő jóváhagyott országos és 
térségi területrendezési terv rendelkezéseit figyelembe kell venni a településrendezési 
eszközök készítése során. [Étv. 9. § (11) bekezdése] 
 
a.3. Környezeti vizsgálat  
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja szerint a település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében a környezeti 
vizsgálat lefolytatása mindig kötelező. 
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a.4. Kulturális örökségvédelmi hatásvizsgálat  
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Tv.) 66. § (2) bekezdése 
megállapítja, hogy kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a 
településrendezési eljárás (a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) során.  
Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) 
bekezdés szerint a Tv. 66. § (2) bekezdése szerinti hatástanulmányt az Étv. 9. §-ának (3) 
bekezdése alapján véleményezésre megküldött tervek (szabályzat) kötelező alátámasztó 
munkarészeként kell benyújtani. 
 
a.5. A területek biológiai aktivitásértékének biztosítása érvényesülésének 
vizsgálata  
 
Az Étv. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint az újonnan beépítésre szánt terület 
kijelölésekor a biológiai aktivitásérték szinten tartásának a település teljes közigazgatási 
területén érvényesülnie kell. Az Étv. 2. § 31. pontjában meghatározott biológiai 
aktivitásértéket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) 
ÖTM rendelet alapján kell kiszámítani. 
 
a.6. Jogszabályi fogalmak, jelek alkalmazásának vizsgálata 
 
A településrendezési eszközöket az országos településrendezési szakmai előírások 
(tartalom, fogalmak és az OTÉK szerinti jelkulcs) szerint kell elkészíteni. [Étv. 9. § (1)] 
 
2005. szeptember hó 1. napja előtt elfogadott településrendezési eszközöket a Battv. 
rendelkezéseivel 2008. szeptember hó 1. napjáig összhangba kellett hozni. 
Nem kellett abban az esetben, ha az, a törvény hatálybalépése előtt elfogadott érvényes 
településrendezési terv beépítésre szánt területének, beépítésre nem szánt területté való 
visszaminősítésével járna. [Battv. 21. § (4) bekezdése] 
 
A Battv. hatályába tartozó települések felsorolást a jogszabályhoz tartozó 1/1. számú 
melléklet tartalmazza. Az itt felsorolt településekre az abban foglalt előírásokat a törvény 
hatálybalépését követően – Battv. 21. § (1) bekezdése alapján 2005. szeptember 1-jétől – a 
településrendezési eszközök megalkotásával, illetve módosításával kapcsolatos eljárásoknál 
az önkormányzatnak alkalmaznia kell. 
 

b. Településfejlesztési koncepció (határozat) 
 
Meghatározza a település teljes közigazgatási területére kiterjedően a konkrét jövőképét.  
 
Célja, hogy kijelölje a települési fejlesztések főbb irányait, megállapítsa a fejlesztési célokat, 
melynek során megvizsgálják a település erősségeit, gyengeségeit, fejlődési lehetőségeit, 
korlátait. Meghatározhatja a társadalmi, gazdasági, környezeti szempontok 
figyelembevételével a megvalósítandó feladatokat és a megvalósítást segítő eszközöket. 
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Részei: 

 Integrált településfejlesztési stratégia 

 Településfejlesztési koncepció kötelező önálló munkarésze a városok és 
több település közös tervezése esetén. 

 Község is készíthet a településfejlesztési koncepció önálló 
munkarészeként. 

 Meghatározza a települések középtávú településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és 
ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor,civil szektor, közszféra 
szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, 
azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját 
is összefüggéseiben kezeli. [Étv. 7. § (4), (5) bekezdések] 

 Örökségvédelmi hatástanulmány 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Tv.) 66. 
§ (2) bekezdése megállapítja, hogy kötelező az örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítése a településrendezési eljárás (a 
településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv) során.  
 

c. Településszerkezeti terv (határozat) 
 
c.1. Területi hatály 
 
A településszerkezeti terv a település teljes közigazgatási területére készül.   
 
c.2. Időbeli hatály 
 
A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek – a 9/A. § -ban meghatározott  
esetek kivételével – legkorábban elfogadásuktól számított 60. napon léptethetők hatályba! 
[Étv. 9. § (7) bekezdés] (A településrendezési terv: településszerkezeti terv, a szabályozási 
keretterv és a szabályozási terv.) 
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c.3. Szerkezeti felépítése 
 
A településszerkezeti terv szöveges és rajzi munkarészekből áll, melyek a 
megállapításukról szóló határozat mellékletei. [Étv. 11. § (2) bekezdése] 
 

Településszerkezeti terv munkarészei 
Jóváhagyandó munkarészek Alátámasztó munkarészek 

  

Jóváhagyást nem igénylő munkarész. 
Minden esetben el kell készíteni és be kell 

építeni (legalább a kötelező szöveges 
munkarészeket) a jóváhagyandó 

munkarészekbe 

Szöveges munkarész  Rajzi munkarész Szöveges munkarész Rajzi munkarész 

  
Háttérmagyarázó 

szöveg 
 

Tartalmaznia kell: 
[Étv. 11. § (2) 

bekezdése] 

A 
településszerkezeti 
tervet a település 

nagyságának 
megfelelő 

méretarányú 
térképen kell 

ábrázolni. [Étv. 
11. § (2) 

bekezdése] 

Kötelező szöveges 
alátámasztó 

munkarészek: 
 [OTÉK 3. § (3) 

bekezdése] 

A szöveges 
részhez tartozó 

tervlapok. A 
területrendezési 

terv(ek) és a 
településszerkeze

ti terv 
összhangját 

igazoló térkép és 
leírás (számítás) 

bel- és külterületeket  a tájrendezési javaslat  

a beépítésre szánt, 
illetve a beépítésre nem 
szánt területeket, azok 

tagozódását 

 

a környezetalakítási 
javaslat (a külön 

jogszabály szerinti 
környezeti értékelésnek 

is megfelelő 
tartalommal) 

 

a település szerkezetét 
meghatározó műszaki 

infrastruktúra-
hálózatokat 

(főútvonalakat, 
gyűjtőutakat, közüzemi 

közmű-
gerincvezetékeket, 
hírközlő hálózat fő 

elemeit) 

 

a közlekedési javaslat 
(az országos közutak 

és a helyi fő- és 
gyűjtőutak hálózata, 

csomópontjai és 
keresztmetszetei) 

 

a települési szintű és a 
városrész szintű 

közparkokat 

 

a közművesítési 
javaslat (víz, szennyvíz, 
csapadékvíz, energia) 

 

a terv léptékében  a hírközlési (távközlés,  
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ábrázolható védett, az e 
tervvel védelemre 

tervezett és 
védőterületeket 

műsorszórás) javaslat. 

a rehabilitációra kijelölt, 
valamint 

 

Kötelező alátámasztó 
munkarész: 

[örökségvédelmi 
hatástanulmányról 
szóló     4/2003. 

(II.20.) NKÖM r. 5. § 
(2) bekezdése] 

 

a funkciójában 
megváltoztatásra szánt 
(fejlesztési) területeket.  

 
örökségvédelmi 
hatástanulmány 

 

A fent meghatározott 
egyes területeken belül 
fel kell tüntetni a terület 

felhasználását 
veszélyeztető, illetőleg 
arra kiható tényezőket, 

különösen:  
[Étv. 11. § (3) 

bekezdése] 

   

az alábányászottságot 
(bányatelket) 

 

Szükség szerint 
készítendő munkarész:  

 

 

a nyilvántartott 
ásványinyersanyag-

vagyont 

 

a település sajátos helyi 
adottságai határozzák 

meg 

 

a szennyezettséget    

az árvíz-, a belvíz-, az 
erózió- és 

csúszásveszélyt 

   

a földrengés-
veszélyeztetettséget 

   

a természetes és 
mesterséges üregektől 

veszélyeztetett 
területeket 

   

a közműves 
szennyvízelvezetéssel 

ellátatlan területet 

   

a külön jogszabályok 
alapján előírt minden 
olyan egyéb tényezőt, 

amely a 
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terület felhasználását 
vagy beépítését 

befolyásolja.  

Az előzőekben leírtak 
során – az OTÉK 3. § 
(1) bekezdése alapján – 

figyelemmel kell lenni az 
Étv. 8. és 10. §-aira. 

   

 
A település egészére készülő településszerkezeti terv esetében a környezeti vizsgálat 
lefolytatása mindig kötelező. (Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 2. pontja)  
 
c.4. Felülvizsgálati kötelezettség 
 
A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak 10 évenként felül kell vizsgálni 
és amennyiben szükséges, gondoskodnia kell a terv módosításáról vagy új terv 
elkészítéséről. [Étv. 10. § (2) bekezdése] 
 

d. Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv (rendelet) 
 
d.1. Általános tudnivalók 
 
Összhang megteremtése a településszerkezeti tervvel. 
 
Az önkormányzat csak jóváhagyott településszerkezeti terv alapján készítheti el a helyi 
építési szabályzatot és szabályozási tervet, azzal összhangban kell lenniük. (Eltérés 
szükségessége esetén a településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell.)  
 
A szabályozást legalább a településszerkezeti tervben lehatárolt területegységre kell 
elkészíteni. [Étv. 13. § (6) bekezdése] 
 
d.2. Rendeletalkotási kötelezettség 
 
Jogszabályi felhatalmazás: a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet az 
önkormányzat rendelettel állapítja meg, melyre a felhatalmazást az Étv. 7. § (3) bekezdés 
c) pontja adja meg. 
 
Helyi építési szabályzatot (legalább telektömbre kiterjedően), illetve szabályozási tervet 
kell készíteni: 

 az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő (pl. rehabilitációs) 
területekre, 

 a természeti adottság, a településszerkezet, az építés, az építészeti örökség vagy 
a rendeltetés szempontjából különös figyelmet igénylő védett területek (pl. 
kiemelt üdülőterület, gyógyhely, műemléki jelentőségű terület) egészére, 
valamint 
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 minden más olyan esetben, amikor azt az építés helyi rendjének biztosítása 
egyébként szükségessé teszi. [Étv. 12. § (2),13. § (5)] 

 
Kapcsolódó AB határozat 
 
47/2005. (XII.14.) AB határozat: 
„A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megalkotásának előfeltétele azonban, 
hogy a település rendelkezzen a teljes közigazgatási területére kiterjedő, az Ét. előírásainak 
megfelelő településszerkezeti tervvel, mert az Ét. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 
szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot a településszerkezeti terv alapján kell 
elkészíteni. Az Ét. 10. § (1) bekezdése alapján településszerkezeti terv határozza meg 
ugyanis a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez 
szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli 
kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más 
módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – a településrendezési eszközök egymáshoz való 
viszonyát meghatározó Ét. szerinti szabályozásra tekintettel – csak a teljes közigazgatási 
területre jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban jogosult a Képviselő-testület 
a település valamely kijelölt területrészére szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot 
alkotni.” 
 
d.3. Szerkezeti felépítés 
 
d.3.1. A szabályozási terv – amennyiben készül – a helyi építési szabályzat rajzi mellékletét 
képezi. A helyi építési szabályzatot és a hozzá tartozó szabályozási tervet együtt kell 
alkalmazni. 
 
Övezeti tervet kell készíteni, illetve övezeti tervlapon kell ábrázolni az egyes építési 
övezeteket, övezetek területi lehatárolását, akkor, ha a tervezés időszakában a 20 000 fő 
lakosságszámot meghaladó települések esetében a helyi építési szabályzat mellékleteként 
nem készül szabályozási terv is. [Étv. 13. § (7) bekezdése] 
 
d.3.2. A rendelet szöveges, illetve rajzi része között teljes összhangnak kell lenni. 
Ez azt jelenti például, hogy nem megengedett az, hogy a szöveges részben, illetve a 
mellékletekben meghatározott építési mutatószámok eltérjenek a tervlapokon szereplő 
számoktól, vagy a szöveges részben meghatározott területi lehatárolásokkal ne legyenek 
összhangban a tervlapokon szereplő határvonalak. 
A szabályozási tervet a szükséges vízszintes, magassági és egyéb adatokat tartalmazó olyan 
méretarányú térképen kell ábrázolni, hogy annak megállapításai az egyes telkekre, építési 
területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek. [Étv. 12. § (4)] 
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Kapcsolódó AB határozatok 
 
9/1992. (I.30.) AB határozat:  
„A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s 
elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes 
részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve 
kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a 
jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes 
jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a jogbiztonság 
szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak követésével 
keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával működnek 
alkotmányosan a jogintézmények.” 
 
11/1992 (III.05.) AB határozat:  
„A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan világos és egyértelmű megfogalmazását, 
hogy mindenki akit érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, ahhoz igazíthassa döntését és 
magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel.”  
 
d.4. Hatály 
 
d.4.1. Területi hatály 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv egyaránt a település közigazgatási 
területére, vagy annak egyes – legalább telektömb nagyságú – területrészeire készülhet. 
(Amennyiben a helyi építési szabályzat szabályozása területrészenként készül, akkor a 
később készült szabályzatok az első szabályozási terv módosítását, kiegészítését jelentik.) 
[Étv. 12. § (1),13. § (4)] 
 
A helyi építési szabályzat területi hatályra vonatkozó rendelkezésében, valamint a 
szabályozási tervben is konkrétan le kell határolni azokat a területeket, amelyekre kiterjed, 
illetve nem terjed ki a helyi építési szabályzat hatálya. Fel kell sorolni azon területeket, 
amelyekre nem terjed ki a rendelet hatálya, vagy utalás történjen a szabályozási tervben 
lévő, egyéb jelöléssel ellátott területekre. 
 
A területi hatályt abban az esetben is meg kell jelölni, ha a rendelet a település teljes 
közigazgatási területére készül. 
 
d.4.2. Időbeli hatály 
A helyi építési szabályzat és a szabályozási terv időbeli hatályának meg kell felelnie a Jat. 
12. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Ennek alapján a jogszabályban 
meg kell határozni a hatálybalépésének napját. A jogszabály egyes rendelkezéseinek 
hatálybalépésére különböző időpontokat is meg lehet állapítani. 
A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek – a 9/A. § -ban meghatározott  
esetek kivételével – legkorábban elfogadásuktól számított 60. napon léptethetők hatályba! 
[Étv. 9. § (7) bekezdés]  
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Kapcsolódó AB határozat 
 
125/2008. (X.17.) AB határozat 
„Az Étv. előírásai szerint a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv – amelyek 
elkészítésére, illetve felülvizsgálatára adott írásbeli megállapodás a változtatási tilalom 
rendelettel történő meghatározásának formai feltétele – a település közigazgatási 
területére, vagy külön-külön annak egyes – legalább telektömb nagyságú – 
területrészleteire készülhet. Az Étv. fogalmi rendszerében a telektömb: a telkek olyan 
csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt 
terület határol” [Étv. 12. § (1) bekezdés, 13. § (4)-(5) bekezdés, 2. § 26. pont]. 
 
A helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében a környezeti vizsgálat lefolytatása 
mindig kötelező. (Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 1. sz mellékletének 2. pontja)  
 

Helyi építési szabályzat munkarészei 
Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó 

munkarész 
(lsd. alább) 

Kötelező tartalmi elemek (ez a minimum): 
[Étv. 13. § (2) bekezdése] 

Egyéb  

a bel- és külterület(ek) lehatárolása (belterületi 
határvonal) 

település sajátos 
helyi adottságai 
határozzák meg 

  

a beépítésre szánt területek, illetőleg az azokon 
belüli egyes területrészek (építési övezetek) 

lehatárolása, azok felhasználásának, beépítésének 
feltételei és szabályai 

   

a beépítésre nem szánt területek tagozódása, az 
egyes övezetek lehatárolása, felhasználásuk és az 

azokon történő építés feltételei, szabályai 

   

a különböző célú közterületek felhasználása és az 
azokon történő építés feltételei és szabályai 

   

a helyi építészeti értékvédelemmel, a védett és a 
védő területekkel érintett területek lehatárolása, az 

azokkal kapcsolatos előírások 

   

az Étv. 17. § szerinti sajátos jogintézmények 
alkalmazásával érintett területek lehatárolása, 

valamint az azokkal kapcsolatos előírások  

   

Szabályozási Terv munkarészei 
Jóváhagyandó munkarész Alátámasztó 

munkarész 
(lsd. alább) 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell 
elkészíteni. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az 

állami alapadatok felhasználásával”. [OTÉK 4. § (4)] 
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Kötelező tartalmi követelmény: 
[Étv. 12. § (5) bekezdése] 

   

a bel- és külterületek lehatárolása (belterületi határvonal)    

a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az 
azokon belüli egyes területrészek (építési övezetek, övezetek) 

lehatárolása 

   

az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek 
elkülönítése 

   

a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területek 
(közút, köztér, közpark stb.) 

   

a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési 
telkek, területek kialakítására és beépítésére vonatkozó 

megállapítások 

   

az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, 
valamint a védő területek, továbbá építmények 

   

az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő 
elemei, 

- az Étv. 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával 
érintett területrészek lehatárolása. 

   

 
Az Étv. 17. § szerinti sajátos jogintézmények: 
a) építésjogi követelmények [Étv. 18.-19. §] 
b) tilalmak [Étv. 20.-22. §] 
c) telekalakítás [Étv. 23.-24. §] 
d) elővásárlási jog [Étv. 25. §] 
e) kisajátítás [Étv. 26. §] 
f) helyi közút céljára történő lejegyzés [Étv. 27. §] 
g) útépítési és közművesítési hozzájárulás [Étv. 28. §] 
h) településrendezési kötelezések [Étv. 29. §] 
i) kártalanítási szabályok [Étv. 30. §] 
j) településrendezési szerződés [Étv. 30/A. §] 
 
d.5. A (helyi építési szabályzat) és szabályozási terv alátámasztó szakági 
munkarésze 
 
d.5.1. Kötelező munkarész: 
A. 
a) amennyiben azok a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, megegyeznek a 
településszerkezeti terv alátámasztó munkarészeivel, 
b) amennyiben azok nem a településszerkezeti tervvel együtt készülnek, 
ba.) a településszerkezeti tervet megelőzően készülők esetében: 

 a tájrendezési, 

 a környezetalakítási (a külön jogszabály szerinti környezeti értékelésnek is 
megfelelő tartalommal), 

 közlekedési (az országos közutak és a helyi fő- és gyűjtőutak hálózata, 
csomópontjai és keresztmetszetei), 
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 a közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia), és 

 a hírközlési (távközlés, műsorszórás) javaslat 

 a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló 
térkép és leírás (számítás) 

bb.) a településszerkezeti tervet követően készülők esetében a ba.) alpontban felsorolt 
munkarészek közül csak az eltelt időszakra és a terv által megkövetelt részletezettségre 
figyelemmel szükséges alátámasztó munkarészek 
 
B. 
- örökségvédelmi hatástanulmány  
(A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Tv.) 66. § (2) bekezdése 
megállapítja, hogy kötelező az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a 
településrendezési eljárás (a településfejlesztési koncepció, a településrendezési terv, a 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) során. Az örökségvédelmi hatástanulmányról 
szóló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdés szerint a Tv. 66. § (2) bekezdése 
szerinti hatástanulmányt az Étv. 9. §-ának (3) bekezdése alapján véleményezésre 
megküldött tervek (szabályzat) kötelező alátámasztó munkarészeként kell benyújtani.) 
 
d.5.2. Egyéb: 
- a település sajátos helyi adottságai határozzák meg.   
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A rendeletekben az Étv. 17. § szerinti sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett 
területek lehatárolása, valamint az azokkal kapcsolatos előírások nem találhatóak. 
 

e. A település igazgatási területén alkalmazott besorolások [OTÉK 6.-7. §-ai] 
 
Építési szempontból meg kell különböztetni: 

 beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területet, amelyen belüli 
építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%, 
illetőleg 

 beépítésre nem szánt területet, amelyen belüli övezetekben a telkek 
megengedett beépítettsége legfeljebb 5%.  

A település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású 
területrészeket – általános és sajátos építési használatuk szerint – azonos 
területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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e.1. Területfelhasználási egységek 
 
a) beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési 
használatuk szerint lehetnek: 
1. lakó-, 
1.1. nagyvárosias lakó-, 
1.2. kisvárosias lakó-, 
1.3. kertvárosias lakó-, 
1.4. falusias lakó-, 
2. vegyes-, 
2.1. településközpont vegyes-, 
2.2. központi vegyes-, 
3. gazdasági-, 
3.1. kereskedelmi, szolgáltató-, 
3.2. ipari-, 
4. üdülő-, 
4.1. üdülőházas-, 
4.2. hétvégiházas-, valamint 
5. különleges-, 
 
b) beépítésre nem szánt területek lehetnek: 
1. közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési-, 
2. zöld-, 
3. erdő-, 
3.1. védelmi erdő, 
3.2. gazdasági erdő, 
3.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő, 
3.4. oktatási-kutatási erdő, 
4. mezőgazdasági, 
4.1. kertes mezőgazdasági, 
4.2. általános mezőgazdasági, 
5. vízgazdálkodási, 
6. természetközeli, 
7. különleges. 
 

A területfelhasználási egységek területeit – a közlekedési- és közműelhelyezési, hírközlési 
beépítésre nem szánt területek kivételével – közterületekre és egyéb (közterületnek nem 
minősülő) területekre kell tagolni.  
Ezeket beépítésre szánt területek esetén építési övezet(ek)be, beépítésre nem szánt 
területek esetén övezet(ek)be kell sorolni. 
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Összegezve: 
Terület: 

 beépítésre szánt területek:  

 területfelhasználási egységek: 

 közterület: 

 építési övezetek 

 egyéb (közterületnek nem minősülő) területek: 

 építési övezetek 

 beépítésre nem szánt területek: 

 területfelhasználási egységek:  

 közterület:  

 övezetek 

 - egyéb (közterületnek nem minősülő) területek: 

 övezetek. 
 
Az építési övezeteket, övezeteket a meglévő és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségük 
és karakterbeli különbségeik alapján és úgy kell besorolni, hogy az azokon belüli – azonos 
helyzetben lévő – telkeket azonos értékű építési jogok és kötelezettségek illessék meg.  
 
A fent leírtak alapján meg kell vizsgálni, hogy a területfelhasználási egységek, építési 
övezetek és övezetek meghatározása megtörtént-e. 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Az OTÉK fogalmaitól eltérő meghatározások.  
 
Bányászati tevékenységről a településszerkezeti terv rendelkezésein túlmenően ír elő a 
helyi építési szabályzat és szabályozási terv rendelkezést. 
 
A legnagyobb beépíthetőség meghatározása %-os megoldás helyett m2-ben történik. 
 
e.2. Területfelhasználás 
 
e.2.1. Meg kell határozni:  

 a területfelhasználási egységek részletes szabályait, melyre vonatkozóan az 
OTÉK tartalmaz szabályokat,  

 a természetvédelmi, környezetvédelmi szabályokat,  

 az egyes építési övezetek közművesítettségének módját és mértékét,  

 a beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan pedig meg kell 
még határozni a szintterület-sűrűség mértékét. 

 [OTÉK 6. § (4), 8. §, 9. §] 
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e.2.2. Az önkormányzatoknak az OTÉK 7. § (5) bekezdésének 1. pontja lehetőséget ad 
arra, hogy a helyi szabályozás során a területek felhasználásának kizárólagosságát, illetőleg 
korlátozását megállapítsák. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatoknak joguk van arra, 
hogy bizonyos területeken, egyes övezetekben egyes tevékenységeket megtiltsanak.  
 
e.2.3. A helyi építési szabályzat az OTÉK II. és III. fejezetében meghatározott 
településrendezési követelményeknél szigorúbb, ill. bizonyos feltételek esetén 
megengedőbb követelményeket megállapíthat. A feltételeket az OTÉK 111. §-a 
tartalmazza.  
(A szigorúbb követelmények megállapítása az önkormányzatok számára szigorításra ad 
lehetőséget, de ez nem ad felhatalmazást a központi jogszabály által egyébként 
engedélyezett tevékenység, mint például építmény elhelyezésének teljes tilalmazására.) 
 
e.2.4. A helyi építési szabályzat mellékletében normaszöveget (pl. intézkedési előírások, 
növénytelepítési távolságra vonatkozó előírások) nem lehet elhelyezni.  
 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
17/1998. (V.13.) AB határozat: 
„Az Alkotmánybíróság 1991 óta következetes gyakorlata szerint ugyanis ha valamely 
magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten megengednek, akkor azt a 
képviselő-testület nem tilthatja meg az egész illetékességi területére kiterjedő érvénnyel. 
Annak azonban nincs akadálya, hogy az önkormányzati rendelet a város vagy község egyes 
övezeteire (földrajzilag pontosan meghatározott részeire, egyes utcáira, meghatározott 
objektumok körzetére) vonatkozó tilalmat vagy korlátozást állapítson meg. Ugyanúgy az 
sem alkotmányellenes, ha az önkormányzati rendelet a helyi lakosság érdekében, 
ugyancsak egyes övezetekre kiterjedő érvénnyel, szigorúbb korlátozást vagy tilalmat állapít 
meg, mint azt az országos jogszabály általános érvénnyel tette.” 
 
258/B/1999. AB határozat: 
„Az Ét. 13. § (2) bekezdésének már említett b) pontja felhatalmazza a helyi 
önkormányzatot, hogy rendeletében állapítsa meg az egyes területrészek felhasználásának, 
beépítésének feltételeit, a 13. § (1) bekezdése alapján pedig a telkekhez fűződő sajátos 
helyi követelmények megalkotásakor tekintettel kell lenni a környezet természeti, táji és 
épített értékeinek védelmére. A vállalkozás céljára használható ingatlantulajdon-mérték 
meghatározása, a korlátozó tartalmú előírás a településrész kertvárosias jellegéhez 
kapcsolódik. A kertvárosias övezet az Ör. 5. § (1) bekezdése alapján lakóterületnek 
minősül, a lakóterület pedig az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint elsősorban a 
lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Ör.-nek 
az ingatlantulajdon használatát, a tulajdonnal való rendelkezést érintő vizsgált 
szabályozása a közérdek megóvására, az Alkotmány 18. §-ában előírt, az egészséges 
környezethez való jog védelmére, a kertvárosias jellegű lakófunkció megőrzésére irányul. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a sérelmezett rendelkezéseket nem tekintette a 
tulajdonhoz való jog alkotmányellenes megsértésének.” 
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Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A település egészére vonatkozóan megállapított helyi építési szabályzat további 
szabályozásra utal részterületeket, vagyis további szabályozási tervekre ír elő tervkészítési 
kötelezettséget. 
 
A rendelet szöveges részében, illetve a mellékletekben meghatározott építési 
mutatószámok eltérnek a tervlapokon szereplő számoktól, vagy a szöveges részben 
meghatározott területi lehatárolásokkal nincsenek összhangban a tervlapokon szereplő 
határvonalak. 
 
Mellékletben rendelkeznek intézkedési előírásokról, magatartásszabályokról. 
 

4. A fővárosra vonatkozó szabályok 
 
A közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány 
és a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – meghatározza:  

 a főváros általános rendezési tervét,  

 a főváros városfejlesztési és városrehabilitációs programját.  
 
A főváros általános rendezési tervében kijelölhető a főváros több kerületének ellátását 
biztosító közszolgáltatás területe, létesítmény helyszíne, nyomvonalai. Az ilyen kijelölt 
területeken, nyomvonalakon, illetve a közszolgáltatást nyújtó létesítmények tekintetében a 
jegyzői hatáskört a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve gyakorolja. 
[Ötv. 63/C. § (1)] 
 
A kerületi képviselő-testület – a főváros általános rendezési terve szerint, annak keretei 
között – határozza meg a kerület egészére:  

 a kerület részletes fejlesztési programját,  

 a kerületi alaptervet,  

 a kerület részletes rendezési tervét és  

 azok szabályozási előírásait. [Ötv. 63/C. § (2) bekezdése] 
 
Fővárosi (közgyűlési) rendeletben kell szabályozni: 

 a főváros általános rendezési terve,  

 a kerületi alaptervek és  

 a részletes rendezési tervek összhangjához szükséges követelményeket.  
 
Ebben kell meghatározni, hogy a tervezési folyamatban a kerületi és a fővárosi 
önkormányzatot mely esetekben illeti meg véleményezési, egyetértési jog, és mely 
esetekben kötelező a kölcsönös tájékoztatási, illetve tervezési együttműködés. [Ötv. 63/C. 
§ (3) bekezdése] 
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a. A fővárosi építési szabályzatok 
 
a.1. Fővárosi építési keretszabályzat [Étv. 14. § (2) bekezdése]  
 
A Fővárosi Önkormányzat a főváros területének felhasználásával és beépítésével, továbbá 
a környezet természeti, táji és épített értékeinek, valamint a környezeti elemek védelmével 
kapcsolatos általános követelményeket állapítja meg benne. 
 
a.2. Kerületi építési szabályzat  
 
A fővárosi kerületi önkormányzatnak – a fővárosi építési keretszabályzat keretein belül – a 
kerület egészére vonatkozóan kell megállapítania. A fővárosi és a kerületi önkormányzat 
megállapodása esetén kisebb területegységre is megállapítható kerületi építési szabályzat. 
 

A kerületi önkormányzatoknak tehát a településrendezési eszközök megalkotása során 
figyelemmel kell lenni a fővárosi keretszabályzatra, annak keretei között történhet a 
szabályozás. 
 
A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. 
Kgy. Rendelet (BVKSZ) 1. § (2) bekezdése kimondja, hogy a kerületi önkormányzat saját 
rendeletben megalkotja a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (továbbiakban: 
KVSZ), illetőleg Kerületi Szabályozási Terve(ke)t (továbbiakban: KSZT), amelyek 
rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a BVKSZ, valamint a Fővárosi Közgyűlés által 
rendeletben elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv (továbbiakban: FSZKT) 
meghatározásaival és előírásaival. 
 
A BVKSZ módosításaira tekintettel folyamatosan korszerűsíteni kell a kerületi 
önkormányzatoknak a szabályzatukat a kerületi építési szabályzatok tartalmát illetően. 
 

b. A fővárosi településrendezési tervek 
 
b.1. Fővárosi önkormányzat által jóváhagyott fővárosi településszerkezeti terv 
 
b.2. Szabályozási terv 
 
b.2.1. Fővárosi önkormányzat által jóváhagyott fővárosi szabályozási keretterv 
b.2.2. Fővárosi kerületi önkormányzat által jóváhagyott kerületi szabályozási terv 
  
b.2.1. A fővárosi szabályozási kerettervnek tartalmaznia kell [Étv. 14.(5) bekezdése]: 

 a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal), 

 a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az azokon belüli 
egyes területrészek lehatárolását, 

 a főváros működéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek 
elkülönítését, 

 a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken belül a különböző 
célokat szolgáló területeket (közút, köztér, közpark stb.), 
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 a védett és a védelemre tervezett, valamint a védő területeket, továbbá 
építményeket, 

 az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit, 

 a sajátos jogintézmények alkalmazásával érintett területek lehatárolását. 
  
b.2.2. A kerületi szabályozási tervbe be kell építeni a kerületet érintő, a főváros 
szabályozási kerettervében szereplő szabályozási elemeket. Eltérés szükségessége esetén a 
főváros szabályozási kerettervét előzetesen módosítani kell. [Étv. 14. § (6) bekezdése] 
 
Fővárosi (közgyűlési) rendeletben kell megállapítani: 

 fővárosi építési keretszabályzat,  

 a kerületi építési szabályzat,  

 a fővárosi településszerkezeti terv,  

 fővárosi szabályozási keretterv, valamint  

 a kerületi szabályozási terv összehangolt nyilvántartásának szabályait. [Étv. 14. 
§ (7) bekezdése]  

 
Budapest Településszerkezeti Terve, a Budapesti Városrendezési és Építési 
Keretszabályzat (BVKSZ), valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT), illetve a 
Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatok 
(KVSZ) összhangjához szükséges követelményekről szóló 48/1998. (X.15.) Fővárosi 
Közgyűlési rendelet 1. § -át és a 7. § (1) bekezdése az alábbiakat mondja ki: 
 
„A rendelet előírásait Budapest főváros közigazgatási területén kell alkalmazni, valamint, 
hogy a rendelet előírásai a fővárosi és a kerületi önkormányzat(ok) közötti egyeztetések 
rendjét szabályozzák a településrendezési tervek készítésének folyamatában.”  
 

„A Fővárosi Szabályozási Kerettervben megjelölt, kiemelt szabályozást igénylő összvárosi 
érdekű területekre (FSZT) vonatkozó, valamint új magasépítmény létesítését lehetővé tevő 
Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyásához a Fővárosi Közgyűlés egyetértése szükséges. A 
kerületi önkormányzat a Fővárosi Közgyűlés éves munkatervében meghatározott 
mindenkori rendes testületi ülése előtt legkorábban 44 nappal, legkésőbb 30 nappal előbb 
nyújthatja be a Kerületi Szabályozási Tervét. A Fővárosi Közgyűlés az egyetértési jogát az 
FSZT lehatárolású területeken az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt fővárosi 
feladatok ellátásához szükséges szabályozási elemek biztosítása érdekében, új 
magasépítmény létesítését lehetővé tevő Kerületi Szabályozási Terv esetében – a fővárosi 
feladatok ellátásához szükséges elemeken túlmenően – a városképi látvány szempontjából, 
az átvételtől számított 45 napon belül gyakorolja.” 
 
Amennyiben tehát az önkormányzati rendelet a kerület teljes közigazgatási területére 
készül, úgy a fent idézett rendelet értelmében a jóváhagyáshoz a Budapest Főváros 
Közgyűlésének egyetértése szükséges a kiemelt szabályozást igénylő területek 
vonatkozásában. 
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A kerület rendeletalkotásának egyik feltétele a Fővárosi Közgyűlés FSZT-s területekre 
vonatkozó egyetértési döntésének megléte, amely törvényen alapuló kritérium. 
 

5. A HÉSZ és a Szabályozási Terv egyéb vizsgálati szempontjai 
 
5.1. A Jat. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján jogszabály a kihirdetést 
megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely 
magatartást jogellenessé. 
 
5.2. A Jat. 12. § (3) bekezdésében megfogalmazottak szerint a jogszabály 
hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon a jogszabály 
alkalmazására való felkészülésre. 
 
5.3. A szabályozás indokolatlanul nem lehet párhuzamos vagy többszintű. A Jat. 18. § (3) 
bekezdése ugyanis kimondja, hogy az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában 
ugyanabban a jogszabályban, illetőleg azonos vagy hasonló módon kell szabályozni.  
 
5.4. Az Ötv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendeletet a képviselő-testület hivatalos 
lapjában, illetőleg a helyben szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott – módon kell kihirdetni. 
 
5.5. Tartalmaz-e a rendelet eljárási rendelkezéseket? Amennyiben igen, akkor azoknak meg 
kell felelnie a Ket.-ben, illetőleg az egyes magasabb szintű ágazati jogszabályokban 
foglaltaknak. 
 
5.6. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletet az 
építésügyi és hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építési- műszaki 
dokumentációk tartalmáról szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépett 37/2007. (XII.13.) 
ÖTM rendelet hatályon kívül helyezte. A korábban hatályos KTM rendelet 9. § (1) 
bekezdése lehetőséget adott arra, hogy az önkormányzat rendeletében építési engedélyhez 
kössön egyéb, magasabb szinten engedélyhez nem kötött építési munkákat (amely 
rendelkezés jogalkotási szempontból aggályos volt, mivel önkormányzati rendeletalkotásra 
felhatalmazást kizárólag törvény adhat). Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat 
rendeletében jogsértő módon magasabb szintű jogszabályokhoz mérten további építési 
munkákat kötött-e építési engedélyhez. 
 
5.7. Tartalmaz-e a rendelet meghatározott ingatlanok esetében elővásárlási jogra és annak 
ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre vonatkozó rendelkezéseket? Az Alkotmánybíróság 
43/2006. (X.5.) AB határozatával ugyan megsemmisítette a helyi rendeletalkotási 
felhatalmazást adó Étv. 25. § (2) bekezdését, azonban az ilyen tartalmú rendelkezések 
„bennragadtak” a korábban megalkotott helyi építési szabályzatokban, így a 
felülvizsgálatuk szükséges. Az AB rámutatott arra, hogy a helyi rendelet alapján történő 
elővásárlási jog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba megfosztja az ingatlan tulajdonosát 
a jogorvoslati lehetőségektől, ez sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdését. 
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6. Településrendezési eszköz több település általi közös rendezése 
 
Az Étv. 15. § -ában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzatoknak lehetőségük van 
arra, hogy építésügyi feladataik ellátására társuljanak, illetve, hogy azokat közösen oldják 
meg, tehát nem kötelező.  
 
Amennyiben a települések ezt a megoldást alkalmazzák a településrendezési eszköz 
elkészítése során, akkor az Étv. 15. §-ára, mint felhatalmazást adó jogszabályhelyre is kell 
hivatkozni. 
 
A közös településrendezési eszközök előkészítésére, egyeztetésére és elfogadására az Étv. 
7-14. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Fontos! 

 A véleményezési eljárást az a polgármester folytatja le, akiről az 
önkormányzatok megállapodásukban határoztak. 

 A közös településrendezési eszközöknek az egyes településekre vonatkozó 
részét az érintett település képviselő-testületének kell megállapítani. [Étv. 15. §-
a] 

 
7. A településrendezési eszköz módosítása 

 
A településrendezési eszköz módosítása, változtatása esetén is a III. fejezet 1-2. pontjában 
meghatározott véleményeztetési eljárást le kell folytatni, az Étv. 9. § (1) – (9) bekezdésben 
foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell, az alábbi eltérésekkel. 
 
A településszerkezeti terv módosítása esetén az előzetes véleményt kérő dokumentációnak 
a 9. § (2) bekezdésében előírtakon túlmenően tartalmaznia kell még: 

 az azt szükségessé tevő településfejlesztési döntést, valamint 

 az elfogadott településfejlesztési koncepciót (tájékoztatásul). [Étv. 10. § (4) 
bekezdése] 

 
A helyi építési szabályzat módosítása történhet kisebb területre (telektömb, övezet), 
melynek során a település teljes közigazgatási területére készült helyi építési szabályzatra, 
az ezzel kapcsolatos összefüggésekre figyelemmel kell lenni.  
 
Elhagyható a tervtanácsi és közbenső írásos véleményeztetés [Étv. 9. § (3) bekezdése], ha 
a) a módosítás 
aa) nem érinti a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, 
morfológiáját, védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli 
felhasználási intenzitását, 
ab) területfelhasználási változást nem jelent, és 
ac) már a 9. § (2) bekezdés szerinti véleményeztetéshez részletesen kidolgozásra került és 
véleményeztetése megtörtént, vagy 
b) a módosítás elírás javítása érdekében történik. [Étv. 9/A. §] 
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(E rendelkezés a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának 
elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi XLIX. törvény 3. § 
(2) bekezdésével került be az Étv-be. 2008. szeptember 1-jétől hatályos és az ezt követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.) 
 
Nem kell a településrendezési eszköz módosítását a (központi, területi) településrendezési 
tervtanáccsal véleményeztetni, ha az 
a) a beépítésre szánt terület területfelhasználásának valamely szomszédos terület 
területfelhasználás szerinti megváltoztatására, 
b) a korábbi szabályozási előírás törlésére, övezeti előírás egy-egy részének 
megváltoztatására vagy új részletelőírással történő kiegészítésére 
irányul. [Korm. rend.1. 8. § (5) bekezdése] 
 
Átfogó módosítás esetén a jogszabályt egységes szerkezetben is közzé kell tenni a Jat. 14. 
§ (1) bekezdése követelményének megfelelően. 
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IV. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító egyéb 
eszközök  

 

A településrendezési feladatok megvalósítása érdekében – az Étv. alapján – az 
önkormányzatnak az alábbiakról való rendelkezésre van lehetősége: 
1. Sajátos jogi intézmények: 

a. Tilalmak 

 telekalakítási, illetőleg építési tilalomról szóló rendeletek  

 változtatási tilalomról szóló rendelet 
b. Helyi közút céljára történő lejegyzés 
c. Útépítési és közművesítési hozzájárulás 
d. Településrendezési kötelezések 

 beépítési kötelezettség 

 helyrehozatali kötelezettség 

 beültetési kötelezettség 
2. Egyéb 

a. Építészeti örökség védelméről szóló rendelet 
 

1. Sajátos jogi intézmények 
 

a. Tilalmak 
 
a.1. Általános tudnivalók 
 
Tilalmak: 

 változtatási tilalom: 

 a helyi építési szabályzat, a szabályozási terv készítésének időszakára 
annak hatálybalépéséig 

 telekalakítási, építési tilalom: 

 a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, továbbá a 
természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében 

 a természet-, illetve a környezet védelméről szóló törvényekben foglaltak 
érvényre juttatása érdekében [Étv. 20. § (1) bekezdése] 

 
A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt 
haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem 
állnak fenn. [Étv. 20. § (2) bekezdése] 
 
A tilalom nem terjed ki: 
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési 
javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, 
b) a korábban gyakorolt használat folytatására, 
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá 
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d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési 
követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásra, 
e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi területre. [Étv.20. § (7) bekezdése]  
 
A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervek 
felülvizsgálatával együtt el kell végezni. [Étv. 20. § (2) bekezdése] 
 

a.2. Telekalakítási, illetőleg építési tilalomról szóló rendelet 
 
A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében rendelettel az érintett területre 
telekalakítási és építési tilalom rendelhető el.  
 
A tilalomról, korlátozásról vagy ezek megszüntetéséről a települési önkormányzat 
képviselő-testülete (a fővárosban a fővárosi önkormányzat közgyűlése, illetőleg a kerületi 
önkormányzat képviselő-testülete) a főjegyző, illetőleg a jegyző útján tájékoztatja az 
érintetteket. [Étv 20. § (3) bekezdése] 
 
Meg kell jegyezni azonban, hogy csak az előzőekben kifejtett érdekekre vonatkozóan lehet 
rendeletben megállapítani telekalakítási és építési tilalmat.  Ugyanis a természeti és a 
környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a törvényben meghatározott 
esetekben megkeresésre, az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv határozattal 
rendeli el a telekalakítási, illetőleg az építési tilalmat.  
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
50/2007. (VII.10.) AB határozat: 
„Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján a „föld tulajdonjogából fakadóan senkinek sincs 
alanyi joga arra, hogy a tulajdonában álló földterületen építkezzen, építés céljára földjéből 
építési telkeket alakítson. Az építéshez való jog csak az alkotmányos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően beépíthetővé nyilvánított építési területek tulajdonosait illeti 
meg alanyi jogosultságként. E területek tulajdonosai is csak az építési jogszabályok 
előírásainak megfelelően gyakorolhatják e jogukat. Nem tekinthető a tulajdonhoz való jog 
alkotmányellenes korlátozásának, ha a jogszabály a beépített területek növelésének 
megakadályozása érdekében olyan területekre ír elő telekalakítási és építési tilalmat, 
amelyek a jog korábbi előírásai szerint sem voltak beépíthetőek.” 
 
a.3. A változtatási tilalomról szóló rendelet  
 
Az Étv. 21. § (1) bekezdése szerint: 
„A helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésére vonatkozó írásos 
megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv 
készítésének időszakára azok hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig az érintett 
területre a települési önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő.”  
A változtatási tilalom előírásának – a tilalmak elrendelésének általános feltételén 
túlmenően – kikötése: 
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- az érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzat vagy szabályozási terv készítésére 
vonatkozó írásos megállapodás  
 
Nem szabad végrehajtani a változtatási tilalommal érintett területen az alábbi 
változtatásokat (kivéve a 20. § (7) bekezdésében foglalt eseteket): 

 telekalakítás 

 új építmény létesítése 

 meglévő építmény átalakítása, bővítése, továbbá elbontása,  

 más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatás 
végrehajtása. [Étv. 22. § (1) bekezdése] 

 

A 20. § (7) bekezdése szerint a tilalom nem terjed ki: 
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési 
javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, 
b) a korábban gyakorolt használat folytatására, 
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá 
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési 
követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásra, 
e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi területre. 
 

A rendeletben szerepelnie kell: 

 a célnak, továbbá 

 milyen településrendezési feladatok megvalósítása, természeti, környezeti 
veszélyeztetettség megelőzése érdekében van szükség a változtatási tilalom 
elrendelésére. 

 Amennyiben nem állapítható meg a rendeletből hogy milyen célból történik a 
változtatási tilalom bevezetése, akkor annak elrendelésével a képviselő-testület 
joggal való visszaélést valósít meg. 

 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
125/2008. (X.17.) AB határozat:  
„A változtatási tilalom célja az építési szabályozások meghatározó átalakítása előtt egy 
adott területet megóvása attól, hogy azon visszafordíthatatlan beavatkozások történjenek.” 
„Az Étv. alapján változtatási tilalom a településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá 
a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében rendelhető el.” 
 
31/1998. (VI.25.) AB határozat: 
„Az Alkotmánybíróság rámutat: a demokratikus jogállamokban – így hazánkban is – a 
joggal való visszaélés tilalmának érvénye nem szorítkozik egyetlen jogágra, hanem e 
tilalom – az egyes jogágak sajátosságaitól függő formában – az egész jogrendszerben 
érvényre jut. A Magyar Köztársaságban az említett tilalomnak az egész jogrendszerre 
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kiterjedő általános érvénye közvetlenül az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdéséből 
vezethető le. 
A kifejtetteknek megfelelően érvényesül a joggal való visszaélés tilalma a közjogban is, 
ahol e tilalom egyaránt irányadó a jogalkotó szervek, a jogalkalmazó szervek, illetőleg az 
ügyfelek magatartására.”  
 
152/B/2002. AB határozat:  
„A változtatási tilalom elrendelése a tulajdon feletti rendelkezési jogot, mint a tulajdonhoz 
tartozó részjogosítványt korlátozza meghatározott időtartamra és ez a korlátozás 
közérdekből történik. A közérdek ebben az esetben az épített környezet védelme, a 
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat, illetőleg a 
szabályozási terv elkészítésének időszakára a tervezés, illetőleg a terveknek – elfogadásuk 
utáni – megvalósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása.” 
 
Az Étv. 21. § (1) bekezdése alapján a változtatási tilalom „az érintett területre” vonatkozik.  
Az önkormányzati rendelet tehát nem rendelhet el változtatási tilalmat meghatározott 
épületre, vagy épületekre, egyes különálló ingatlanokra, hanem csupán a törvényben 
meghatározottak szerint legalább telektömb nagyságú területre történhet a szabályozás.  
 
125/2008. (X.17.) AB határozat:  
„Az Étv. előírásai szerint a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv – amelyek 
elkészítésére, illetve felülvizsgálatára adott írásbeli megállapodás a változtatási tilalom 
rendelettel történő meghatározásának formai feltétele – a település közigazgatási 
területére, vagy külön-külön annak egyes – legalább telektömb nagyságú – 
területrészleteire készülhet. Az Étv. fogalmi rendszerében a telektömb: a telkek olyan 
csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt 
terület határol [Étv. 12. § (1) bekezdés, 13. § (4)-(5) bekezdés, 2. § 26. pont].” 
 
A tilalom csak a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv hatálybalépéséig, de 
legfeljebb három évig tarthat. 
A változtatási tilalom három év elteltét követően külön rendelkezés nélkül megszűnik. Ha 
rövidebb időre vonatkozik a tilalom, természetesen ezen idő után szűnik meg. Azonban 
az Étv. indokolása alapján, „ha az elrendelés feltétele továbbra is fennáll, legfeljebb egy 
esetben 1 évvel meghosszabbítható”.   
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
A változtatási tilalom nem összefüggő ingatlan-tömbökre, övezetekre vonatkozóan került 
elrendelésre, így több esetben egyes egyedi ingatlanok indokolhatatlan módon a 
lehatárolásból kimaradtak.  
 
Más építési munkákat is kivon a tilalom hatálya alól, mint amit az Étv. 21. §-a, illetve 20. § 
(7) bekezdése megenged.  (Lásd 58/2009. (V.22.) AB határozat) 
Egymást követően több alkalommal rendelnek el ugyanarra a területre változtatási 
tilalmat. 
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Mellékletben történik a változtatási tilalom elrendelése (mellékletben normaszöveg nem 
szerepelhet)  
 

b. Helyi közút céljára történő lejegyzés 
 
A lejegyzés a tulajdonnak önkormányzati rendelet alapján, hatósági határozattal történő 
elvonását jelenti a tulajdonos és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb érdekeltek 
hozzájárulása nélkül.  
 
A szabályozási vonalakat, szabályozásokat a helyi építési szabályzat, szabályozási terv 
rögzíti, az eljárást az alapján kell lefolytatni! 
 
A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve a teleknek kiszolgáló út 
céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe 
veheti és lejegyezheti, de csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetében: 

 ha a helyi építési szabályzat szerint kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban: 
kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges a településrészen 
fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése 
érdekében 

 ha a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek 
rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek 
igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a 
tulajdonban nagyobb sérelemmel járna [Étv. 27. § (1)] 

 

Amennyiben a képviselő-testület/közgyűlés rendeletében a kiszolgáló út létesítését, 
bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alapján csak az 
egyik oldali teleksorból tudja megvalósítani, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő 
teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő 
telekérték-növekedés arányában – rendeletben – egyszeri hozzájárulás fizetésére 
kötelezheti. [Étv. 27. § (6)] 
 
A hozzájárulás teljes mértéke nem haladhatja meg az igénybe vett telekterületek értékének 
fele részét. Az így megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett telektulajdonosok 
között a tulajdonukban álló telek nagyságának arányában kell megosztani. [Étv. 27. § (7)] 
 

c. Útépítési és közművesítési hozzájárulás 
 
A települési – a fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a 
fővárosi kerületi – önkormányzat feladata (kivéve, ha jogszabály vagy megállapodás arra 
mást nem kötelez):  
- az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken a helyi építési 
szabályzatban, illetve a szabályozási tervben szereplő kiszolgáló utaknak és közműveknek 
a kiépítése legkésőbb az általuk kiszolgált épületek használatbavételéig. [Étv. 28. § (1) 
bekezdése] 
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Amennyiben a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat valósította 
meg, annak költségét részben, de legfeljebb a költségek 90%-áig az érintett ingatlanok 
tulajdonosaira átháríthatja.  
 
A hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-
testülete hatósági határozatban dönt! [Étv. 28. § (2) bekezdése] 
 
A fővárosban ezen szabályozásra – megosztott hatáskörüknek megfelelően – a fővárosi 
közgyűlés, illetve a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testülete rendelkezik 
hatáskörrel. [Étv. 28. § (3) bekezdése] 
 
Nem állapítható meg: 

 érintett ingatlantulajdonosoknak a megépített közműre való rácsatlakozási 
kötelezettsége. 
(A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a települési 
önkormányzat jegyzője határozatában kivételes esetben közegészségügyi és a 
környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az 
ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli.) 

 teljesítés elmulasztása esetén a hozzájárulás közadók módjára történő 
behajtása. 
(Az Art. 4. § (2) bekezdése szerint adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősülnek azok a köztartozások, amelyekre törvény az adók módjára való 
behajtást rendeli el. A jogszabály nem ad a fenti rendelkezés előírására 
lehetőséget.) 

 jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó szabály. 
(Ha a kötelezett kötelezettségét nem teljesíti, akkor az önkormányzat fizetési 
meghagyás útján kezdeményezheti az összeg behajtását, de jelzálogjogot nem 
jegyeztethet fel, mert az Alkotmánybíróság 31/1996. (VII.3.) AB. 
határozatában egyértelműen kifejti, hogy az önkormányzat rendelete e 
tekintetben nem minősül jogszabálynak. A Ptk. 251. és 254. §-ai és a 685. § a) 
pontjának összevetéséből ugyanis az következik, hogy az önkormányzat 
rendeletben törvényi felhatalmazás nélkül zálogjogot nem keletkeztethet.) 

 
Kapcsolódó AB határozatok 
 
9/2005. (III.31.) AB határozat:  
„A közművesítési hozzájárulás fizetésére való kötelezésen túl azonban a települési 
önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy a megépített közműre való 
rácsatlakozást kötelezővé tegye az érintett ingatlanok tekintetében.” 
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31/1996. (VII.3.) AB. határozat:  
„A zálogjogra vonatkozó alapvető szabályozást a Ptk. 251. §-a tartalmazza. E § (1) 
bekezdés első mondata szerint „zálogszerződés alapján a jogosult a követelésének 
biztosítására szolgáló zálogtárgyból kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít”. Az 
Ör. 36. § (1) bekezdése és a Ptk. idézett előírásai összevetéséből az következik, hogy az 
Ör. a kerékbilincset a parkolási díjtartozás mint követelés biztosítására alkalmazza. 
A Ptk. 251. § (2) bekezdés első fordulata úgy rendelkezik, hogy zálogjog jogszabály alapján 
is keletkezhet. A Ptk. alkalmazásában a jogszabály fogalmát e törvény 685. § a) pontja 
állapítja meg. Eszerint „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 19. § (1) 
bekezdésének c) pontja, a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) 
bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 
528. § (3) bekezdése tekintetében viszont valamennyi jogszabály”. 
 
„Az említett rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy az önkormányzat nem 
jogosult arra, hogy zálogjog keletkeztetését rendeletében előírja. Ilyen felhatalmazást 
ugyanis törvényi előírás nem tartalmaz, a Ptk. 685. § a) pontja pedig a 251. §-t nem említi 
azok között a rendelkezések között, amelyek tekintetében az önkormányzati rendelet 
általános értelemben is jogszabálynak minősül.” Az AB határozatban említett Ptk. 251. § 
átszámozás folytán ma 254. §.” 
 
Önkormányzati rendeletekben előforduló tipikus hibák 
 
Közterületi közműépítések költségeinek viseléséről rendelkeznek. 
 
Már beépített területre rendelnek hozzájárulási kötelezettséget. 
 
Az építési engedély kiadását az övezetre előírt közműellátás előzetes kiépítettségéhez, mint 
feltételhez köti. 
 
A használatbavételi engedély kiadásának feltétele a szennyvíz-csatorna hálózatra való 
rákötés. 
 
A megépített közműre való rácsatlakozási kötelezettséget írnak elő. 
 

d. Településrendezési kötelezések 
 
A települési önkormányzat hatósági határozatban a tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés 
helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében a beépítetlen építési 
telkekre meghatározott időn belüli beépítési kötelezettséget állapíthat meg. (Nem kötelező 
szabályozási lehetőség.) 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete a településkép javítása érdekében az azt 
rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja 
elő hatósági határozatában. A képviselő-testület határozathozatal helyett hatósági 
szerződést köthet az ügyféllel. 
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A települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban a közérdekű 
környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történő meghatározott módon és időn 
belül beültetési kötelezettségét írhatja elő. 
 

2. Egyéb 
 

a. Építészeti örökség védelméről szóló rendelet 
 

A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, 
fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. 
[Étv. 57. § (2) bekezdése] 
 

Az önkormányzat rendeletében határozhat:  

 a helyi védetté nyilvánításról, vagy annak megszüntetéséről,  

 a védettséggel összefüggő korlátozásokról, kötelezettségekről és 
támogatásokról [Étv. 57. § (3)] 

 
A helyi értékvédelem körében történő rendeletalkotás körében az építészeti örökség helyi 
védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet (továbbiakban: 
FVM rendelet) szabályai adnak részletes útmutatást.  
 
Az FVM rendelet meghatározza, hogy a helyi területi valamint a helyi egyedi védelem 
pontosan mire terjed ki. Többek között: 

 az építményre, vagy  

 építmények együttes egészére, vagy 

 az építmény valamely részletére. [FVM rendelet 2. § (4) bekezdése] 
 
Lehetőség van tehát arra, hogy az önkormányzat a helyi védelem alá helyezéséről szóló 
önkormányzati rendeletében egy meghatározott ingatlant helyi egyedi védelem alá vonjon. 
 
Kapcsolódó AB határozat 
 
24/2002. (VI.21.) AB határozat:  
„Az Alkotmány 43. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati jogokat és 
kötelezettségeket törvény határozza meg. A főváros kétszintű önkormányzati 
rendszeréből következik, hogy az Ötv. 65/A. § (1) bekezdése arról rendelkezik: törvény 
határozza meg, hogy rendelkezései végrehajtására a fővárosi közgyűlés, illetve a kerületi 
képviselő-testület alkothat rendeletet. A tárgykört szabályozó Étv. 57. § (3) bekezdése ezt 
a megosztást egyértelműen elvégezte: a helyi védetté nyilvánításról vagy annak 
megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és 
kötelezettségekről a települési – fővárosban a fővárosi önkormányzat, illetve az általa 
szabályozott keretek között a kerületi – önkormányzat rendeletben dönt. E törvényi 
szabályozással ellentétes az R. 3. § (1) bekezdése, amikor azt mondja ki, hogy az Étv. 57. § 
(3) bekezdése szerinti jogkörében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat az 
építészeti örökség helyi védelmének általános szabályait az Étv. 13. §-a szerinti helyi 
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építési szabályzatban vagy külön rendeletben is megállapíthatja. Ez a szabályozás 
önkormányzati hatáskör megállapítása, amit csak törvény telepíthet. Az R. támadott 
rendelkezése ütközik az Alkotmány 37. § (3) bekezdésébe foglalt tilalomba, 
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette az Alkotmánybíróság.” 
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ÚTMUTATÓ A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 
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A fejezetben hivatkozott jogszabályok 

 
 

Jogszabály megnevezése A fejezetben 
alkalmazott rövidítés 

Törvények 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény Áht. 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 

Kt. 

a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 

Nektv. 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Ötv. 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény Szvt. 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  

a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
CII. törvény 

 

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény  

Rendeletek 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet 
Ámr. 

a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

Kgr. 
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I.  Az államháztartási szabályok alkalmazása 
 

Az Áht. 5. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetése és a helyi kisebbségi 
önkormányzatok költségvetése az államháztartás helyi szintje; így költségvetési 
gazdálkodást folytatnak, feladataik végrehajtása érdekében előirányzott bevételeik 
beszedéséről és kiadásaik teljesítéséről az éves költségvetési terv szerint gondoskodnak. 
Ennek megfelelően szabályoz a Nektv. módosítása, mely szintén kimondja, hogy a 
kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartás részét képezi, ahhoz a teljes 
pénzforgalmával kapcsolódik. A kisebbségi önkormányzatok költségvetése a központi 
költségvetéstől elkülönül, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési 
kapcsolatokkal kötődik. Operatív gazdálkodásukra az államháztartás működési rendjére, 
illetőleg a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és költségvetési 
kötelezettségének rendjére vonatkozó szabályok irányadóak, melyeket a Nektv.-ben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. [Nektv. 60/B-60/C. §-a] 
 
A települési önkormányzatok számára a gazdálkodással összefüggően az Áht.-ben és a 
végrehajtási rendeletekben előírt határidők, melyek értelemszerűen kötelezően 
betartandók a kisebbségi önkormányzatok számára, illetve már azt megelőzően végre kell 
hajtaniuk a rájuk háruló feladatokat: 
 

 Költségvetési koncepció: a települési önkormányzat képviselő-testületének a 
polgármester november 30-ig nyújtja be a koncepciót, illetve a helyi 
önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 
december 15-ig. 

 Költségvetési rendelet: a polgármester február 15-ig nyújtja be a 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek. 

 Beszámoló a féléves gazdálkodásról: szeptember 15. a képviselő-testület elé 
terjesztés határideje. 

 Zárszámadás: a költségvetési évet követő 4 hónapon belül terjesztendő a 
képviselő-testület elé. 
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II. Költségvetési tervezés, zárszámadás 
 

1. Együttműködési megállapodás 
 

Az Áht. 66. §-a értelmében a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó 
szerve – megállapodás alapján – a polgármesteri hivatal, míg az Áht. 68. § (3) bekezdése 
szerint a helyi kisebbségi önkormányzatnak a települési önkormányzattal együttműködési 
megállapodásban kell rögzítenie a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos részletes 
szabályokat és eljárási rendet. Az Ámr. 29. § (10) bekezdése alapján ezen megállapodás 
tartalmazza az egyes, önkormányzatokra vonatkozó határidőket is annak érdekében, hogy 
a helyi önkormányzat számára a jogszabályokban előírt kötelezettségek határidőben 
teljesíthetőek legyenek. Az Ámr. a megállapodások megkötésének kötelező határidejét is 
megállapítja, amely január 15.; a módosítási lehetőség szintén évente január 15-ig áll fenn. 
 
A települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatnak költségvetési (zárszámadási) 
határozatát úgy kell elfogadnia, és az ezekről szóló információját úgy kell elkészítenie, 
hogy a helyi önkormányzat az Áht. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeinek 
(költségvetés, zárszámadás, évközi információk), valamint az Ámr.-ben foglalt egyéb 
határidőknek eleget tudjon tenni. [Ámr. 36. § (5) bekezdése] 
 
Az együttműködési megállapodás célszerűen az alábbiakat tartalmazza: 
 

 a költségvetési koncepcióval kapcsolatos feladatok, 

 a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje, 

 a költségvetési előirányzatok módosításának rendje, 

 a költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje (kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés), 

 államháztartási információszolgáltatás, 

 belső ellenőrzés. 
 

2. A költségvetési koncepcióval kapcsolatos feladatok 
 

A polgármester november 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek a jegyző által elkészített, 
a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót, melyhez csatolni kell a kisebbségi 
önkormányzat véleményét. Így ezt megelőzően a jegyző, illetve az által kijelölt személy 
áttekinti a kisebbségi önkormányzat elnökével a kisebbségi önkormányzat költségvetési 
szerveinek tekintetében a következő évre vonatkozó feladatokat, bevételi forrásokat. A 
költségvetési koncepció elfogadása után a települési önkormányzat tájékoztatja a 
kisebbségi önkormányzatot a költségvetési koncepciónak a helyi kisebbségi 
önkormányzatra vonatkozó részéről. [Ámr. 28. § (1)-(6) bekezdései] 
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3. A költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendje 

 

A helyi önkormányzat és a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat 
költségvetésére a költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után, 
a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének előkészítése során a helyi 
önkormányzat által megbízott személy folytatja az egyeztetést a kisebbségi önkormányzat 
elnökével, melynek keretében az elnök rendelkezésre bocsátja a települési, illetve területi 
kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. [Ámr. 28. § (7) bekezdése] 
 
Az Áht. előírásai alapján a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének elfogadását, 
valamint az előirányzatok évközi megváltoztatását a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testülete önálló határozatban köteles megállapítani. Egyidejűleg a települési önkormányzat 
költségvetési rendeletének elkülönítetten, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben kell 
tartalmaznia a kisebbségi önkormányzatok költségvetését (a kisebbségi önkormányzat 
saját költségvetéséről szóló határozata alapján). A települési önkormányzat 
költségvetésében ezen előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata 
alapján változtathatók, illetve változtatandók meg. A kisebbségi önkormányzatnak 
biztosítania kell, hogy az elfogadott költségvetési határozat eljuttatásával a települési 
önkormányzat határidőben képes legyen eleget tenni a központi szervek felé teljesítendő 
adatszolgáltatási, illetve helyi költségvetési rendeletalkotási kötelezettségének. (Ennek 
elmulasztása esetén a települési önkormányzat által megküldött költségvetési és 
beszámolási információk, valamint a vonatkozó helyi rendeletek hiányos adatokat 
tartalmaznak.) 
 
Az együttműködés fontos területe tehát a költségvetési tervezés, amelynek rendjét, a 
végrehajtás konkrét feladatait és határidejét a megállapodásokban kell rögzíteni, ugyanis a 
kölcsönös tájékoztatás és a szükséges egyeztetések hiányában eltérő, pontatlan adatokkal 
történik a költségvetés tervezetének összeállítása, határozati-rendeleti jóváhagyása. A 
költségvetési törvény alapján, a rendelkezésre álló információk birtokában a települési és a 
kisebbségi önkormányzat lefolytatja az egyeztetést; kérésre a jegyző előkészíti a kisebbségi 
önkormányzat költségvetési határozattervezetét. Az elfogadott költségvetési határozatot 
az elnök továbbítja a polgármester részére a települési önkormányzat költségvetési 
rendelettervezetének elkészítéséhez.  
 
A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának az alábbi szerkezet szerint kell 
tartalmaznia az előirányzatokat: 

 az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei forrásonként, 

 működési, fenntartási előirányzatok, ezen belül költségvetési szervenként 
részletezve a kiemelt előirányzatok: 

 személyi jellegű kiadások, 

 munkaadókat terhelő járulékok, 

 dologi jellegű kiadások, 

 ellátottak pénzbeli juttatásai, 
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 speciális célú támogatások, 

 felújítási előirányzatok célonként, 

 felhalmozási kiadások feladatonként, 

 igazgatási tevékenység kiadásai feladatonként (elkülönítetten a tartalékok),  

 éves létszámkeret költségvetési szervenként, 

 többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, 

 működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása 
mérlegszerűen. 

 
A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát a 
kézhezvételtől számított 60 napon belül változatlan tartalommal köteles beépíteni a saját 
költségvetéséről szóló rendeletébe. [Nektv. 26. § (2) bekezdése] Az Áht. részletesebben 
rendezi e kérdést, amikor kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe 
a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat képviselő-
testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik 
döntési jogosultsággal. [Áht. 65. § (3) bekezdése] Az Áht. 65. § (4) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata 
törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, 
illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 
 
Mindezekből következik, hogy a költségvetési határozattervezet előkészítőinek, illetőleg a 
határozatot elfogadó testületnek a felelőssége a bevételi-kiadási előirányzatok tervezése; a 
települési és a kisebbségi önkormányzatok egymás mellé rendeltsége okán a települési 
önkormányzat nem bírálhatja felül a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában 
esetlegesen meglevő megalapozatlan számadatokat. A kisebbségi önkormányzat 
gazdálkodásának biztonságáért a kisebbségi önkormányzat testülete, annak 
szabályszerűségéért az elnök felelős. [Nektv. 60/A. § (2) bekezdése] 
 

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 

Az előirányzat-módosítás a megállapított kiadási, bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat 
növelése vagy csökkentése. Előirányzat-átcsoportosítás történik, amikor egyidejű 
előirányzat-csökkentést és –növelést hajt végre az önkormányzat a bevételi, illetve kiadási 
főösszegek változatlansága mellett. 
 
A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati 
előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e 
módosításokat a települési önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi 
előirányzatain át kell vezetni. A jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítást a 
kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete engedélyezhet határozatával, mely jogát 
átruházhatja a kisebbségi önkormányzat elnökére, bizottságaira. [Áht. 74. § (4) bekezdése] 
Ha a helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre (ideértve 
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az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat is), a helyi kisebbségi 
önkormányzat testülete módosítja a költségvetéséről szóló határozatát. A kisebbségi 
önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításait a települési önkormányzat 
költségvetési rendeletén átvezeti. 
 

5. Zárszámadás 
 

Hasonlóképpen a költségvetési határozathoz, a zárszámadási határozat tervezetét is a 
jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat kérésére, amelyet a kisebbségi önkormányzat 
elnöke terjeszt a testület elé. A kisebbségi önkormányzat elfogadott zárszámadási 
határozatát az elnök a helyi önkormányzat zárszámadási rendelettervezetének 
elkészítéséhez továbbítja a polgármester részére [Ámr. 29. § (3) bekezdése], melyet szintén 
a kézhezvételtől számított 60 napon belül be kell építeni a zárszámadási rendeletbe. 
 
Fontos előírás, hogy a zárszámadási határozatot a költségvetési határozattal 
összehasonlítható szerkezetben kell elkészíteni, vagyis tartalmi elemei között szerepeltetni 
kell a költségvetési határozatnál ismertetett szerkezeti felépítést. Ezenkívül rendelkezni 
kell a költségvetési többlet felhasználásáról, illetőleg jóvá kell hagyni a költségvetési hiány 
finanszírozásának módját [Áht. 8/A. § (1) bekezdés]. 
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III. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje 
 
A települési és területi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására az Ámr.-nek a helyi 
önkormányzatok költségvetési szerveire vonatkozó szabályait kell alkalmazni.  
 
Az operatív gazdálkodással kapcsolatos főbb fogalmak: 
 

 kötelezettségvállalás: a szerv nevében, a szerv feladatainak ellátása során 
fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása. 

 utalványozás: kiadás teljesítésének, bevétel beszedésének vagy elszámolásának 
elrendelése. 

 ellenjegyzés: a kötelezettségvállalással és utalványozással történő egyetértés. 

 érvényesítés: az összegszerűség és fedezet meglétének, az előírt követelmények 
betartásának ellenőrzése. 

 szakmai teljesítésigazolás: a kiadás, illetve bevétel jogosultságának, 
összegszerűségének, továbbá a szerződés, megállapodás teljesítésének szakmai 
igazolása. 

 
A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének terhére kötelezettségvállalásra és 
utalványozásra kizárólag az önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott kisebbségi 
önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány 
ellenjegyzésére a kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szervének vezetője – 
azaz a jegyző – jogosult. Az ellenjegyzést azonban a jegyző helyett a kisebbségi 
önkormányzat megbízása alapján a képviselő-testület tagja is végezheti. E megbízást a 
testület határozati formában adhatja meg. [Áht. 74/A. §-a] 
 
Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:  

 a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le nem kötött, a 
kötelezettségvállalás tárgyával összefüggő kiadási előirányzat rendelkezésre áll-
e, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet, 

 az előirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés időpontjában a fedezet 
rendelkezésre áll-e,  

 a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 
 
Ezenkívül az utalvány ellenjegyzése során arról is meg kell győződni, hogy megtörtént-e a 
szakmai teljesítés igazolása, valamint az érvényesítés.  
 
Amennyiben a kötelezettségvállalást jelentő okmány, avagy az utalvány nem felel meg a 
fenti feltételeknek, az ellenjegyzőnek akkor kell az ellenjegyzést teljesítenie, ha erre a 
kötelezettségvállaló, utalványozó írásban utasítja. Ekkor az okmányt „a 
kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra történt” záradékkal köteles ellátni, és erről a 
kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét haladéktalanul írásban értesítenie kell. E 
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bejelentést a testület soron következő ülésén köteles megvizsgálni, és kezdeményezni az 
esetleges felelősségre vonást. [Ámr. 134. § (12) bekezdése] 
 
A bizonylatok érvényesítését minden esetben a polgármesteri hivatal – jegyző által írásban 
megbízott – pénzügyi-számviteli szakképesítésű dolgozójának kell végeznie. [Ámr. 135. § 
(4) bekezdése] 
 
Amennyiben a polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának 
végrehajtó szerve, a szakmai teljesítésigazolás módjáról, az azt végző személyek 
kijelöléséről az önkormányzat jegyzője belső szabályzatban rendelkezik.   
 

Összeférhetetlenségi szabályok 

 

 A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az 
ellenjegyző – ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy 
nem lehet. 

 Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, 
utalványozásra jogosult személlyel. 

 Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem 
végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli hozzátartozója (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja), vagy a 
maga javára látná el. Amennyiben nincs a kisebbségi önkormányzatnak olyan 
testületi tagja, aki a kötelezettségvállaló, illetve utalványozó személlyel ne lenne 
közeli hozzátartozói viszonyban, az ellenjegyzési jogkört a jegyző gyakorolja. 

 
A kisebbségi önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos pénzforgalmát vagy 
a települési önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, külön a 
részére megnyitott alszámlán, vagy ugyanazon hitelintézetnél megnyitott önálló 
költségvetési elszámolási számlán bonyolíthatja le. A települési, illetve területi kisebbségi 
önkormányzat kizárólag a helyi önkormányzat által választott hitelintézetnél vezetheti 
számláit [Ámr. 103. § (1) bekezdése]. A kisebbségi önkormányzat által nyitandó 
bankszámlához az illetékes választási bizottság igazolása, illetőleg a kisebbségi 
önkormányzat testülete (közgyűlése) alakuló ülésének jegyzőkönyve is szükséges [Nektv. 
60/D. §]. 
 
A bankszámla feletti rendelkezés esetében is az általános szabályok érvényesülnek; az 
utalványozó a kisebbségi önkormányzati elnöke, míg az ellenjegyző vagy a helyi 
önkormányzat jegyzője, vagy a kisebbségi önkormányzat által megbízott kisebbségi 
önkormányzati képviselő.  
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1. Államháztartási információszolgáltatás 
 

Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok 
alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a 
költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásának bemutatására, továbbá a 
költségvetési támogatások elszámolására terjed ki. 
 
A települési önkormányzatnak elfogadott költségvetését, továbbá féléves és éves 
költségvetési beszámolóját – mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetését, illetve 
beszámolóját is magában foglalja – az előírt adattartalommal be kell nyújtania a Magyar 
Államkincstár területi igazgatóságához. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának 
féléves helyzetéről szeptember 15-ig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési 
koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet, mely tájékoztatók 
tartalmazzák a kisebbségi önkormányzatra kiterjedően is a költségvetési előirányzatok 
időarányos alakulását. Mindezek értelmében a beszámolási kötelezettségek teljesítéséhez a 
kisebbségi önkormányzatnak megfelelő időben adatokat kell szolgáltatnia a települési 
önkormányzat részére. 
 

2. Nyilvánosság 
 

A közpénzek felhasználásának átláthatósága és nyilvánossága érdekében az Áht. az 
alábbiak szerint rendelkezik. 
 
15/A. § (1) Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, 
működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, 
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 
támogatást odaítélő szervezet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy honlapján 
közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Honlapon 
történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. 
Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap vagy honlap létesítése – e kötelezettség 
teljesítésével összefüggésben – nem kötelező, a közzétételre ilyen esetben a helyben 
szokásos módon kerül sor. Az állami, önkormányzati támogatási programokról szóló 
jogszabályok megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabályait, és hatvan 
napnál rövidebb határidőt is meghatározhatnak. 
 
Fentieken túl az Ámr. 22. számú melléklete tartalmazza az államháztartási információk 
körébe tartozó, kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körét, mely szervezeti és 
tevékenységi adatokra, valamint gazdálkodási és vagyonadatokra terjed ki. 
 
A közpénzekről történő szigorú számadás követelményéhez kapcsolódik még az Áht. 
13/A. § (2) bekezdésében foglalt azon előírás, amely szerint az államháztartás 
alrendszereiből, így a kisebbségi önkormányzatok költségvetéséből támogatott szervek, 
magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljellegű juttatások 
rendeltetésszerű felhasználásáról. 
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3. Belső ellenőrzés 
 

A belső ellenőrzés tárgyát a költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és 
elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás képezik. A 
települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 
felügyeleti ellenőrzését vagy a kisebbségi önkormányzat belső ellenőre vagy a helyi 
önkormányzat szerveinek gazdálkodását ellenőrző belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés 
eredményéről tájékoztatni kell a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat 
testületét. [Nektv. 57. § (2) bekezdése]  
 
Az államháztartás külső ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a kisebbségi 
önkormányzatok tekintetében is az Állami Számvevőszék látja el.  
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IV. A kisebbségi önkormányzatok vagyona 
 
A kisebbségi önkormányzat vagyona a kisebbségi közügyek ellátását szolgálja, mely 
feladatok ellátása során az önkormányzat vagyonával önállóan gazdálkodik. A kisebbségi 
önkormányzatokat – törvényben meghatározott eltérésekkel – megilletik mindazok a 
jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve 
terhelik. A tulajdonost megillető jogosultságokról a kisebbségi önkormányzat testülete át 
nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határoz. [Nektv. 60. § (1) bekezdése, 
Nektv. 60/A. § (1)-(2) bekezdései] 
 
A kisebbségi önkormányzat vagyonának elkülönített része a törzsvagyon, melynek körét a 
kisebbségi önkormányzat testülete át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel 
határozza meg. A törzsvagyon körébe tartoznak mindazok az ingó és ingatlan 
vagyonrészek, továbbá vagyoni értékű jogok, amelyek a kisebbségi önkormányzat 
tulajdonában, kizárólagos használatában vannak, és közvetlenül a kisebbségi közügyek 
ellátását szolgálják. A törzsvagyon körének meghatározása úgyszintén a kisebbségi 
önkormányzat át nem ruházható feladat- és hatáskörébe tartozik. [Nektv. 30/C. § (3) 
bekezdés k) pontja] 
 
A törzsvagyon körébe tartozó vagyonrészek közül: 

 forgalomképtelen a működést biztosító ingatlan vagyonrész, továbbá minden 
más olyan vagyonrész, amelyet törvény vagy a kisebbségi önkormányzat a 
szervezeti és működési szabályzatában annak nyilvánít, 

 korlátozottan forgalomképesek a törzsvagyonhoz tartozó mindazon 
vagyonrészek, amelyek nem tartoznak a forgalomképtelen vagyonhoz. 

 
A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvényben vagy minősített 
többséggel hozott kisebbségi önkormányzati határozatban meghatározott feltételek 
alapján lehet rendelkezni. [Nektv. 60/A. § (3)-(5) bekezdései] 
 
A forgalomképtelen vagyontárgy nem értékesíthető, nem terhelhető meg, nem lehet 
követelés biztosítéka, tartozás fedezete, és végrehajtás sem vezethető rá. A korlátozottan 
forgalomképes vagyonról történő rendelkezés kereteit törvény, illetve a kisebbségi 
önkormányzat határozata jelöli ki; míg a forgalomképes vagyon esetében a képviselő-
testület szabadon dönt a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról.  
 
A vagyon hasznosításánál nem kerülhető meg az Áht.-nak a versenyeztetésre vonatkozó 
rendelkezése, amely szerint: 
 
„108. § (1) Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó – a költségvetési törvényben, az 
állami vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi önkormányzat 
rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában meghatározott 
értékhatár feletti – vagyont értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon 
használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény vagy állami vagyon esetében 
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törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály kivételt nem tesz – csak nyilvános 
(indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.” 
 
A 2009. évi költségvetésről szóló törvény [9. § (1) bekezdés] alapján versenytárgyalás 
alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió 
forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi 
önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat. 
 
A versenyeztetési kötelezettség nem vonatkozik az Áht. alapján: 

 a bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az 
államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, 
önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik, 

 ingatlancserére, amennyiben külön jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – a szolgáltatott ingatlan feletti rendelkezési jogot 
védetté nyilvánítással vagy más módon korlátozza, és az ellenszolgáltatás is 
ingatlan. 
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V. Feladatellátás szervezeti keretei 
 

A kisebbségi önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására intézményt, 
gazdasági társaságot, más szervezetet alapíthat, kinevezi ezek vezetőit. A kisebbségi 
önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetet alapíthat, vagy olyan működésében 
vehet részt, ahol felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét, és 
vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. [Nektv. 30/A. § (5) (6) 
bekezdései] 
 
A képviselő-testület át nem ruházható feladat- és hatáskörébe tartozik az intézmény 
alapítása, átvétele, megszüntetése, átszervezése, intézmény vezetőjének kinevezése, 
felmentése; gazdálkodó szervezet vagy más szervezet létrehozása, megszüntetése és az 
ezekben való részvételről szóló döntés. [Nektv. 30/C. § (3) bekezdés d), f) pontjai] 
 
Az önkormányzati intézmények költségvetési szervi formában működnek, melyek 
alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatosan jelentős változást hoztak a 
2009. január 1-jén hatályba lépett Kt. rendelkezései, mely módosította az Áht. kapcsolódó 
előírásait is. Az új szabályozás következtében két költségvetési szervi alaptípus 
különböztethető meg: 
 
Közhatalmi költségvetési szerv, amely jogszabály által közhatalmi jogosítvánnyal 
felruházott szerv (jogalkotói, jogszabály-előkészítői, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági 
és törvényességi ellenőrzési stb.). 
 
Közszolgáltató költségvetési szerv, amely a köz számára nyújt jogszabályban 
meghatározott, a közfeladat-ellátás körébe tartozó szolgáltatást. Altípusai: közintézmény, 
közintézet, vállalkozó közintézet, közüzem. 
 
A kisebbségi önkormányzatoknak, mint alapítóknak a Kt. rendelkezéseiből fakadó 
feladatoknak eleget kell tenniük, így: 
 

 2009. május 15-ig felül kell vizsgálni szervezeti szempontból a közfeladat 
ellátásának módját, amely nemcsak a költségvetési szervekre, hanem az 
önkormányzat által vagy költségvetési szerve által alapított, illetve részvételével 
működő gazdálkodó szervezetekre is kiterjed. Azaz a felülvizsgálat vonatkozik 
a „kiszervezett” tevékenységet végző cégekre. A Kt. alapján elsődleges a 
költségvetési szervi forma a közfeladatok ellátása során, ezért amennyiben a 
meghatározott jogszabályi feltételek nem állnak fenn a gazdálkodói formára 
nézve (nem állnak fenn valós piaci feltételek, vagy más ok miatt nem indokolt 
a piaci működés), meg kell történnie a „visszaszervezésnek”. 

 2009. június 1-jéig a felülvizsgálat eredményeként a szerveket be kell sorolni az 
új kategóriákba, amely az alapító okiratok megfelelő módosítását jelenti. 

 A Kt. hatálybalépésekor már működő, de be nem jegyzett, illetve alapító 
okirattal nem rendelkező költségvetési szervek esetén szintén 2009. június 1-
jéig kell a bejegyzést teljesíteni, ennek hiányában a költségvetési szerv 2010. 
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január 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik; jogutódja az alapító 
önkormányzat.  

 Az Ámr. szintén január 1-től hatályos módosítása részletesen meghatározza a 
költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának tartalmát. A 
szabályzatoknak az Ámr. szerinti módosítását 2009. szeptember 30-ig kell 
elvégezni.  

 
Kiemelendő az Áht. módosítása körében az az új rendelkezés, amely szerint az 
önkormányzat feladatkörében olyan új feladatot vállalhat, amelynek ellátásához a 
költségvetésében megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, illetve a 
fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben e feltételek már nem 
állnak fenn, meg kell szüntetni az új feladatot. 



 SSEEGGÉÉDDLLEETT  JJEEGGYYZZŐŐKKNNEEKK  

ÚÚttmmuuttaattóó  aa  kkiisseebbbbssééggii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  

ggaazzddáállkkooddáássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleetteekkhheezz 

 

 

300 

 

 

VI. Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának eltérő 
szabályai 

 
1. Pénzügyi bizottság 

 

Az országos önkormányzat köteles pénzügyi bizottságot létrehozni. A pénzügyi bizottság 
feladata az országos önkormányzatnál és intézményénél különösen:  

 az éves költségvetési tervezetnek, a féléves és éves beszámoló tervezetének 
véleményezése,  

 a pénzügyi folyamatok figyelemmel kísérése és értékelése,  

 a pénzügyi döntések (különösen hitelfelvételek) megalapozottságának 
vizsgálata,  

 a pénzügyi jogszabályok és belső szabályzatok hatályosulásának vizsgálata.  
 

A bizottság vizsgálatának megállapításait a közgyűlés elé terjeszti, amely a jelentésről soron 
kívül dönt. A közgyűlés egyet nem értése vagy a döntés elmaradása esetén a bizottság 
megküldi a jelentést az Állami Számvevőszéknek. [Nektv. 39/G. § (2) bekezdése] 
 

2. Könyvvizsgáló 
 

Az országos önkormányzat önállóan vagy más országos önkormányzattal közösen – a 
jogszabályban meghatározott feltételek szerinti követelményeknek megfelelő, 
névjegyzékben szereplő – költségvetési könyvvizsgálót (szervezetet) köteles megbízni. A 
könyvvizsgálóra egyebekben az Ötv. rendelkezései az irányadók, ennek megfelelően 
könyvvizsgálattal a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói 
névjegyzékben szereplő „költségvetési” minősítésű könyvvizsgáló bízható meg. Az 
összeférhetetlenségi szabály miatt azonban nem lehet a könyvvizsgáló az országos 
kisebbségi önkormányzat elnöke, a közgyűlés tagja, költségvetési szervének dolgozója, és 
ezek közeli hozzátartozója, e minősége fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől 
számított három évig. 
 
A könyvvizsgálói feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult, a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara által a társaságokról vezetett névjegyzékben szereplő szervezet is 
elláthatja. A könyvvizsgálói szervezet megbízásakor a könyvvizsgálatot elvégző 
természetes személyt (bejegyzett könyvvizsgálót) is meg kell nevezni, akire vonatkozóan 
szintén érvényesülnek az előzőekben ismertetett összeférhetetlenségi szabályok. 
 
A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett költségvetési és 
zárszámadási határozattervezeteket abból a szempontból, hogy azok valós adatokat 
tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, köteles továbbá a 
pénzügyi helyzetet elemezni, különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások 
tekintetében. 
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Kiemelendő, hogy a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a 
könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható (költségvetés, 
zárszámadás). 
 

3. Gazdasági döntések közzététele 
 

Az alábbi határidők szerinti közzétételi kötelezettségeknek kell eleget tenniük az országos 
önkormányzatoknak: 

 minden év február 28-ig az elfogadott költségvetést, 

 minden év május 15-ig a beszámolót. 
 
A közzététel helye a Magyar Közlöny, illetőleg – ha rendelkezik vele – az országos 
önkormányzat internetes honlapja. 
 
Az országos kisebbségi önkormányzat további kötelezettsége, hogy az egyszerűsített 
tartalmú, az önkormányzatnak és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó, éves 
pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatását 
közzétegye a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben. 
 

4. Hivatal 
 

A Nektv. 39/A. § (2) bekezdése az önkormányzat közgyűlése egyik szerveként nevesíti a 
hivatalt, melynek működését az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában kell 
részletesen szabályozni (létszám, szervezeti felépítés, munkarend). Feladatai az alábbiak: 

 A hivatal vezetője köteles jelezni az országos önkormányzat testületének, 
bizottságának és az elnöknek, ha döntéseinél jogszabálysértést észlel. 

 A hivatal előkészíti és végrehajtja az önkormányzat határozatait, ellátja a 
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

 Új országos önkormányzat alakulásakor a leköszönő elnök, a hivatalvezető és 
az új elnök együttesen gondoskodik a szabályszerű átadásról és átvételről. 

 Az országos önkormányzat megszűnését követően a hivatal ellátja a megszűnt 
önkormányzat intézményműködtetési és egyéb, az önkormányzat által 
létrehozott szervezet működéséhez kapcsolódó tulajdonosi, fenntartói 
feladatokat (az új önkormányzat megalakulásáig). 

 
A hivatal vezetőjét az elnök javaslatára a közgyűlés határozatlan időre nevezi ki, aki felett a 
munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja, kivéve a felmentést, mely a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. A hivatal munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető 
gyakorolja. Mind a hivatalvezető, mind a hivatal munkavállalóinak munkaviszonyára a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
hivatal országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervnek minősül, létrehozása 
kötelező.  
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5. Egyéb, sajátos előírások 
 

Az országos önkormányzat tagjai, munkavállalói, külső szervezetek, személyek, illetve 
ezek hozzátartozói csak a szervezeti és működési szabályzatban megállapított korlátokkal 
kaphatnak juttatást az önkormányzattól. [Nektv. 39/D. § (5) bekezdése] 
Az országos önkormányzat által folytatott vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait 
elkülönítetten kell nyilvántartani, melyeket szerepeltetni kell az éves beszámolóban. 
Ezenkívül a zárszámadási határozatban rendelkezni kell arról, hogy a vállalkozási 
tevékenység eredményéből mennyit használhat fel működésre, mennyit kisebbségi 
közfeladatainak ellátására. [Nektv. 39/E. § (1)-(2) bekezdései] 
 

6. Számviteli politika, szabályzatok 
 

A számviteli politika a Szvt.-ben szabályozott alapelvek, értékelési előírások 
végrehajtásának módszereit, eszközeit határozza meg. A számviteli politika keretében 
kötelezően el kell készíteni a következő szabályzatokat: 

 az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, 

 az eszközök és a források értékelési szabályzatát, 

 az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, 

 a pénzkezelési szabályzatot. 
 

7. A Kgr. szabályai 
 

Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának sajátos szabályait a Kgr. 
részletezi, az alábbi tartalommal. 
 

a. Költségvetési tervezés [Kgr. 2-6. §-a] 

 

A költségvetési tervezés során az Áht. szerinti határidők az irányadók, melynek 
munkaszakaszai: 
 
Költségvetési koncepció elkészítése: az önkormányzat elnöke, a pénzügyi bizottság 
elnöke, valamint a hivatal vezetője áttekinti az önkormányzat költségvetési szerveinek a 
következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, a bevételi forrásokat. Az ennek alapján 
kialakított, a valamennyi bizottság által is véleményezett koncepciót az önkormányzat 
elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés határozatot hoz a költségvetés készítésének 
további munkálatairól. 
 
Költségvetési határozattervezet elkészítése: az önkormányzat elnöke a közgyűlés elé 
terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, véleményezett határozattervezetet, amelyhez 
csatolja a könyvvizsgáló írásos jelentését. 
 
Költségvetési határozat előirányzatainak lebontása a végrehajtásért felelős személyekre és 
szervekre. 
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Elemi költségvetés elkészítése: a költségvetési törvényhez igazodóan a közgyűlés január 
10-ig megállapítja költségvetési szerveinek elemi költségvetése elkészítéséhez szükséges 
keretszámokat, szempontokat. Az elemi költségvetési elkészítése a hivatal feladata, melyet 
a közgyűlés hagy jóvá; tartalmára az Ámr. 37. §-ában foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
(Elemi költségvetés tartalma: 

 kiadások és bevételek részletes előirányzatonként, 

 kiadások és bevételek szakfeladatrend szerinti tevékenységenkénti 
részletezésben, 

 a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetétele, 

 a költségvetési feladatmutatók állománya és a teljesítménymutatók, 

 a részletes kiadási és bevételi előirányzatokat megalapozó indokolás.) 
 

b. A hivatalra, mint költségvetési szervre vonatkozó sajátos szabályok [Kgr. 7-
8. §-a] 

 

A hivatalvezető hatáskörébe tartozik az önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának 
irányítása, a nyilvántartások folyamatos vezetése. A hivatal azon költségvetési 
előirányzatok felett rendelkezhet, amelyet a közgyűlés részére meghatározott. 
 

c. Számlavezetés [Kgr. 10-12. §-a] 
 

A számlavezető hitelintézet kiválasztásáról a közgyűlés dönt; költségvetési szervei csak e 
hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezelhetik pénzeszközeiket. 
 
Az önkormányzat a számlavezető hitelintézetet a hónap első napjával változtathatja meg, 
mely változás kitűzött időpontja előtt 30 nappal köteles írásban tájékoztatni a Kincstár 
területileg illetékes igazgatóságát. 
 

d. Operatív gazdálkodás [Kgr. 14-15. §-a] 
 

d.1. Kötelezettségvállalás és annak ellenjegyzése 
 
Kötelezettségvállalásra az önkormányzat nevében az elnök vagy az általa írásban 
felhatalmazott személy jogosult. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a hivatalvezető 
vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. Ha a kötelezettségvállalás nem felel 
meg az Ámr. szabályainak (nem tervezett előirányzat, fedezet nem áll rendelkezésre, 
gazdálkodási szabályokba ütközik), az ellenjegyző erről írásban tájékoztatja a 
kötelezettségvállalót. Az ennek ellenére írásban közölt utasítás esetén az ellenjegyzőnek 
végre kell hajtania az ellenjegyzést, amelyről viszont haladéktalanul köteles írásban 
értesíteni a közgyűlést. A közgyűlésnek soron következő ülésen meg kell vizsgálnia a 
bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.  
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d.2. Utalványozás és annak ellenjegyzése 
 
Utalványozásra a közgyűlés által írásban felhatalmazott személy jogosult, azonban a 
hivatali költségvetési előirányzatok esetén az utalványozó az elnök vagy az általa írásban 
felhatalmazott személy. Az utalvány ellenjegyzésére a közgyűlés által kijelölt személy vagy 
az általa írásban kijelölt személy jogosult.  
 
Kötelezettségvállalásra és utalványozásra az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű 
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az országos kisebbségi 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, a 
közgyűlés összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult. 
 
d.3. Teljesítés igazolása  
 
A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján 
ellenőrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, 
megrendelés, megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítésigazolás módjáról, az azt végző 
személyek kijelöléséről a hivatalvezető belső szabályzatban köteles rendelkezni az Ámr. 
135. § (2) bekezdése alapján. 
 

e. Likviditási terv, időközi költségvetési terv [Kgr. 16-17. §-a] 

 
Az országos kisebbségi önkormányzat pénzállományának alakulásáról a hivatalvezetőnek 
likviditási tervet kell készítenie. 
 
A költségvetési szervekre vonatkozó időközi jelentéseknek a Kincstár igazgatóságához 
történő megküldési határideje az Ámr. 144. § (1) bekezdése alapján: 

 a tárgyév I-III. hónapjáról április 20-ig, 

 a tárgyév I-VI. hónapjáról július 20-ig, 

 a tárgyév I-IX. hónapjáról október 20-ig, 

 a tárgyév I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január 20-ig. 
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MELLÉKLET 
 

AB határozatok kivonatai 
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Az állattartáshoz kapcsolódó AB határozatok kivonata 

 
49/2007. (VII. 3.) AB határozat 

 

1. Állattartás társasházban 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: nem tesz különbséget a többlakásos épületek 
között azok önkormányzati vagy társasházi jellege alapján, a lakók közötti viszonyba 
avatkozott be.  
 
Az AB indokolása: a Tht. 13. § (2) bekezdése és 26. §-a alapján a társasházi közösség 
házirendet alkot. A társasházi közösség házirend-alkotási joga azonban nem korlátozza a 
képviselő-testületnek az állattartás egyes helyi szabályait illető jogalkotási hatáskörét. Az 
állattartás szabályainak megállapításakor olyan szabályokat alkothat a képviselő-testület, 
amelyek mind az önkormányzati, mind a nem önkormányzati ingatlanokra (társasházi 
lakásokra, vagy akár családi házakra) kiterjednek. 
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: 53/2003. (XI. 13.) AB határozat. 
 

2. Az állattartás tiltása közös tulajdonú ingatlanrészeken 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: tilos az ebek tartása a többlakásos épületek 
közös tulajdonban álló ingatlanrészeiben (előtér, lépcsőház, udvar, közös használatú 
helyiségek, pince). 
 
Az AB indokolása: a közös tulajdonban álló ingatlanrészek vonatkozásában a 
tulajdonostársak a használat kérdéseiről – szótöbbséggel – közösen döntenek a Tht. 23. §-
a, valamint mögöttes szabályként a Ptk. 140. §-a alapján a lakóközösségre (valamennyi 
tulajdonostársra) bízva a használat egyes kérdéseinek rendezését. A közös tulajdonú 
ingatlanrészek vonatkozásában tehát magasabb szintű jogszabály a Tht. és a Ptk. tartalmaz 
rendelkezéseket. 
 

3. Nagytestű, támadó természetű ebek tartásának tiltása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a többlakásos épületben tilos a nagytestű, 
valamint a támadó természetű ebek tartása.  
 
Az AB indokolása: az ebek veszélyessége, az életvédelem biztosítása és ehhez 
kapcsolódóan a speciális tartási szabályok kialakítása nem tekinthetők helyi közügynek. 
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Tekintettel arra, hogy a jogalkotó az Ávt.-ben, valamint a Vekr.-ben meghatározta, hogy 
melyek azok az ebek, amelyekre – veszélyességükre tekintettel – speciális tartási szabályok 
kialakítása szükséges, valamint meghatározta ezeket a speciális tartási szabályokat is, a 
települési önkormányzatnak nincs jogalkotási jogosultsága további tartási korlátok 
megállapítására (sem fajta, sem természet szerint), korlátozva ezzel a tulajdonhoz való 
jogot.  
 

4. Ebek közterületen történő sétáltatása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: ebek közterületen valamint többlakásos 
épületek közös használatú területén pórázon, a nagytestű, támadó természetű vagy 
harapós ebek szájkosárral is ellátva sétáltathatók.  
 
Az AB indokolása: az Ör. által statuált szabálysértési tényállások tartalmukat tekintve nem 
ellentétesek magasabb szintű jogszabállyal. E tényállások magukban foglalják az Szkr. 3. §-
a (veszélyeztetés kutyával) által büntetni rendelt magatartásokat, de ezentúl szabálysértéssé 
minősítik olyan kötelezettségek megszegését is, amelyek előírását a képviselő-testület a 
helyi közösség érdekében indokoltnak tartott.  
 

29/2007. (V. 17.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: tilos nagyhaszonállat legelőre történő kihajtása 
a település bizonyos utcájának teljes szakaszán. 
 
Az AB indokolása: az állatoknak a közúton történő hajtására irányadó szabályokat a 
KRESZ határozza meg. A KRESZ nem ad külön felhatalmazást a települési 
önkormányzatnak arra, hogy az állatok közúton történő hajtását szabályozza. 
 

1423/B/2007. AB határozat 
 

1. A szomszédok hozzájárulása az állattartáshoz 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: meghatározott szám feletti (egynél több kutya, 
kettőnél több macska) állat tartásához a közvetlen szomszédok hozzájárulása szükséges.  
 
Az AB indokolása: a hozzájárulás megadására jogosítottak köre csak a közvetlen 
szomszédokra – tehát az állattartással legközvetlenebbül érintettekre – terjed ki. 
Elképzelhető, hogy egy kisebb társasház esetében ez az adott emeleten – vagy akár az 
érintett társasházban – lakók összességét jelenti, mindazonáltal az nem állítható, hogy az 
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Ör. túlságosan nagyszámú, az állattartással esetleg egyáltalán nem – vagy kevésbé – 
érintett lakótárs beleegyezésének a megszerzését írná elő. Az állattartás létrejötte csak az 
érintettek hozzájárulásától függ és a hozzájárulás adására jogosultak köre kellően pontos 
és nincs túlságosan szélesen meghatározva, ezért az Ör. nem vezet a tulajdonhoz való (a 
zavartalan lakáshasználathoz való) jog aránytalan korlátozására. 
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 23/2000. (VI. 28.) AB határozat, 
továbbá 
 

79/2006. (XII. 20.) AB határozat 
 

A széleskörűen megkövetelt előzetes írásbeli hozzájárulás aránytalan tulajdoni korlátozást 
jelenthet. A tulajdoni korlátozás arányossága szempontjából annak van jelentősége, hogy 
az állattartás létrejötte (a lakáshasználati jog gyakorlása) hány személy (lakó) előzetes 
hozzájárulásától függ. A tulajdonhoz való jog alkotmányos korlátozásához az szükséges, 
hogy a hozzájárulásra jogosultak körét – a későbbi jogviták elkerülése céljából – 
amennyire lehetséges, az állattartással érintettek alkossák (a közérdekűség követelménye 
alapján), valamint hogy a hozzájárulásra jogosultak köre ne legyen túl szélesen 
meghatározott (az arányosság követelménye alapján). Ugyanakkor arra nem köteles a helyi 
önkormányzat, hogy valamennyi, az állattartással esetlegesen érintetté váló lakótárs 
hozzájárulását követelje meg az állattartáshoz az állattartás szabályozása során. 
 

27/2004. (VII. 7.) AB határozat 
 

Magasabb szintű jogszabályokkal nem ellentétes, ha meghatározott állattartási övezetben 
található társasház esetén egynél több kutya tartását a közös képviselő illetve a bérbeadó 
írásbeli beleegyezéséhez köti az önkormányzat. A Tht. nem zárja ki azt, hogy más 
jogszabály a társasház házirendje körébe tartozó kérdésre nézve szabályozzon, és akár a 
közös képviselőre további jogkört telepítsen.  
 

53/2003. (XI. 13.) AB határozat 
 

Nem minősül alkotmánysértőnek az az előírás, amely szerint az állattartás 
engedélyezésének feltétele a közvetlen szomszédok legalább 75 %-ának hozzájáruló 
nyilatkozata.   
 

1/2003. (I. 14.) AB határozat 
 

Az Ör. azon rendelkezése, amely az ebtartást az ebtartó alatti, feletti és vele azonos 
szinten lakók összességének előzetes írásbeli hozzájárulásától tette függővé, aránytalanul 
korlátozza a tulajdonhoz (zavartalan lakáshasználathoz) való jogot. 
 

634/H/2003. AB határozat 
 

A tulajdonhoz (lakáshasználathoz) való jogot nemcsak a széleskörű előzetes hozzájárulás 
sértheti, hanem az is, ha az ebtartáshoz minden esetben hozzájárulást ír elő a helyi 
önkormányzat. A helyi önkormányzat tehát, abban az esetben, ha rendelkezik az ebtartás 
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helyi szabályairól, köteles az ebtartás sajátosságaira figyelemmel (például az állat 
szaporulata tartására vonatkozóan) differenciált szabályozást kialakítani, s ha azt a 
közérdek nem teszi indokolatlanná, legalább egy eb tartását lehetővé tenni előzetes 
hozzájárulás nélkül. 
 

2. Visszaható hatály tilalma, átmeneti rendelkezések hiánya 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: hatályba léptetése a kihirdetés napjával történt, 
és nem állapított meg átmeneti szabályokat. 
 
Az AB indokolása: az Ör. által hatályon kívül helyezett korábbi, az állatok tartásáról szóló 
rendelet az engedély nélkül tartható állatok számát, illetve a közvetlen szomszédok 
beleegyezésének megszerzésére vonatkozó előírásokat az Ör.-ben foglaltakkal 
megegyezően szabályozta. Miután az állatok tartásának szabályozása az Ör.-ben nem 
előnyösebb, de nem is hátrányosabb az érintettekre a korábbi szabályozásnál, valamint az 
Ör. előírásai nem tekinthetők meghatározott társadalmi viszonyt első ízben rendező 
szabályoknak, így a visszamenőleges hatály tilalmába ütközés az átmeneti szabályok hiánya 
miatt nem állapítható meg. 
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 9/2006. (II. 22.) AB határozat, a 
28/2004. (VII. 7.) AB határozat, a 908/B/2003. AB határozat, és a 29/2001. (VI. 29.) AB 
határozat, továbbá  
 

37/2004. (X. 15.) AB határozat 
 

Az Alkotmánybíróság leszögezte, annak elbírálása, hogy valamely konkrét jogszabály 
esetében mennyi idő szükséges a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez, 
gazdaságpolitikai, szervezési, műszaki stb. szempontok figyelembevételét szükségessé tevő 
mérlegelési kérdés, vagyis nem alkotmányjogi probléma. 

 
77/2006. (XII. 20.) AB határozat 

 
1. Hatáskör telepítési rendelkezések 

 
a. Az ebtartás jegyző általi tiltása 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az eb tartását a jegyző megtilthatja, ha ezt az 
épület lakóinak legalább fele írásban kezdeményezi. 
 
Az AB indokolása: a jegyző az állattartás megszüntetésére (megtiltására) bizonyos körben 
az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és 
hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 
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jogosult. E hatásköre gyakorlására akkor kerül sor, ha az állatot az állatvédelemre, 
valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértésével tartják. Az önkormányzat 
képviselő-testülete azonban nem ruházhat át önkormányzati hatáskört a jegyzőre. Jegyzőt 
államigazgatási hatáskör gyakorlására csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet 
felhatalmazni.  
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 9/2006. (II. 22.) AB határozat, és a 
37/2004. (X. 15.) AB határozat. 
  

b. Generális jellegű hatáskör átruházás 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a rendeletben szabályozott kérdésekben a 
polgármester rendelkezik hatáskörrel. 
 
Az AB indokolása: az Ötv. 9. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az önkormányzat 
képviselő-testülete „egyes hatásköreit” ruházhatja át – többek között – a polgármesterre. 
A képviselő-testület „generális” jellegű hatáskör-átruházása ellentétes az Ötv. 9. § (3) 
bekezdésével és végső soron sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. A hatáskör-
átruházásnak mindig konkrét, egyértelműen meghatározható hatáskörökre kell történnie. 
 

c. Ebtenyészet engedélyezése 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: ebtenyészetet a település közigazgatási 
területén csak engedéllyel szabad létesíteni. 
 
Az AB indokolása: a helyi önkormányzat akkor, amikor az ebtartás, ebtenyésztés körében 
önkormányzati hatósági jogkörben kiadott engedélyhez köti a tevékenység folytatását, a 
köz érdekében a helyi lakóközösség békés együttélésének védelme, a későbbi jogviták 
elkerülése céljából szabályoz. Magasabb szintű jogszabályok nem zárják ki a helyi 
önkormányzat szabályozási jogosultságát, és az ebtenyészet létesítésének (polgármesteri) 
engedélyhez kötését. 
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 29/2004. (VII. 7.) AB határozat, a 
28/2004. (VII. 7.) AB határozat, és a 908/B/2003. AB határozat. 
 

2. A jogbiztonság elvébe ütköző rendelkezések 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege:  
a) ha az eb tulajdonosa a tartásra vonatkozó szabályokat megszegi, az eb tartását meg kell 
tiltani, 
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b) kertes házban és udvarán a macskák száma nincs korlátozva, feltéve, hogy a 
környezetét nem zavarja, 
c) a rendeletben foglaltak megsértése eseten az állattartó meghatározott cselekmény 
végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezhető. 
 
Az AB indokolása: 
a) és c) pont esetében: A jogalkotó a jogszabály címzettjei (jelen esetben az állattartó) 
számára pontosan meg nem határozott magatartások tanúsításához, vagy mulasztásához 
fűzött jogkövetkezményt, ami nem felel meg a normavilágosság követelményének. Az 
ilyen szabályozási mód, miután a norma címzettjei számára nem egyértelműen 
szabályozott, sérti a jogbiztonság követelményét.  
 
b) pont esetében: A „feltéve, hogy a környezetét nem zavarja” kitétel ugyancsak nem felel 
meg a normavilágosság követelményének. Ezen szabályozás alapján ugyanis az állattartó 
számára nem egyértelmű, hogy pontosan milyen feltételek esetén és milyen mértékben 
korlátozható a macskák száma. 
 

3. Az oltás tényének igazolása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: közterületen tartózkodás esetén az oltást 
igazoló műanyag lapocskát az eb nyakörvére erősítve kell tartani. 
 
Az AB indokolása: az Áesz. 212-216. §-a rendelkezik „a húsevők védelme” körében a 
veszettség elleni védőoltásról, valamint annak igazolásáról. Az oltás tényének igazolása 
tehát nem vonható az önkormányzati hatósági ügyek körébe, mivel azt magasabb szintű 
jogszabály kizárólagos szabályozási körbe vonta és államigazgatási hatósági ügyként 
szabályozta. Az önkormányzat olyan kérdéskörben alkotott szabályt, amelyre nem volt 
felhatalmazása, s amely nem tekinthető a magasabb szintű jogszabályhoz képest kiegészítő 
jellegű normaalkotásnak sem.  
 
A jelen pontban hivatkozott jogszabály hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: az Áesz. 
húsevők védelméről rendelkező 212-216. §-ait a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontja 2009. 
január 1-jével hatályon kívül helyezte. Az FVM rendeletben foglaltak értelmében az oltás 
megtörténtének igazolására 2009. január 1-jétől is az oltási könyv szolgál, tehát az 
önkormányzatoknak ebben a körben szabályozási jogosultsága továbbra sincs.  
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 27/2004. (VII. 7.) AB határozat. 
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451/B/2005. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: hatálya nem terjed ki a sport-, valamint 
különleges célból kiképzett állatok, továbbá rendészeti szervek feladatainak ellátása 
céljából tartott állatokra. 
 
Az AB indokolása: magasabb szintű jogszabály nem kívánja meg, hogy az önkormányzat a 
sportcélra tartott lovak tartását szabályozza, illetve hogy azt a mezőgazdasági 
haszonállatokkal azonos jogszabályban és egyformán tegye.  
 

37/2004. (X. 15.) AB határozat 
 

1. Polgármesteri jogkör 
 

a. Az állattartás engedélyezése 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az egyéb állatok tartásához a polgármester 
engedélye szükséges. 
 
Az AB indokolása: a helyi közhatalom gyakorlásába beletartozik az is, hogy a helyi 
önkormányzat olyan társadalmi viszonyokat szabályozzon a lakosság érdekei védelmében, 
amelyeket magasabb szintű jogszabály még nem szabályozott. Az Ör. szerinti egyéb 
állatok kategóriájába tartozó állatok tartásának engedélyezése önkormányzati hatósági ügy, 
amelyre az Ötv. 9. §-ában foglaltak az irányadók. Ennek megfelelően a képviselő-testület a 
polgármestert felruházhatja a hatáskör gyakorlásával.  
 

b. Az állattartás tiltása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a polgármester az állattartást megtilthatja. 
 
Az AB indokolása: az állattartás megtiltásával, illetve korlátozásával kapcsolatban 
magasabb szintű jogszabály kizárólag a jegyzőnek biztosít államigazgatási hatósági jogkört, 
ha a tartás szabályainak megsértésére kerül sor. Megállapítható tehát, hogy az 
önkormányzat az Ötv. 7. §-ával ellentétesen biztosított hatósági jogkört a 
polgármesternek. 
 
A témával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz még: a 29/2004. (VII. 7.) AB határozat, a 
27/2004. (VII. 7.) AB határozat, az 53/2003. (XI. 13.) AB határozat és a 14/2001. (V. 14.) 
AB határozat. 
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2. Szomszéd fogalma 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a jogbiztonságot sérti, hogy az Ör. nem 
határozta meg a szomszéd fogalmát. 
 
Az AB indokolása: nem tekinthető a jogbiztonságot sértőnek az Ör. azon az alapon, hogy 
nem határozta meg a szomszéd fogalmát. Miután az Ör. a lakosság békés együttélésének 
védelme, a jogviták elkerülése érdekében a tulajdonhoz való jogot korlátozza az ebtartás 
szabályainak meghatározása révén, és ezzel szomszédjogi viszonyokra tartalmaz 
rendelkezéseket, a Ptk. alkalmazható az Ör. mögöttes szabályaként. 
 

27/2004. (VII. 7.) AB határozat 
 

1. Az ebek futtatása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: futtatást csak 14 éven felüli személy láthat el. 
 
Az AB indokolása: a helyi lakóközösség nyugalma, valamint a közbiztonság indokolttá 
teheti, hogy az önkormányzat rendeletében szabályozza, hogy – a veszélyes vagy annak 
minősített ebek kivételével – az ebek futtatásának milyen feltételei vannak, és azok 
megsértését jogosult szabálysértésként szabályozni. Az ebek futtatása tekintetében a 
korhatár szabályozása tehát nem ellentétes magasabb szintű jogszabállyal 
 

2. A birtokvédelem korlátozása 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: ha egy éven belül ismételt esetben 
megalapozott bejelentés érkezik, el kell rendelni valamennyi eb tartásának 
megszüntetetését.  
 
Az AB indokolása: az Ör. előírása korlátozza a birtokvédelem lehetőségét, hiszen a Ptk. 
191. § (1) bekezdése nem követeli meg azt, hogy egy éven belül ismételten kerüljön sor a 
birtoklásban zavarás miatt a birtokvédelmi eljárás kezdeményezésére. Önmagában a 
zavarás ténye elegendő az eljárás kezdeményezéséhez. Ugyanakkor a valamennyi eb 
tartásának megszüntetése, mint a zavarás jogkövetkezménye, korlátozza a Ptk. 191. §-a 
alapján alkalmazható jogkövetkezményeket (eredeti birtokállapot helyreállítása, zavarás 
megszüntetése). 
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1/2003. (I. 14.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. a szomszédok nyilatkozatával szemben 
nem biztosít jogorvoslatot.  
 
Az AB indokolása: a jogorvoslathoz való jogot az Alkotmánybíróság úgy határozza meg, 
hogy az az érdemi határozatok tekintetében más szervhez vagy ugyanazon szervezeten 
belül magasabb fórumhoz való fordulás lehetősége. Nem minősül tehát a jogorvoslathoz 
való jog megsértésének az, ha a jogalkotó nem biztosít jogorvoslatot a nem hatósági 
döntés, illetve a nem érdemi határozat ellen. A szomszédok nyilatkozata nem tekinthető 
hatósági döntésnek, így a jogorvoslat hiánya nem vet fel alkotmányossági problémát. 

 
87/B/2003. AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: indokolatlan különbséget tesz az állattartás 
tekintetében az azonos utcában lakók között. 
 
Az AB indokolása: nem minden megkülönböztetés tilos. Ha a megkülönböztetés az 
összehasonlítható helyzetben lévő személyek között önkényes, vagyis annak nincs ésszerű 
indoka, akkor mindenképpen megállapítható az Alkotmány 70/A. §-ának sérelme. Az 
Alkotmánybíróság jelen esetben megállapította, hogy az egy község belterületén található 
ingatlanok tulajdonosai összehasonlítható helyzetben vannak. Az Alkotmánybíróság a 
rendeletet elfogadó testületi ülésről készült jegyzőkönyvben foglaltak alapján 
megállapította, hogy a képviselő-testület ésszerű indok alapján korlátozta a rendeletben 
felsorolt ingatlanokon az állattartást, az Ör.-ben alkalmazott különbségtétel a tulajdonosok 
jogainak korlátozása terén nem önkényes, annak ésszerű indoka van.  
 

66/B/2002. AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. azon előírása, amely szerint bizonyos 
területen nagy és kis haszonállat nem tartható a diszkrimináció tilalmába ütközik. 
 
Az AB indokolása: alkotmányellenes megkülönböztetés csak akkor állapítható meg, ha 
összehasonlítható helyzetben lévő személyek között tesz a jogalkotó olyan 
különbségtételt, amely alapjogsérelmet okoz. Az állattartás szempontjából a 
haszonállatokat tartó tulajdonosok tekintendők összehasonlítható helyzetben lévőknek. 
Az Ör. a nagy- és kishaszonállatokat tartókra nézve egységesen határozta meg azokat a 
területeket, ahol az ilyen állatok tartása nem megengedett. Miután az önkormányzat 
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valamennyi kis- és nagy haszonállat tartása vonatkozásában azonosan szabályozott, nem 
állapítható meg a diszkrimináció tilalmának sérelme. 

 
14/2001. (V. 14.) AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: ragadozó állat tartásához a polgármester 
engedélye szükséges. 
 
Az AB indokolása: az Átv.-nek a veszélyes állatok tartásáról szóló rendelkezései – amelyek 
hatálya a ragadozó állatokra is kiterjed – engedélyező hatóságként a tartás helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, illetve a természetvédelmi hatóságot jelöli 
meg. Ezzel ellentétes az Ör. azon előírása, amely az engedélyezési jogkört a ragadozó 
állatok tekintetében a polgármesterre telepíti.  
 

1021/B/2000. AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: pontosan körülhatárolt területrészekre 
vonatkozóan tilos a veszélyes állatok és vadállatok tartása. 
 
Az AB indokolása: az Ör. előírásai nem kategórikusan tiltották meg az önkormányzat 
egész területén s magasabb szintű jogszabályban egyébként meghatározott feltételek 
betartása mellett engedélyezhető veszélyes és védett állatok tartását, hanem pontosan 
körülhatárolt területre vonatkozóan. 
 

12/1997. (II. 28.) AB határozat 
 

1.) A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a méhtartás körében a jegyző elrendelheti 
kerítés vagy sövény létesítését, illetve a méhészet áthelyezését. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmány 44/B. § (3) bekezdése alapján államigazgatási feladatot 
és hatósági hatáskört kizárólag törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg a jegyzőnek. 
Sem törvény, sem kormányrendelet nem teszi lehetővé, hogy a méhtartás körében a 
jegyző kerítés vagy sövény létesítésére kötelezzen, illetve a méhészet áttelepítését előíró 
határozatot hozzon. 
 
Határozatában az AB megjegyezte, hogy a méhészet fenntartása miatt a birtokában 
háborított személynek a Ptk. rendelkezései alapján joga van birtoka védelmére. A 
jegyzőnek pedig birtokvédelmi eljárás keretében van joga a méhészet által kifejtett zavaró 
tevékenység megtiltására. 
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2.) A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló 
helyiség falától 10 m távolságon belül nem tarthatók méhek, 15 m védőtávolságon belül 
20 méhcsalád, 25 m védőtávolságon belül pedig 50 méhcsalád tartható. Ásott kúttól, 
élővíztől a védőtávolság 15 m.  50 m a védőtávolság az egészségügyi és 
gyermekintézmények, élelmiszeripari és vendéglátó üzemek telekhatárától.  
 
Az AB indokolása: nem minősül alkotmányellenesnek az olyan tartalmú önkormányzati 
rendeleti szabályozás, amely magasabb szintű jogszabály által rendezett és bizonyos 
feltételek mellett lehetővé tett tevékenységgel szemben körülhatárolt területi 
kiterjedtséggel megszorító feltételeket állapít meg anélkül, hogy a magasabb jogszabály 
lehetőséget biztosító rendelkezéseinek érvényesülését általános jelleggel megakadályozná. 
Az Ör. vizsgált rendelkezései a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet 
sérelme nélkül korlátozzák – az Ör.-ben megjelölt védőtávolságokon belül – a méhtartást. 
A MÉM rendelet ugyanis a méhészetben tartható méhcsaládok számát nem szabályozza 
és nem rendelkezik az Ör. más előírásaiban foglalt korlátozásokról sem.  
 

6/1995. (II. 22.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: méhek tartása csak a település külterületén, a 
belterület határától 250 m-re és zártkertben a telekszomszédok hozzájárulásával, egyedi 
kérelemre engedélyezhető. 
 
Az AB indokolása: az önkormányzat a méhtartás rendjét magasabb szintű jogszabály, a 
méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet sérelmével korlátozta azáltal, hogy a 
méhek belterületi tartását megtiltotta, illetve egyedi kérelemre adható engedélyhez kötötte. 
A MÉM rendelet 2. § (2) bekezdése kifejezetten lehetővé teszi a méhészkedést 
belterületen. 
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Környezetvédelmi tárgyú rendeletekhez kapcsolódó AB határozatok  
 

506/B/2001. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenesek az Ör. támadott 
rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a tulajdonos a szolgáltató által rendszeresített 
legkisebb űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem 
igényelhet. A díjat az ingatlanon használt szabványos gyűjtőedény számának, az adott 
típusú gyűjtőedény egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzataként kell 
megállapítani. 
 
Az AB indokolása: a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy 
„üres” gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik és 
költségei merülnek fel. A legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása 
a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét nem idézi elő, hiszen 
nem életszerű az, hogy a tulajdonos az ingatlan használata során rendszeresen, egyáltalán 
nem bocsát ki hulladékot. 
 

992/H/2001. AB határozat 
  

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: társasházi és szövetkezeti ingatlanok esetében a 
kötelezően fizetendő minimális díj lakásonként a 60 literes edény e rendelet szerinti heti 
egyszeri ürítési díja. 
 
Az AB indokolása: az Ör. kifogásolt rendelkezése szerint a társasházak és 
lakásszövetkezetek legalább a lakásonkénti alsó limit, valamint a lakások számának 
szorzata alapján kiszámított mennyiség elhelyezésére megfelelő gyűjtőedény 
igénybevételére kötelezettek, és e mennyiség figyelembevételével meghatározott díjnál 
kevesebbet nem fizethetnek. A közszolgáltatási díj rendeleti meghatározása tehát nem 
lakásonként, hanem a mennyiség és a szállítás gyakorisága alapján történt, amely nem 
vonja maga után a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát. 
 

1109/B/2001. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a tárolóedényt úgy kell megválasztani, hogy az 
arányos legyen a keletkezett hulladék mennyiségével, de ürítésenként legalább 110 liter 
tároló kapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként.  
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Az AB indokolása: a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének polgári jogi elve sérelmét nem idézi 
elő. (Lásd. még 506/B/2001. AB határozat) 
 

60/2006. (XI.9.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a szolgáltató a települési szilárd hulladék 
elszállítását kéthetente, keddenként végzi. 
 
Az AB indokolása: az Ör. rendelkezése ellentétes a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. § 
(2) bekezdésével, mely szerint a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot a 
nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen 
hetente legalább egyszer el kell szállítani. 
 

27/2003. (V.30.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a díj a hulladékkezelési díjból és a 
rendelkezésre állási díjból tevődik össze. 
 
Az AB indokolása: a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §-a szerint a közszolgáltatási 
díj megállapítása az egységnyi díjtételek meghatározásával történik. Az Ör. a magasabb 
jogszabályi előírások kereteit túllépte, rendelkezésre állási díj megállapítására nem volt 
felhatalmazása. 
 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a 
hivatkozott Korm. rendelet 2008. III. 31-től hatálytalan, a 64/2008. (III. 28.) Korm. 
rendelet 8. §-a alapján azonban a kéttényezős közszolgáltatási díj keretében az 
önkormányzat megállapíthat rendelkezésre állási díjat, ezért ezen alkotmánybírósági elv a 
továbbiakban nem alkalmazható. 
 

2/2004. (II.12.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az Ör. szabályai nem a mért és ténylegesen 
elszállított folyékony hulladékot veszik alapul, hanem az ingatlanon háztartási célra 
felhasznált ivóvízmennyiséget. 
 
Az AB indokolása: az Ör. a 242/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésével 
ellentétesen, a közszolgáltatás díját nem az elvégzett közszolgáltatással arányosan 
állapította meg, hanem egy vélelmezett mennyiség után határozott meg fizetési 
kötelezettséget. 
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Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a 
hivatkozott Korm. rendelet 2008. III. 31-től hatálytalan, a 64/2008. (III. 28.) Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdése alapján azonban az ingatlanon keletkező folyékony 
hulladékmennyiség egységnyi térfogatának kezelési díja kiszámításánál az ingatlanon 
fogyasztott (számlázott) vízmennyiséget kell alapul venni, ezért ezen alkotmánybírósági 
elv a továbbiakban nem alkalmazható. 
 

48/2000. (XII.18.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az Ör. a lakossági szemétszállítási és 
ártalmatlanítási szolgáltatásért fizetendő díj megállapításának két elemeként lakossági 
alapdíjat és gyűjtési díjat határozott meg. Az alapdíj lakásonként havonta fizetendő fix 
összeg, míg a gyűjtési díj a lakásban lakó személyek száma alapján fizetendő. 
 
Az AB indokolása:  a lakásonkénti szemétszállítási díj mint alapdíj nem minden esetben 
tükrözi a ténylegesen elvégzett közszolgáltatást, a lakásban lakók száma alapján történő 
további szabályozási norma (ún. gyűjtési díj) önmagában, de az alapdíjjal együtt sem 
eredményezi minden esetben és pontosan kiszámíthatóan a kibocsátott és elszállított 
szemét mennyiségét tükröző reális szolgáltatási díjat. Az Ör. kifogásolt rendelkezései a 
lakossági szemétszállítási és ártalmatlanítási szolgáltatásért nem a tényleges 
szemétkibocsátáshoz, az elszállított szemét mennyiségéhez és ártalmatlanításához 
igazodóan állapítottak meg a díjfizetés alapjául szolgáló mutatókat (lakásonkénti alapdíj + 
lakók száma szerinti gyűjtési díj), ezzel megsértették a szolgáltatás-ellenszolgáltatás 
egyenértékűségének követelményét.  
 

436/B/2003. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: heti egy alkalommal kerül sor a szemét 
elszállítására (az indítványozó szerint havonta lenne szükség csak a szemétszállításra, mert 
a lakosságnak nincs annyi szemete, amely a heti szállítást igényelné). 
 
Az AB indokolása: az Ör. a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet előírásainak megfelelően 
állapította meg a gyűjtőedény heti egy alkalommal történő elszállítását. Az esetenként 
előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét kibocsátása miatt, vagy „üres” 
gyűjtőedény alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
aránytalanságát nem vonja maga után. 
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52/2002. (XI. 18.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a köztisztasági szolgáltatásba bevont terület a 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott terület. Az önkormányzat a feladatkörét 
képező köztisztasági feladatot a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott területen a 
szolgáltató útján látja el.  
 
Az AB indokolása: az Ör. kifogásolt rendelkezései a bevont területek szűkítése miatt 
ütközik a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (5) bekezdésével, e szabály 
szerint, a közút tisztán tartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni 
védekezésről a közút kezelője gondoskodik. 
 

34/2008. (IV.13.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: zaj-és rezgésvédelmi határértékek 
megállapítása. 
 
Az AB indokolása: az Ör. támadott rendelkezésében a fővárosi kerületi képviselő-testület 
túlterjeszkedett jogalkotói jogosultságán. Úgy állapított meg az alapvető szabályoknál 
nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat, hogy figyelmen kívül hagyta 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény kizárólagos 
hatáskört megállapító rendelkezését, amely a fővárosi közgyűlést jelöli ki önkormányzati 
rendeletalkotásra, így a főváros területére a más jogszabályokban előírtnál kizárólag 
nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások meghatározására. 

 
101/2008. (VII.11.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. szabálysértési tényállásként szabályozza 
és 30 000 Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki közterületen lévő, vagy közterületről 
látható építményen, épületen, műtárgyon, közterületi berendezési tárgyon, valamint 
művészeti alkotáson falfirkát, graffitit helyez el. 
 
Az AB indokolása: az Ör. támadott rendelkezése ellentétes a szabálysértésekről szóló 
1999. évi LXIX. törvény 157. § (1) bekezdés b) pontjának és (3) bekezdésének 
rendelkezéseivel, ez utóbbi alapján ugyanis százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható 
az, aki műemléket, muzeális tárgyat vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot 
vagy az ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongál. 
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39/1994. (VI.30.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a közszolgáltatás igénybevétele 
kötelezettségének megállapítása. 
 
Az AB indokolása: az önkormányzati rendeleti kötelezés irányulhat a szilárd hulladék 
kezelésére, elszállíthatóságának biztosítására, de nem tartalmazhat szerződéskötési 
kötelezettséget valamely köz-vagy egyéb üzem szolgáltatásának igénybevételére. Az Ör. 
vizsgált előírásai ellentétesek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § 
a) pontjában foglalt rendelkezéssel. 
 

77/2006. (XII.20.) AB határozat 
 

Az Alkotmánybíróság általánosságban a következőkre világított rá: a jogbiztonságot 
veszélyezteti az olyan szabályozási mód, amely nem kiszámítható és előre nem látható 
hatásokkal jár a norma címzettjei számára. A „rendeletben foglaltak megsértése”, illetve 
„az előző bekezdésekben foglaltak megszegése” nem tekinthető konkrét jogellenes 
magatartás-meghatározásnak. Az ilyen szabályozási mód, miután a norma címzettjei 
számára nem egyértelműen szabályozott, sérti az Alkotmány jogbiztonságot is magában 
foglaló jogállamiság követelményét megfogalmazó 2. § (1) bekezdését. 
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Ivóvíz és csatorna közszolgáltatás témakörben született AB határozatok 
kivonata 

 
1108/H/1995. AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a vízközműből szolgáltatott ivóvíz addig 
alkalmazott egytényezős hatósági árát kételemes összetevőjű – határozott összegű 
„készentartási díjat” és mért vagy átalánnyal megállapított „vízdíjat” tartalmazó – hatósági 
árra változtatta át. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság véleménye szerint nem sérti a jogegyenlőség 
alkotmányos elvét a vízdíjak megállapításának az a jogilag nem tiltott és a gyakorlatban 
alkalmazott technikai különbözősége, amely egy, két vagy akár több tényezőbe foglalva 
határozza meg a fogyasztásnak lényegileg megfelelő ivóvíz összesített díjban rögzített árát. 
 

2/B/1998. AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az ivóvíz-szolgáltatásért addig fizetett vízdíj 
mellett határozott összegű szolgáltatási alapdíjat is bevezettek. 
 
Az AB indokolása: tekintettel arra, hogy az Ártv. és a Korm.r. szabályai a 1108/B/1995. 
AB határozat elfogadását követően nem változtak, az Alkotmánybíróság – korábbi 
döntésének megfelelően – megállapította, hogy a képviselő-testület az Ör. 2. §-ának 
elfogadásával, a kéttényezős vízdíj megállapításával nem sértette meg az Ártv. és a Korm.r. 
szabályait. 

 
447/H/1996. AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az ivóvíz díján kívül a fogyasztónak fizetnie kell 
a vízbekötések rendelkezésre állás díjaként még vízbekötés/hó szerint kiszámítandó 
összeget is. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a vízdíjak 
meghatározásának az a jogilag nem tiltott és a gyakorlatban alkalmazott módszere, amely 
egy-, két- vagy akár több tényező figyelembevételével határozza meg a fogyasztásnak 
lényegileg megfelelő, annak mennyiségét leginkább tükröző ivóvízdíj hatósági árát, a 
magasabb szintű jogszabályok előírásaiba nem ütközik. 
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678/B/2000. AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. támadott szakaszában és az azon alapuló 
szerződésben a fogyasztók terhére megállapított készenléti díjfizetési kötelezettség sérti 
több jogszabály előírását. 
 
Az AB indokolása: a 2/B/1998. AB határozat – más jogszabályokat is vizsgálva – 
megállapította, hogy a szolgáltatási alapdíj önkormányzati rendeletben történő 
meghatározása nem sérti a Korm.r. 17. §-ának (3) bekezdését. Azonos következtetésre 
jutott a 447/H/1996. AB határozat. A különböző önkormányzatok képviselő 
testületeinek rendeletei önálló jogszabályok, tehát elbírálásuknál annak ellenére nem lehet 
„ítélt dologról” beszélni, hogy azonos jogi kérdést kell megvizsgálni. Az Ör1. és a Korm.r. 
szabálya viszonyának vizsgálatánál azonban az alkotmányossági kérdés azonosságára 
tekintettel az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is ugyanazt az álláspontot fogadta el, mint 
amelyet a hivatkozott határozatok kifejtettek. 

 
821/B/2004. AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. az önkormányzati tulajdonú 
vízközműből szolgáltatott ivóvíz díját úgy állapítja meg, hogy nemcsak a ténylegesen 
elfogyasztott vízmennyiségért kell fizetni, hanem a „vízmű üzemviteli költségeihez” is 
hozzá kell járulni. 
 
Az AB indokolása: a két- vagy többtényezős díjmegállapítást az Alkotmánybíróság 
önmagában nem tekinti alkotmányellenesnek, illetve a fogyasztástól független díjelem 
(alapdíj/rendelkezésre állási díj) önkormányzati rendeletben való szabályozása nem jelenti 
az önkormányzat részéről az indítványozók által megjelölt magasabb szintű 
jogszabályokban adott felhatalmazás túllépését és ebből következően nem sérti az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdését sem. Ugyanakkor a vízdíj kiszámításánál a szolgáltatás 
és az ellenszolgáltatás arányossága érdekében mindenképpen figyelemmel kell lenni a 
fogyasztott víz mennyiségére. 

 
551/B/2001. AB határozat 

 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör.-ben szabályozott közműdíjak összegébe 
beszámították az alapdíjat is. 
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Az AB indokolása: az alapdíj a vízközmű rendszer fenntartásával szükségszerűen együtt 
járó költségek fedezését szolgáló díjtétel, amelynek funkciója a közmű üzemképes 
állapotban tartása. A jelen esetben a lehetséges maximális fogyasztás nagyságához mérten 
határozta meg a képviselő-testület a fizetendő alapdíjat, hiszen az Ör. 1. mellékletének III. 
pontja a fogyasztásmérő átmérőjének mérete szerint határozza meg a fizetendő alapdíj 
összegét. 
 

26/2006. (VI.15.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület az ivóvízszolgáltatás 
kéttényezős díj megállapításáról alkotott rendeletet. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság az 1108/H/1995. AB határozatban, valamint a 
447/H/1996. AB határozatban úgy foglalt állást, hogy nem ütközik az Ártv. 
rendelkezéseibe a fizetendő vízdíj több tényező alapján történő meghatározása, de a 
fogyasztott víz mennyiségére a vízdíj kiszámításánál mindenképpen figyelemmel kell lenni. 
A jelen esetben az Ör. támadott szabálya a fogyasztott víz mennyisége alapján számított 
díjon felül a fogyasztástól független díjtétel megfizetését is előírja. Ezért az 
Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az R. az Ártv. és a Vtv. vonatkozó 
rendelkezéseitől eltért. 
 

9/2005. (III.31.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. alapján a közművesítéssel érintett 
ingatlan tulajdonosa közművesítési hozzájárulást köteles fizetni, ez a kötelezettség az 
útépítéssel, illetve közművesítéssel érintett valamennyi ingatlan tulajdonosát érinti. 
 
Az AB indokolása: az Ét. 28. § (2) bekezdése a költségek áthárítását nem köti 
feltételekhez, törvényi felhatalmazás alapján a költségek áthárítása történik a 
közművesítési hozzájárulás fizetési kötelezettségének a megállapításával. Az 
Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. rendelkezéseit a képviselő-testület az Ét. 
28. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján alkotta meg, nem lépte túl a felhatalmazás 
kereteit, amikor az érintett ingatlanok tulajdonosait közművesítési hozzájárulás fizetésére 
kötelezte.  
 

35/2006. (VII.13.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 
település egy meghatározott részén szennyvízcsatorna-hálózatot építtet ki, és a beruházást 
egyéb költségeivel együtt 100%-ban a telektulajdonosokra hárítja.  
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Az AB indokolása: az Ét. 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás csak a fenti keretek 
között, a Vtv. szabályaira tekintettel értelmezhető a vízi létesítményekre, ezek között a 
csatornára. A csatorna, mint vízi létesítmény megvalósítása, bővítése, működtetése és 
fenntartása körében az érdekeltek a költségeket a Vtv. 8. § (2) és (3) bekezdése alapján 
kötelesek viselni a Vtv.-ben meghatározottak szerint. 
A Vtv. 8. § (2) bekezdése szerint a helyi közcélú vízi létesítmények, illetve a közcélú 
vízimunkák költségeit, vízitársulat esetén a tagok a társulati érdekeltségi szabályok szerint, 
vízitársulat hiányában az érdekeltek érdekeltségük arányában kötelesek viselni (közcélú 
érdekeltségi hozzájárulás). A (3) bekezdés szerint vízitársulat hiányában a költségeket a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 
rendelkezései szerint lefolytatott eljárásban hozott határozatával érdekeltségük arányában 
az érdekeltekre a jegyző veti ki. 
 

12/2002. (II.20.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: Ör. nem tesz különbséget az építés 
költségeihez való hozzájárulás és az utólagos rácsatlakozási díj megfizetése között. 
 
Az AB indokolása: az Ét.-ben meghatározott feltételek szerinti közművesítési hozzájárulás 
(célját, jogosultját, mértékét és egyéb feltételeit tekintve) nem azonos a gázelosztó 
vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásról szóló 32/1995. (VIII. 8.) IKM 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése szerint a meglevő elosztóvezetékre utóbb 
rákapcsolódók által fizetendő hálózatfejlesztési hozzájárulással és a villamos energia 
termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban: Vet.) 44. §-a szerinti hálózatfejlesztési hozzájárulással, vagyis utólagos 
rácsatlakozás esetén az önkormányzat közműépítési érdekeltségi hozzájárulást nem vethet 
ki. 

 
9/2005. (III.31.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Ör. kötelezi a közművesítéssel érintett 
valamennyi ingatlant a létesülő víz-, és csatornahálózatra történő rákötésre. 
 
Az AB indokolása: az ingatlantulajdonos vagy egyéb jogcímen használója a szolgáltatónál 
kezdeményezheti. Az ingatlan tulajdonosa (egyéb jogcímen használója) maga döntheti el, 
hogy kezdeményezi-e az ingatlan bekötését a közműhálózatba. A Ptk. 198. § (2) bekezdése 
szerint szerződéskötési kötelezettséget jogszabály megállapíthat. A Ptk. 685. § a) pontja 
alapján a Ptk. alkalmazásában önkormányzati rendelet csak külön törvényi felhatalmazás 
alapján minősül jogszabálynak. Ilyen törvényi felhatalmazása az önkormányzatnak ebben 
az ügyben nincs. A felhatalmazás hiánya miatt az Alkotmánybíróság megállapította az Ör. 
alkotmányellenességét. 
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59/1996. (XII.22.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősítette az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás díját.  
 
Az AB indokolása: az Ör.-ben említett ivóvíz-, illetve csatornaszolgáltatás ellátása 
közüzemi szerződés keretében történik. E szerződés sajátossága, hogy a szolgáltatás díját 
nem a felek állapítják meg. E díj azonban – a szerződéses kapcsolat jellegét illetően – a 
szolgáltatót illeti, és semmilyen törvényi előírás szerint nem minősül köztehernek, közjogi 
bevételnek, így meg nem fizetése esetén sem keletkezhet köztartozás. 
 

16/1997. (II.28.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: adók módjára behajtandó köztartozásnak 
minősítette az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás díjhátralékot. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság az 59/1996. (XII. 22.) AB határozatában – más 
önkormányzatnak ugyancsak adók módjára behajtandó köztartozásokról szóló rendelete 
megsemmisítése kapcsán – részletesen kifejtette: noha a lakbér, a helyiségbér, továbbá az 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díj – általánosítva: minden közüzemi szerződésből eredő 
díj – megfizetésének elmaradása bevételkiesést okoz az önkormányzatnak vagy a 
közüzemi szolgáltatónak, de mivel ezek a tartozások nem közjogi, hanem polgári jogi 
jellegűek, nem minősülhetnek köztehernek, következésképpen adók módjára történő 
behajtásuk önkormányzati rendeletben való elrendelése törvényellenes. 
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Temetkezés témakörben született Alkotmánybírósági határozatok kivonata 
 

31/2008. (III. 12.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezésének 
„erős zaj okozása” kitétele. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a temetőktől számított 250 méteren belül 
mindennemű lőfegyver sport, gyakorló és vadászati célú használata, erős zaj okozása tilos. 
 
Az AB indokolása: az „erős” jelző alapján nem egyértelmű, hogy az Ör. milyen 
magatartást tilt. Így mindenekelőtt nem egyértelmű, hogy a zajokozás erősségének mi a 
mércéje. Mivel az Ör.-ben foglalt tilalom szélsőséges jogalkalmazói értelmezésre adhat 
lehetőséget, a norma az érintettek számára bizonytalan tartalmat hordoz. Így 
megállapítható, hogy az Ör. „erős zaj okozása” kitétele sérti a Jat. 18. § (2) bekezdésében 
foglalt norma világosságára vonatkozó követelményt. 
 

40/2003. (VII. 2.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése.  
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az üzemeltető kizárólagos feladatkörébe 
tartozik a temetőn belüli rész-szolgáltatások (ravatalozás, sírásás, hűtés, belső 
halottszállítás, exhumálás, sírhely-ügyintézés, közköltségen történő temetés) teljes körű 
ellátása.  
 
Az AB indokolása: ezzel a szabályozási móddal az Ör. kizárt minden temetkezési 
vállalkozót bizonyos temetkezési szolgáltatások temetőn belüli nyújtásából. Ily módon az 
Ör. ezen szolgáltatási tevékenységeket tulajdonképpen kivonta a temetkezési 
szolgáltatások fogalmi köréből, s azokat „kvázi üzemeltetői feladatként” szabályozta. A 
Ttv. arra nem ad felhatalmazást, hogy alacsonyabb szintű jogszabály bizonyos temetkezési 
szolgáltatásokat bármely temetkezési szolgáltató vagy az üzemeltető kizárólagos jogkörébe 
utaljon, mint ahogy arra sem, hogy üzemeltetői feladatot temetkezési szolgáltatásként 
szabályozzon.  
 
Az AB határozatban található hivatkozás hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a Ttv. 
40. § (1) bekezdés 2005. július 1-jétől hatályos szövegezése értelmében az önkormányzat 
rendelete kötelezővé teheti a köztemetőn belüli, az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a 
célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre 
szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos 
feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a 
továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). 
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57/1992. (XI. 4.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. ezért azt a kihirdetésére 
visszaható hatállyal megsemmisítette. 
 
Az Ör. megsemmisítésének alapjául szolgáló rendelkezés: a sírhely díjat a rendelet 
hatálybalépését megelőzően igénybe vett sírhelyekért is meg kell fizetni.  
 
Az AB indokolása: a sírhely használatára vonatkozóan polgári jogügylet jön létre a temető 
fenntartója és a halott eltemetéséről gondoskodó hozzátartozó között, amelyre a Ptk. 
rendelkezései az irányadók. A képviselő-testület a sírhelyek használatára korábban létrejött 
szerződések tartalmát módosította akkor, amikor kimondta, hogy az Ör.-rel bevezetett 
sírhely díjat a rendelet hatálybalépését megelőzően igénybe vett sírhelyekért is meg kell 
fizetni. A szerződés módosítása a Ptk. 240. §-a szerint a szerződő felek közös 
megegyezésével történhet. A Ptk. 226. § (2) bekezdése kimondja ugyan, hogy jogszabály a 
hatálybalépése előtt megkötött szerződések tartalmát kivételesen megváltoztathatja, de e 
rendelkezés alkalmazása szempontjából – a Ptk. 685. §-ának a) pontja értelmében – az 
önkormányzati rendelet nem tartozik a „jogszabály” fogalmi körébe. 
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A távhőszolgáltatás témakörben született AB határozatok kivonata 
 

56/1997. (X.31.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy részben alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: 
Díjfizetést nem a ténylegesen nyújtott szolgáltatásért lehet követelni. 
 
Az Ör. indítvánnyal vitatott szabálya: 
„A rendelet alkalmazása szempontjából fűtött az a helyiség, amelyben a fűtőtest vagy 
egyéb hőleadó berendezés, vagy a szomszédos helyiségekből átáramló hő biztosítja az 
előírt hőmérsékletet. Az előírt hőmérsékleti értékeket a 129/1991. (X. 15.) Korm. rendelet 
6. § (1) bekezdése és az építésügyi előírások tartalmazzák.” 
 
Az AB indokolása: az Ártv. 9. §-ának (2) bekezdése alapján a hatósági árat alkalmazási 
feltételeivel (pl. a minőség, a határidő, a szállítások ütemezése, a megrendelés nagysága, a 
teljesítés helye, a fizetési feltételek) együtt kell megállapítani. Az Ör. vitatott szabálya a 
távhőszolgáltatás díjának egyik alkalmazási feltételét állapítja meg. Az Ártv. meghatározza 
a hatósági ár megállapításának szabályait, ezért az önkormányzat nem jogosult önkényesen 
eljárni a távhőszolgáltatás hatósági árának megállapítása során. E szabály kötelezettségként 
írja elő az árhatóság számára, hogy egyértelműen határozza meg a hatósági ár ellenében 
nyújtandó szolgáltatás paramétereit. 
 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: az 
Alkotmánybíróságnak a törvénysértő rendelkezés további indokolását azért mellőzzük, 
mivel az önkormányzati rendelet vitatott szabálya, valamint az AB határozat is olyan 
jogszabályra hivatkozik, amelyet 1999. január 31-től hatályon kívül helyeztek.  
 

21/2009. (II.26.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: 
A település meghatározott távhőszolgáltatással ellátott területein elrendelte a 
távhőszolgáltatás kötelező igénybevételét, valamint megtiltja a közüzemi szerződés 
felmondásának jogát. 
 
Az Ör. indítvánnyal vitatott szabálya: 
„A levegőtisztaság védelme érdekében a fűtési energiaellátását továbbra is kötelezően 
távhővel kell biztosítani a jelenleg távhővel ellátott épületekben. Kötelezően távhővel 
ellátandó az Örösi út páros oldala a József Attila úttal bezárólag, József Attila út páratlan 
oldala, Lévay József út páratlan oldala, a Szederkényi út páratlan oldala, a Liszt Ferenc út 
páros oldala, a Munkácsy Mihály út páros és páratlan oldala, a Bartók Béla út páros és 
páratlan oldala, a Mátyás király út páros és páratlan oldala által lehatárolt terület, amelyen 
belül új létesítmény építése esetén a fűtési energia távhővel történő biztosításától eltérni 
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csak abban az esetben lehet, ha a távhőszolgáltató az új létesítmény hőigényét műszaki 
okokból kielégíteni nem tudja, vagy annak kiépítése a szolgáltató számára kimutathatóan 
gazdaságtalan.” 
„A rendelet 4. §-ában körülhatárolt, kötelezően távhővel ellátott területen belül a 
távhőszolgáltatást igénybevevő felhasználók, épületrészek díjfizetői 
a) a levegőtisztaság védelme, 
b) a felhasználók kármegelőzése, valamint 
c) a távhőszolgáltatási rendszer gazdaságos üzemeltetésének 
szempontjait figyelembe véve a közüzemi szerződés felmondását és a távhőszolgáltatás 
megszüntetését nem kezdeményezhetik.” 
 
Az AB indokolása: a képviselő-testület csak a törvény felhatalmazása alapján szabályozhat 
rendeletében. A Tszt. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület arra 
rendelkezik felhatalmazással, hogy rendeletében kijelölje azokat a területeket, ahol 
területfejlesztési, környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok alapján a 
távhőszolgáltatás fejlesztése célszerű. E rendelkezés értelmében azonban a képviselő-
testületnek nincs arra felhatalmazása, hogy rendeletében kötelezővé tegye a 
távhőszolgáltatás igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását. 
A Tszt., mint a fogyasztóvédelem eszköze, a felhasználó jogaként szabályozza az általános 
közüzemi szerződés felmondását, melynek feltételeit a 38. §-a szabályozza részletesen. A 
Tszt. ugyanezen §-a továbbá lehetőséget ad a törvényi feltételek betartása mellett, távhővel 
ellátott épületben, épületrészben a távhőszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére is. 
Az önkormányzati rendelet meghatározott távhővel ellátott területen a távhőszolgáltatás 
igénybevételének kötelezővé tétele, illetőleg a közüzemi szerződés felmondásának 
megtiltása, ellentétes a Tszt. 38. §-ában foglalt rendelkezésekkel is. 
 

22/2009. (II.26.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület a rendeletével – Építési 
Szabályzatban – a településen megtiltotta a távhőszolgáltatással ellátott épületeknél a 
távhőszolgáltatási rendszerről való leválást.  
 
Az Ör. indítvánnyal vitatott szabálya: „Az épületek fűtéséből származó levegőszennyezés 
növekedésének megakadályozása érdekében a távhőszolgáltatással ellátott épületeknél a 
távhőszolgáltatási rendszerről való leválás és ezen épületek vagy épületrészek más, kis 
hőteljesítményű kazánokkal történő fűtése nem engedélyezhető.” 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság indokolásában ugyanazt fogalmazza meg, mint a 
21/2009. (II.26) AB határozatnál. 
Megfogalmazza továbbá, hogy ha az önkormányzat a távhőszolgáltatásra vonatkozó 
szabályokat a helyi építési szabályzatban határozza meg, az építési szabályzat e 
szabályainak a Tszt. rendelkezéseivel ugyanúgy összhangban kell állnia. 
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Kéményseprő-ipari közszolgáltatás témakörben született AB határozatok 
kivonata 

 
35/2003. (VI. 19.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló rendeletének mellékletében a közszolgáltatási díj mértékét úgy 
állapította meg, hogy lakásonként egy konkrét összeget határozott meg. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság az idézett jogszabályi rendelkezések összevetése 
alapján megállapította, hogy az Ör. azzal, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatás díjának 
összegét a magánlakásoknál lakásonként azonos összegben állapította meg, nem 
érvényesítette a Kötv. 5. §-ában foglalt díjmegállapítási követelményeket, amelyek más, 
tüzeléstechnikai szempontból értékelendő adottságok figyelembevételét is előírják a 
szolgáltatási díj meghatározásának alapjaként. A Kötv. 5. § (1) bekezdése ugyanis a 
közszolgáltatási díj mértékét a kémény típusa, az alkalmazott tüzelési mód, a kémény 
igénybevételének jellege, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatáshoz tartozó, adott 
kéményseprő tevékenységi körzetet átfogó települési szerkezet figyelembevételével kell 
meghatározni. Mivel az Ör. kifogásolt rendelkezése e kritériumokat mellőzve csupán az 
ingatlanok számához igazította a magánlakásoknál a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
éves díját, vagyis a törvényi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyta, ezáltal a szolgáltatás-
ellenszolgáltatás egyenértékűségének a Ptk. 201. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezését 
sértette meg. 
 
Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a BM.r. a kötelező kéményellenőrzések 
számát az egyes kéménytípusoknak megfelelően írja elő. Ehhez az előíráshoz képest 
gyakoribb kéményellenőrzés műszaki-technikai szükségességéről (szakmai kérdésről lévén 
szó) a szolgáltató nyilatkozik, szakmai álláspontjáról az érintett tulajdonosokat írásban – 
az adott tüzelőberendezésű kémény esetében a BM.r. 3-7. §-aiban előírtnál gyakoribb 
ellenőrzést szükségessé tevő okok feltüntetésével – tájékoztatja. Ezáltal minden kéményt a 
szakmailag szükséges mértékben ellenőriz a szolgáltató. Az Ör. támadott melléklete azzal, 
hogy egységesen előírta magánlakások esetén – a gáz-tüzelőberendezés égéstermékének 
elvezetésére szolgáló egyedi- és gyűjtőkéményekre – évente két alkalommal, közületeknél 
évente négy alkalommal történő kötelező kéményellenőrzést, megsértette a BM.r. 6. § a) 
pontjában foglaltakat. 
 
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az Ör.-nek az 1. számú mellékletét a Ptk. 201. § (1) 
bekezdésével, a Kötv. 5. § (1) bekezdésével és a BM.r. 6. § a) pontjával ellentétesnek, ily 
módon az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközőnek minősítette, ezért azt 
megsemmisítette, mert a támadott rendelkezés magasabb szintű jogszabályokba ütközik. 
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14/2005. (VI. 15.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
áll fenn, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy annak megszüntetésére 2005. december 31-
ig tegyen eleget. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete 
kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy döntsön az 1991. évi XX. törvény 19. §-a, valamint az 
1995. évi XLII. törvény 1. és 2. §-aiban a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának 
hatáskörére vonatkozó rendelkezések tárgyában fennálló hatásköri összeütközés 
feloldásának ügyében. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság az indítvány alapján azt vizsgálta, hogy fennáll-e 
a hatásköri összeütközés a helyi önkormányzatok között. 
a) A Htv. 19. §-a egyes önkormányzatok feladatkörét, kötelezettségét a következőként 
állapította meg: „A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának biztosításáról külön 
jogszabály rendelkezéseinek megfelelően a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi 
közgyűlés gondoskodik.” A Htv. tehát a feladatot, hatáskört, ebből következően a 
rendeletalkotási jogkört egyes önkormányzati típusoknak: a megyei, megyei jogú városi, a 
fővárosi önkormányzatnak adta, ilyen feladattal, hatáskörrel – a Htv. 19. §-a alapján – a 
községi önkormányzatok nem rendelkeztek. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Ötv. 6. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján a községi önkormányzat önként vállalhatja a kéményseprő-
ipari tevékenység ellátásáról való gondoskodást és ez esetben, ennek alapján van 
rendeletalkotási jogköre is. 
b) 1995-ben a Kötv. a Htv.-től eltérően szabályozott. A Kötv. az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevétele körében valamennyi helyi önkormányzatot, tehát 
a községi önkormányzatokat is felhatalmazta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
megszervezésére [Kötv. 1. § (2) bekezdés], a 4. § (4) bekezdése szerint pedig az e törvény 
végrehajtását szolgáló rendeletalkotásról a közszolgáltatást szervező helyi önkormányzat, a 
fővárosban Budapest Főváros Közgyűlése, közös intézmény [Ötv. 43. §], vagy körzeti 
szolgáltatás [Ötv. 69. § (2)-(5) bekezdés] esetén a közszolgáltatásban részesülő 
önkormányzat gondoskodik. 
A Kötv. nem rendelkezett külön a Htv. 19. §-ához való viszonyáról, miközben annál 
szélesebb körre, így a községi, városi (a továbbiakban: települési) önkormányzatokra is 
kiterjesztette azt a lehetőséget, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Kötv. alapján 
megszervezzék. 
c) Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele körében az önkormányzati 
rendeletalkotási hatáskör párhuzamos telepítése az önkormányzati rendszer 
sajátosságaiból fakad. Helyi önkormányzati rendszerünkben ugyanis egyes önkormányzati 
feladatok, hatáskörök az érintett önkormányzatok döntése szerint mozoghatnak, 
változhatnak a megyei, illetőleg a települési önkormányzatok között. Ehhez igazodóan 
szükségképpen változik az önkormányzati rendeletalkotási hatáskör is. 
 
Ha települési önkormányzat – figyelemmel a Kötv. 4. § (4) bekezdésére – önként vállalja a 
megyei önkormányzat által kötelezően szervezett közszolgáltatás ellátását, erről rendeletet 
is kell alkotnia. Az önként vállalt feladat ellátása, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
ugyanis csak úgy szervezhető meg, ha a települési önkormányzat a Kötv. 2. §-a szerinti 
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rendeletet megalkotja. Ebben a rendeletben – többek között – szabályozza a 
közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a szolgáltató és a tulajdonos ezzel 
összefüggő jogait és kötelezettségeit, a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj 
mértékét, megfizetésének rendjét. 
 
Az indítványozó azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy „a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás ellátásának hatáskörére vonatkozó rendelkezések tárgyában fennálló 
hatásköri összeütközés feloldására vonatkozóan határozzon”. Az Alkotmánybíróság 
mindenekelőtt rámutat arra, hogy az Abtv. 1. § f) pontja, 50. §-a szerint hatásköri 
összeütközés szervek közötti hatásköri összeütközést jelent és nem jogszabályi 
rendelkezések közötti ellentétet. A konkrét ügyben azonban nincs hatásköri összeütközés 
a megyei és a települési önkormányzatok között. 
a) A megyei közgyűlésnek a Htv. 19. § alapján kötelező feladata gondoskodni a 
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának a biztosításáról. Az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdése alapján – tehát a feladatkörében – a megyei közgyűlés rendeletet alkot. Ennek 
területi hatálya a megye egészére kiterjed. Következésképpen a megyei közgyűlés 
alkotmányos jogkörében, törvényben írt kötelező feladatát teljesítve alkot önkormányzati 
rendeletet. 
b) A két települési önkormányzat – törvényi felhatalmazás alapján – önként vállalt 
feladatként gondoskodhat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. A két település az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése alapján önként vállalt feladatkörében alkothatja meg az 
önkormányzati rendeletet, amely a települések illetékességi területére terjed ki. 
c) Az Ötv. 6. § (3) bekezdése alapján a megyei és a települési önkormányzatok között 
nincs függőségi viszony, a kölcsönös érdekek alapján együttműködnek. Mind a megyei, 
mind a települési önkormányzat – feladatkörében – alkotmányos jogkörében rendelkezik 
rendeletalkotási hatáskörrel. Ezek párhuzamos hatáskörök. A jogalkotói hatásköri 
összeütközést a Kötv. azzal zárja ki, hogy a 4. § (4) bekezdése szerint a rendeletalkotási 
hatáskör azt az önkormányzatot illeti, amelyik a közszolgáltatást szervezi. 
 
A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az adott ügyben nincs 
hatásköri összeütközés. Nincs hatásköri összeütközés a megyei és az érintett települési 
önkormányzatok között, mivel a rendeletalkotási jogkört az a helyi önkormányzat 
gyakorolja, amelyik a közszolgáltatást szervezi, illetőleg közös intézmény vagy körzeti 
szolgáltatás esetén a közszolgáltatásban részesülő önkormányzat. Erre tekintettel az 
Alkotmánybíróság a hatásköri összeütközés megállapítására irányuló indítványt 
elutasította. 
Eljárása során az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy az alkotmányos 
jogkörükben eljáró megyei és települési önkormányzatok rendeleteinek területi hatálya 
egymással átfedésbe kerül, a Kötv. alapján alkotott megyei és települési önkormányzati 
rendeletek területi hatálya ütközik. Amikor a települési önkormányzat önként vállalja a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás megszervezését, s a Kötv. 4. § (4) bekezdése alapján 
rendeletet alkot, ennek a települési önkormányzati rendeletnek a területi hatálya a település 
illetékességi területére terjed ki. Ezzel azonban a települési önkormányzat egyoldalú 
döntése szűkíti a megyei önkormányzat törvényből eredő kötelezettségét, szűkíti az 
azonos tárgyú megyei önkormányzati rendelet területi hatályát, a rendeletek között a 
területi hatályt tekintve kollízió támad, továbbá a települési közhatalmi döntés kihat a 
megyei önkormányzat által már létrehozott közszolgáltatási jogviszonyokra is. Mindezek 
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következtében jogbizonytalanság alakul ki, mert a törvényalkotó nem szabályozta a megyei 
önkormányzat kötelező feladatának a települési önkormányzat által történő átvállalását a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körében, a megyei önkormányzati rendelet és a 
települési önkormányzat önként vállalt feladatellátása esetén alkotmányosan alkotható 
települési önkormányzati rendelet területi hatályának alakulását, a megyei önkormányzat 
kötelezettségének alakulását, a települési feladat-átvállalás rendjét, eljárását, a megyei 
önkormányzat által már létrehozott közszolgáltatási jogviszonyok helyzetét. 
 
A tárgyalt megyei önkormányzati kötelező feladat települési önkormányzat által történő 
átvállalásának rendezetlen kérdései túlmutatnak a kéményseprő-ipari közszolgáltatáson. A 
települési önkormányzat által átvállalható megyei önkormányzati kötelező feladat törvényi 
szabályozásánál mellőzhetetlen az átvállalás rendjének, feltételeinek, eljárásának törvényi 
szabályozása. Ennek hiányában ugyanis – figyelemmel az Ötv. általános rendelkezéseire, 
továbbá arra, hogy az Ötv. a humánszolgáltatások átadását, átvételét megfelelően 
szabályozza, hiányzik viszont a szabályozás az egyes kötelező gazdasági 
közszolgáltatásoknál – konfliktusos helyzeteket teremthet a törvényalkotó a megyei és a 
települési önkormányzatok között, amelyek pusztán az együttműködési elvre alapozva 
nem oldhatók fel. 
 
Az Abtv. 49. §-a értelmében: 
„(1) Ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki indítványára azt állapítja meg, hogy 
a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát 
elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető szervet – 
határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére. 
(2) A mulasztást elkövető szerv a megjelölt határidőn belül köteles jogalkotói feladatának 
eleget tenni.” 
„Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor 
állapít meg, ha az adott tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs (35/1992. (VI. 
10.) AB határozat, ABH 1992, 204.), hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción 
belül az Alkotmányból levezethető tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik (22/1995. 
(III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 
1997, 122, 128.). A szabályozás tartalmának hiányos voltából eredő alkotmánysértő 
mulasztás megállapítása esetében is a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi 
felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést igénylő 
jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul.” (4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 
1999, 52, 56-57.) A Kötv. szabályozási hiányosságai akadályozzák, hogy a megyei 
önkormányzat teljesítse törvényben előírt kötelezettségét a megye egész területére 
kiterjedően, továbbá azt, hogy a megyei, illetőleg a települési önkormányzat 
önkormányzati ügyben önállóan szabályozzon (Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pont). 
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Lakás témakörben született Alkotmánybírósági határozatok 
 

 
5/1995. (II.22.) AB határozat 

 

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az Ör. támadott 
rendelkezéseiben megállapított „használatbavételi” előírás törvényellenes, ezért ezeket a 
rendelkezéseket megsemmisítette. 
 
Az Alkotmánybírósági felülvizsgálat indoka: az indítványozó arra hivatkozott, hogy a 
lakásbérleti jogviszony létrehozásáért ellenérték megfizetését előíró rendelkezés sérti a 
lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Lt.) valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) előírásait. Úgy vélekedett, 
hogy az önkormányzatnak, csak az Lt. keretei között van lehetősége  a rendeleti 
szabályozás megalkotására.  
 
Az AB indokolása: 
„Az Lt. 2. § (1) bekezdésének megfelelően a lakásbérleti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő 
szerződése hozza létre. E törvény a lakás-használatbavételi díjról nem rendelkezik, 1. 
melléklete II. fejezetének g) pontja pedig a lakásépítési hozzájárulásról és a lakás-
használatbavételi díjról, továbbá a kedvezményekről szóló 2/1971. (II. 8.) Korm. 
rendeletet 1994. december 31. napjával hatályon kívül helyezte. 
Az Lt. a helyi önkormányzatokat több tárgykörben is rendeletalkotásra hatalmazta fel, a 
lakás-használatbavételi díj előírására vonatkozóan azonban a törvény nem ad ilyen 
tartalmú felhatalmazást. 
Az Lt. 1. § (3) bekezdése szerint az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezései irányadók. 
A Ptk. 434. § (2) bekezdése azt írja elő, hogy „a lakásbérleti jogviszony létrejöttére, a felek 
jogaira és kötelezettségeire, továbbá a lakásbérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat 
külön törvény tartalmazza”. 
A Ptk. 685. § a) pontja viszont azt állapítja meg, hogy a törvény alkalmazásában 
„jogszabály: a törvény, továbbá a kormányrendelet, a 19. § (1) bekezdésének c) pontja, a 
29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, 
a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése, az 528. § (3) bekezdése és az 530. § 
tekintetében viszont valamennyi jogszabály”. 
Az e határozat indokolásában említett jogszabályi összevetésből kitűnik, hogy a Pest 
Megyei Önkormányzat a lakásbérleti jogviszony létrehozása feltételeként nem írhatta elő a 
lakás-használatbavételi díj megfizetésének kötelezettségét. Az önkormányzati rendelet 
ugyanis a Ptk. 434. §-a és 685. § a) pontja idézett előírásai figyelembevételével a 
lakásbérleti jogviszony létrehozása feltételeit kizárólag az Lt. keretei között 
szabályozhatja.” 
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17/1995.(III.13.) AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy az Ör. rendelet alkotmányellenes volt, ezért a 
Városi Bíróság előtt folyamatban lévő perben nem alkalmazható. 
 
A bírói kezdeményezés szerint az Ör. alkotmányellenes, mert az önkormányzat törvényi 
felhatalmazás nélkül szabályozta rendeletében a tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek igénybevételi és bérleti díját. 
 
Az AB indokolása: „Az önkormányzat, mint polgári jogi bérleti szerződések alanya, mint a 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadója, a mellérendeltségi 
jogviszonyban nem jogosult jogszabállyal – önkormányzati rendelettel – egyoldalúan a 
szerződés tartalmi elemeit módosítani, a bérleti díjakat emelni. Törvényi felhatalmazás 
hiányában a támadott önkormányzati rendelet alkotmányellenes. Az Alkotmány 44/A. § 
(2) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes magasabb szintű 
jogszabállyal.” 
 

63/1995. (X. 27.) AB határozat 

 
Az Alkotmánybíróság a határozatában, önkormányzati rendelet utólagos vizsgálata során 
több alkotmányba ütköző rendelkezésről döntött. Az Ör. megtámadott rendelkezéseit 
törvényellenesnek minősítette és megsemmisítette. 
 
A megtámadott rendelkezések: 
 
a) Az Ör. a szociális helyzet alapján történő bérbeadásról szóló rendelkezésében  
lehetőséget ad arra, hogy „polgármester javaslatára és a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság véleményének figyelembevételével a képviselő-testület indokolt esetben 
felmentést adhat” a feltételek teljesítése alól. 
 
Az AB indokolásában megállapította, hogy az önkormányzat a szociális helyzet alapján 
történő bérbeadás normatív feltételeinek meghatározása során  
„oly módon tette lehetővé az egyedi mérlegelésen alapuló döntések megalkotását, hogy 
nem határozta meg azokat a kereteket, amelyek között a képviselő-testület az általános 
tartalmú szabályoktól eltérhet. Az önkormányzati rendeleti szabályozás ugyanis 
megállapíthat olyan körülményeket, amelyek figyelembevételével – az egyedi, sajátos 
szempontokra tekintettel – a képviselő-testület mérlegelheti döntését. Az önkormányzat 
azonban – a mérlegelés körülményeit, feltételeit meghatározó rendelkezések hiányában – 
az Lt. keretei között megalkotott rendeletében nem hatalmazhatja fel a képviselő-testületet 
arra, hogy az általános jellegű szabályozás alkalmazásától eltekintsen, avagy a rendeleti 
előírástól eltérő tartalmú határozatot hozzon. Az ilyen jogszabályi rendelkezés sérti a 
jogbiztonság alkotmányos elvét.” 
 
b) Az Ör. a tartási szerződéshez szükséges bérbeadói hozzájárulást szabályozva, újabb, az 
Lt.-ben nem említett feltételeket állapított meg. 
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AB indokolása: Az Lt. 22. §-a lehetővé teszi, hogy a bérlő a lakásbérleti jog folytatása 
ellenében tartási szerződést kössön, e § (1) bekezdése azonban e szerződéshez a bérbeadó 
írásbeli hozzájárulását követeli meg. Az Lt. 22. § (3) bekezdése szerint „önkormányzati 
lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a tartási szerződéshez való hozzájárulását, ha a 
szerződő felek életkora vagy egyéb körülményei alapján a bérlő tartásra nem szorul, 
illetőleg az eltartó a tartásra nem képes”. 
Az önkormányzati rendelet a bérbeadói hozzájárulás újabb, az Lt.-ben nem említett 
feltételeit állapította meg. Az Lt. 22. § (3) bekezdése szerint a bérbeadói hozzájárulás 
megtagadása kizárólag két esetben lehetséges: ha a szerződő felek életkora vagy egyéb 
körülményei alapján a bérlő nem szorul tartásra, illetve ha az eltartó a tartásra nem képes. 
Az Lt. nem hatalmazza fel az önkormányzatot arra, hogy a bérbeadói hozzájárulás további 
feltételeit meghatározza és ezáltal a bérlő tartási szerződés megkötéséhez való jogát az Lt. 
sérelmével korlátozza. A vázoltak alapján ezért az Alkotmánybíróság az önkormányzati 
rendelet rendelkezését törvényellenesnek minősítette és megsemmisítette. 
 
c) Az Ör. megtámadott rendelkezése szerint az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiséget annak is bérbe kell adni, „akinek a személyéről a Kt. egyedi határozatban 
döntött” 
 
AB indokolása: Az Lt. 36. § (2) bekezdés első mondata szerint „az önkormányzat 
tulajdonában lévő helyiség ... bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – 
az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – 
önkormányzati rendelet határozza meg”. Ez a törvényi előírás a bérbeadás (és a bérbeadói 
hozzájárulás) feltételei önkormányzati rendeleti szabályozására ad felhatalmazást. A 
normatív tartalmú szabályozás az általánosan alkalmazandó körülmények 
figyelembevételén túl lehetővé teheti az általános szabályoktól való eltérést, az egyedi 
körülmények mérlegelését is. Meg kell azonban határoznia a mérlegelhető körülményeket, 
illetve az ilyen jellegű döntés megalkotásának keretfeltételeit. Az Alkotmánybíróság e 
határozata indokolásában a jogbiztonság alkotmányos elve sérelmének tekintette, ha 
valamely jogi szabályozás anélkül írja elő az általános tartalmú szabályokat mellőző, vagy 
azoktól eltérő egyedi döntések meghozatalának lehetőségét, hogy ennek feltételeit 
meghatározná. Az Alkotmánybíróság ezért – hasonló indokok alapján – az Ör. 41. § (1) 
bekezdés e) pontját is törvényellenesnek minősítette és megsemmisítette. 
 

78/1995. (XII.21.) AB határozat 

 
Az AB határozatában kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. megtámadott rendelkezése 
ezért azokat megsemmisítette. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege:  
 
a) A lakbér mértékét, az Lt.-ben adott felhatalmazáson túlterjeszkedve az abban 
meghatározottakon felül egyéb tényező figyelembevételével és az inflációs rátára 
hivatkozva szabályozta. 
 
Az AB indokolása: „Az Lt. több tárgykörben is rendeletalkotásra irányuló felhatalmazást, 
illetve bizonyos kötelezettségeket határoz meg az önkormányzat képviselő-testülete 
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számára. Az Lt. 34. § (1) bekezdése alapján „az önkormányzati lakások lakbérének 
mértékét és az önkormányzati lakbértámogatást önkormányzati rendelet állapítja meg”. E 
§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így 
különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és a 
településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a 
bérbeadó által nyújtott szolgáltatás figyelembevételével kell meghatározni”. 
„Az Lt. a lakbér mértéke önkormányzati rendeleti szabályozásánál a lakás alapvető, 
példálódzó jelleggel meghatározott jellemzői, valamint a szerződés keretében a bérbeadó 
által nyújtott szolgáltatások figyelembevételét írta elő. Az említett körülményeken kívül 
újabb, azok jellegétől eltérő, a lakbérmérték megállapításánál értékelhető tényezők 
önkormányzati szabályozására e törvény nem ad felhatalmazást. Ezért az olyan 
önkormányzati rendeleti előírás, amely a lakbér mértékét a bérlet jogcímétől is függővé 
teszi, törvényellenes.” 
„Az Alkotmánybíróság a vizsgált ügyben úgy ítélte meg, hogy az inflációs ráta – bár 
általánosan ismert fogalomnak tekinthető – nem minősül olyan ténynek, illetve adatnak, 
amelyhez jogszabály normatív tartalmú jogkövetkezményt fűzhet.” 
 
b) A lakás jogcímnélküli használóját emelt összegű használati díj fizetésére kötelezte, 
„melynek összege a lakásra megállapított lakbér 200 %-a” 
 
Az AB indokolása: Az Ltv. 20. § (3) bekezdése arra hatalmazza fel az önkormányzatot, 
hogy a tulajdonában lévő lakás használati díja emelésének mértékét és feltételeit 
rendeletében határozza meg, de a rendeleti szabályozás megalkotásánál a használati díj 
emeléséről csak úgy határozhat, hogy a díj a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 
hat hónap (a jelenleg hatályos törvényi rendelkezés szerint két hónap) elteltétől emelhető, 
amennyiben a jogcím nélküli használó másik lakásra nem tarthat igényt.  
 
„A jogcím nélküli használatot és a használót terhelő kötelezettségeket az Lt. 20. §-a 
szabályozza. E § (1) bekezdése szerint „a lakást jogcím nélkül használó a jogosult részére 
lakáshasználati díjat (a továbbiakban: használati díj) köteles fizetni. A használati díj a 
lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.” A használati díj emeléséről a (2) bekezdés 
rendelkezik. „A jogcím nélküli használat kezdetétől számított hat hónap elteltével a 
használati díj emelhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a jogcím nélküli használó 
másik lakásra tarthat igényt.” (Ebben az esetben ugyanis az Lt. általános szabálya 
érvényesül, miszerint a használati díj mértéke azonos a lakásra megállapított lakbér 
összegével.)” 
 
c) Az Ör. mulasztást követett el, mert az önkormányzati lakbértámogatást nem 
szabályozta. 
 
Az AB indokolása: Az Lt. önkormányzati rendeletalkotás kötelező tárgyköreként jelöli 
meg az önkormányzati lakások lakbérének mértéke és az önkormányzati lakbértámogatás 
megállapítását. 
 
„Az Lt. 34. § (3) bekezdése arra is utal, hogy az „önkormányzati lakbértámogatás mértékét 
és feltételeit a bérlők vagyoni, jövedelmi, szociális és egyéb körülményeihez igazodóan kell 
megállapítani”. E § (4) bekezdése szerint „önkormányzati rendelet határozza meg az 
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önkormányzati lakbértámogatásra való jogosultság megállapításának eljárási rendjét és a 
lakbértámogatás folyósításának módját”. 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Sztv.-ben említett lakásfenntartási támogatás 
és az Lt.-ben szabályozott lakbértámogatás – bizonyos hasonlóságaik ellenére – eltérő 
tartalmú, jellegű támogatási formák. Meghatározó jelentőségű különbözőségnek 
tekinthető, hogy a lakásfenntartási támogatás nemcsak lakásbérlők, hanem az Sztv.-ben és 
a felhatalmazása alapján alkotott önkormányzati rendeletben foglalt feltételek szerinti más 
jogosultat is megillethet, míg a lakbértámogatás kedvezményezettje kizárólag 
önkormányzati lakás bérlője lehet. Mindkét támogatás megállapításának részletes 
szabályait azonban az önkormányzatnak kell – rendeletében – meghatároznia.” 

 
10/1996. (II. 23.) AB határozat 

 
Az Alkotmánybíróság az Ör. megtámadott rendelkezését törvényellenesnek minősítette, 
ezért megsemmisítette. 
 
A megtámadott rendelkezés lényege: az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
helyiségek elidegenítése esetén a vevőnek a vételár fennmaradó része után a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő mértékű kamatot kell fizetnie. 
 
Az AB indokolása: 
„Lt. 53. § (3) bekezdése szerint az eladó a szerződés megkötésekor a vételárhátralékra 
kamatot köthet ki. Az Lt. a kamat maximális mértékét nem határozza meg, e törvény 54. § 
(1) bekezdésének c) pontja pedig az önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy az „e 
törvény alapján vételi, illetőleg elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén ... a 
részletfizetés időtartamát és a szerződéses kamat mértékét, illetőleg a kamatmentesség 
lehetőségét és feltételeit” rendeletében meghatározza. Az Lt. 54. § (3) bekezdése pedig 
megállapítja, hogy „az önkormányzat rendeletében határozza meg az e törvény alapján 
vételi, illetőleg elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának feltételeit”. Az Lt. 1. § 
(3) bekezdése alapján viszont „az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv ... rendelkezései az irányadók”. A Ptk. 232. § (1) bekezdése azt írja elő, 
hogy „a szerződéses kapcsolatokban – ha jogszabály kivételt nem tesz – kamat jár”. E § 
(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a kamat mértéke – ha jogszabály kivételt nem tesz, 
vagy a felek másként nem állapodnak meg – évi húsz százalék”. A Ptk. 685. § (2) pontja 
megállapítja, hogy e törvény alkalmazásában „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, 
továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 
19. § (1) bekezdésének c) pontja, a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) 
bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 
528. § (3) bekezdése tekintetében viszont valamennyi jogszabály”. 
Az említett rendelkezések összevetéséből kitűnik, hogy az önkormányzati rendelet a 
szerződéses kamat mértékének megállapítása tekintetében nem minősül jogszabálynak. 
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31/1996. (VII.3.) AB határozat 
 

 
Az Alkotmánybíróság – nem a tárgykörhöz tartozó egyéb tárgyú önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata során – általános elvként megállapította, hogy az önkormányzat nem 
jogosult arra, hogy zálogjog keletkeztetését rendeletében előírja. 
 
„A Ptk. 251. § (2) bekezdés első fordulata úgy rendelkezik, hogy zálogjog jogszabály 
alapján is keletkezhet. A Ptk. alkalmazásában a jogszabály fogalmát e törvény 685. § a) 
pontja állapítja meg. Eszerint „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 19. § (1) 
bekezdésének c) pontja, a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) 
bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 
528. § (3) bekezdése tekintetében viszont valamennyi jogszabály”. 
Az említett rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy az önkormányzat nem 
jogosult arra, hogy zálogjog keletkeztetését rendeletében előírja. Ilyen felhatalmazást 
ugyanis törvényi előírás nem tartalmaz, a Ptk. 685. § a) pontja pedig a 251. §-t nem említi 
azok között a rendelkezések között, amelyek tekintetében az önkormányzati rendelet 
általános értelemben is jogszabálynak minősül.” 

 
33/1996.(VII.9.) AB határozat 

 
 
Az Alkotmánybíróság e határozatában rámutatott arra, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakásokra az Lt. előírásai szerint elővásárlási jog áll fenn, a helyi 
önkormányzatnak azonban nincs törvényi felhatalmazása e jog jogosultjai körének az Lt.-
ben foglaltaktól eltérő tartalmú szabályozására. 
 
A megtámadott rendelkezés lényege: az önkormányzat a lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló rendeletében az elővásárlási jog gyakorlását „vásárlási letét” 
megfizetéséhez kötötte.  
 
Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy az Lt. az elővásárlási jog 
érvényesítésére ilyen feltételt nem állapított meg és az önkormányzatot sem hatalmazta fel 
ilyen tartalmú szabályozásra, ezért az Alkotmánybíróság a rendelet erre vonatkozó 
szakaszát törvényellenesnek minősítette és megsemmisítette. 
 

47/1996. (X.22.) AB határozat 
 

Az AB a határozatában megállapította, hogy az Ör. megtámadott rendelkezése 
törvénysértő ezért azt megsemmisítette. 
 
Az Ör. támadott rendelkezése: 
  
a) Az Ör. elrendeli, hogy a szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra benyújtott 
lakásigénylés benyújtása, illetve nyilvántartásba vétele igénylési letét befizetését követően 
történhet. 
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Az AB indokolása: 
„A letétre vonatkozó törvényi szabályozást a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) XXXIX. fejezete tartalmazza. A Ptk. 462. § (1) bekezdése 
szerint „letéti szerződés alapján a letéteményes köteles a letevő által rábízott dolgot 
időlegesen megőrizni”. A 473. § (1) bekezdése alapján „a bankletétre ... a jelen fejezet 
rendelkezéseit kell alkalmazni, feltéve, hogy jogszabály eltérően nem rendelkezik”. 
Az Ör. az igénylési letét kezelésével az OTP-t bízta meg. A pénzintézetekről és a 
pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Pitv.) 4. § (1) 
bekezdése szerint a bankletét elfogadása pénzintézeti tevékenységnek minősül. 
A Ptk. 198. § (2) bekezdésének megfelelően „jogszabály szerződés kötését kötelezővé 
teheti”. A Ptk. 685. § a) pontja úgy rendelkezik, hogy „e törvény alkalmazásában 
jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak 
keretei között az önkormányzati rendelet; a 19. § (1) bekezdésének c) pontja, a 29. § (3) 
bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § 
(3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 528. § (3) bekezdése tekintetében viszont 
valamennyi jogszabály”. 
Az említett rendelkezések összevetéséből kitűnik, hogy a helyi önkormányzat rendelete 
nem írhatja elő letéti szerződés megkötésének kötelezettségét, mivel erre törvény nem 
hatalmazza fel. Az Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntése kialakításakor 
figyelembe vette azt a körülményt is, hogy sem a Pitv., sem más törvény nem állapít meg 
felhatalmazást a helyi önkormányzat számára pénzintézeti tevékenység rendeleti előírására. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Ör.-nek az igénylési letétre vonatkozó 
szabályozását alkotmányellenesnek minősítette és megsemmisítette.” 
 
b) Az Ör. úgy rendelkezik, hogy a szociális bérlakást igénylők közül csak azok vehetők fel 
a bérbeadási névjegyzékbe, akik „10 éves munkaviszonnyal, vagy legalább 10 éves állandó, 
vagy ideiglenes bejelentéssel és tényleges ott lakással rendelkeznek.” 
 
Az AB indokolása: 
„Az Ör. 8. § kifogásolt (8) bekezdése olyan körülményeket is megjelöl a szociális helyzet 
alapján történő bérbeadás feltételeként (10 éves munkaviszony, vagy legalább 10 éves 
állandó, illetve ideiglenes bejelentés és tényleges ottlakás), amelyek vizsgálatából a leendő 
bérlő szociális bérlakásra való rászorultsága nem ítélhető meg, illetve nem a szociális 
helyzet összetevői. Megjegyzést érdemel, hogy a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény az állandó és ideiglenes 
bejelentkezés tényét megszüntette, így az ilyen helyzethez jogkövetkezményt fűző 
önkormányzati rendeleti szabályozás tartalmában okafogyottá vált. A bérbeadást 10 éves 
munkaviszonyhoz kötő előírás pedig kizárja a szociális helyzetük alapján figyelembe 
vehető személyek köréből a munkanélkülieket és azokat is, akik megbízásos jogviszony 
keretében végeznek bármely tevékenységet, vagy egyéni vállalkozók. 
A vázoltakból kitűnik, hogy az Ör. 8. § (8) bekezdése túlterjeszkedett az Lt.-ben foglalt 
felhatalmazáson, amikor a szociális helyzet alapján bérbeadásra kerülő lakás bérbeadása 
feltételeként nem a szociális helyzet körébe tartozó körülményeket is megjelölt. Mindezek 
alapján az Alkotmánybíróság ezt a támadott előírást is törvényellenesnek minősítette és a 
rendelkező részben foglaltaknak megfelelően megsemmisítette.” 
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51/1996. (X.30.) AB határozat 

 
Törvénysértő az az önkormányzati rendeleti szabályozás, mely a „beköltözhető forgalmi 
értékkel azonos mértékben” rendeli megállapítani a lakás vételárát. 
 
Az AB indokolása: 
A vételárnak az Ltv. rendelkezései szerint is tükröznie kell a forgalmi értéket, amely 
viszont eltérő mértékű az üres és a lakott lakás esetén. 
 
 „Az Lt. 52. § (1) bekezdése pedig felsorolja azokat a körülményeket, amelyeket a lakás 
vételára megállapításánál az önkormányzatnak kötelező jelleggel értékelnie kell. 
„(1) Az önkormányzati és az állami lakás vételárát – ha a lakást az e törvény alapján arra 
jogosult vásárolja meg – a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, 
különösen 
a) az épület településen belüli fekvése; 
b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra 
szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága; 
c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő; 
d) a lakás alapterülete és komfortfokozata; 
e) a lakottság ténye 
figyelembevételével kell megállapítani.” 
 
„Az 1063/H/1995. AB határozat (ABK 1996. február, 66, 67.) már rámutatott arra, hogy 
nem törvényellenes az olyan tartalmú szabályozás, amely szerint az önkormányzati 
bérlakás vételára megegyezik a lakás forgalmi értékével.  
 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az önkormányzat mint közhatalmi szerv és mint 
bérlakás tulajdonos joga és felelőssége, hogy számos gazdasági, társadalmi körülmény 
figyelembevételével, az Lt.-ben foglalt keretek és felhatalmazás alapján bérlakásai vételárát 
megállapítsa. A vételárnak az Lt. rendelkezései szerint is tükröznie kell a forgalmi értéket, 
amely viszont eltérő mértékű az üres és a lakott lakás esetén. 
 
Az önkormányzati rendeletalkotás körébe tartozik annak a szabályozási módszernek a 
kialakítása, amely az üres, illetve a lakott lakás forgalmi értéke, így vételára közötti 
különbséget tükrözi. 
Az Alkotmánybíróság által vizsgált önkormányzati rendelet szabályozása nem teszi 
lehetővé a forgalmi értéket alakító, az Lt.-ben példálódzóan jelzett körülmények közül a 
lakottság ténye értékelését valamennyi (a lakott, illetve a beköltözhető) lakás esetében.  
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Ör. 30. § (1) bekezdés első 
mondata az Lt. 52. § (1) bekezdés sérelmével állapítja meg a bérlakás vételárának mértékét, 
és ezért a vizsgált rendelkezést megsemmisítette.” 
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59/1996. (XII. 22) és 8/1997. (II.28.) AB határozatok 

 
Az említett határozatok olyan önkormányzati rendeletek megsemmisítéséről döntött, 
melyek a lakbér illetve helyiségbér köztartozássá minősítéséről rendelkeznek. 
 
Az Alkotmánybíróság az indokolásban kifejtette, hogy az önkormányzat a tulajdonában 
lévő lakás és helyiség bérleti díja megfizetésének elmaradása esetén az Ltv., a Ptk. valamint 
az ezek figyelembevételével alkotott rendelete előírásai alkalmazásával járhat el, nincs 
azonban törvényi lehetősége a lakbér, illetve helyiségbér köztartozássá minősítésére és 
azok adók módjára történő behajtásának előírására. 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. § (1) bekezdése 
szerint a lakásbérleti jogviszonyt, a 36. § (1) bekezdése értelmében pedig a nem lakás 
céljára szolgáló helyiség bérletére irányuló jogviszonyt a bérbeadó és a bérlő szerződése 
hozza létre. Az Lt. 34. § (1) bekezdés első fordulatának megfelelően az önkormányzati 
lakás lakbérének mértékét önkormányzati rendelet állapítja meg, az Lt. 36. § (2) bekezdés 
második mondata alapján viszont a helyiség bérleti díjának mértékét nem kell 
önkormányzati rendeletben meghatározni – így annak mértéke az Lt. 38. § (1) bekezdésére 
is figyelemmel – a szerződő felek megállapodásának tárgya. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (1) 
bekezdése a következő rendelkezést tartalmazza. 
„A Magyar Köztársaság területén működő, illetve jövedelemmel, bevétellel, vagyonnal 
rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá a 
jövedelemmel, bevétellel vagy vagyonnal rendelkező belföldi vagy külföldi természetes 
személy kötelezhető arra, hogy befizetéseivel hozzájáruljon az államháztartás 
alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatokhoz.” 
Az Áht. 2. §-a szerint a helyi önkormányzat az államháztartás alrendszerének minősül. Az 
Ötv. 82. § (1) bekezdés b) pontja pedig az önkormányzat saját bevételeként említi a bérleti 
díjat. 
Az említett törvényi előírások összevetéséből az következik, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérleti díja az önkormányzat, mint az 
államháztartás egyik alrendszere bevételének tekinthető. 
Az államháztartás alrendszereinek különféle jogviszonyból származhatnak bevételei: így 
polgári jogviszonyból (pl. bérleti díjak), államigazgatási jogviszonyból (pl. szabálysértési 
bírság), büntető jogviszonyból (pénz fő- és mellékbüntetés). Az állami bevételek külön 
fajtáját alkotják az ún. közjogi bevételek, amelyeket az állampolgárok a közteherviselés 
alkotmányos kötelezettsége alapján fizetnek be az államháztartás alrendszerei számára. 
Az Alkotmány 70/I. §-a szerint „a Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles 
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni”. Az 
Alkotmány e rendelkezése tehát alapvető állampolgári kötelezettséget fogalmaz meg. Az 
Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó 
szabályokat törvény állapítja meg. 
Az Alkotmány nem határozza meg a közteher fogalmát, de a 821/B/1990. AB határozat 
ilyenként említi mindazokat „az állam javára előírható közbefizetéseket, amelyek az állam 
gazdasági tevékenységének, intézményei működtetésének fedezetét szolgálják”. Az 
említett AB határozat arra is rámutat, hogy „az Alkotmány 70/I. §-a tehát egyrészt az 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

344 

 

egyének számára ír elő kötelezettséget e vonatkozásban, más oldalról az államot 
feljogosítja az ilyen célú kötelezések, befizetések előírására, ezt azonban csak törvényi 
szinten teheti meg”. (ABH 1994, 486.) Ilyen köztehernek, közjogi bevételnek minősül az 
adó, a vám, az illeték és a jövedék. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint e közterhek 
megfizetésének a vonatkozó törvényi előírások megsértésével keletkező elmaradása a 
köztartozás. 
Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdése adók módjára 
behajtandó köztartozásnak azokat a köztartozásokat, továbbá igazgatási és bírósági 
szolgáltatási díjakat minősíti, amelyekre jogszabály az adók módjára való behajtást rendeli 
el. Amint az előbbiekben idézett jogszabályi rendelkezések összevetéséből kitűnik, a 
közteherviselésre, a közjogi bevételek körének megállapítására, így az e bevételek 
elmaradása esetén keletkező bevétel-kiesés, azaz tartozás köztartozássá minősítésére 
kizárólag törvény jogosult. Különösen indokolja a törvényi szabályozás igényét az a 
körülmény, hogy a közterhek beszedését az állam kényszer útján – végrehajtási 
intézkedésekkel, valamint a büntetőjog eszközeivel is – biztosítja. 
Az Alkotmánybíróság szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, hogy az Lt. a lakbér, 
illetve a helyiségbér meg nem fizetése esetén (az e törvényben meghatározottak szerint) 
lehetővé teszi a bérleti szerződés felmondását. Az Lt. 1. § (3) bekezdése szerint pedig az e 
törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadóak. A szerződéses kötelezettségek 
teljesítésére, illetve az e kötelezettségek, pl. a díjfizetés elmaradása esetére vonatkozó 
szabályokat a Ptk. meghatározza. Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakás és helyiség 
bérleti díja megfizetésének elmaradása esetén az Lt., a Ptk. valamint az ezek 
figyelembevételével alkotott rendelete előírásai alkalmazásával járhat el, nincs azonban 
törvényi lehetősége a lakbér, illetve helyiségbér köztartozássá minősítésére és azok adók 
módjára történő behajtásának előírására. 
 

27/1997. (IV. 25.) AB határozat 
 

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet felülvizsgálata során több kérdésben 
fejtette ki álláspontját. 
 
Az Ör. támadott rendelkezései:  
 
a) A képviselő-testület „az elidegenítésről hozott döntése során meghatározza az 
elidegenítés feltételeit is” 
 
Az AB indokolása: 
„Az Lt. 54. § (3) bekezdése alapján „az önkormányzat rendeletében határozza meg az e 
törvény alapján vételi, illetőleg elővásárlási joggal nem érintett lakások eladásának 
feltételeit”. 
Az Alkotmánybíróság már több döntésében, elvi jelleggel a 21/1993. (IV. 2.) AB 
határozatban hangsúlyozta, hogy a jogállamiság alkotmányos elvéhez kapcsolódó 
jogbiztonság „az államtól, a jogalkotótól azt várja el, hogy a jog egésze, egyes részterületei 
és egyes szabályai is világosak, egyértelműek és a norma címzettjei számára is 
értelmezhetőek és követhetőek legyenek. A jogbiztonság e szempontjainak súlyos 
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megsértése egyben az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság sérelmét 
jelenti.” (ABH 1993, 172, 180.) 
Az Ör. támadott rendelkezése nem felelt meg ennek az alkotmányos követelménynek és 
ellentétes az Lt. 54. § (3) bekezdése idézett előírásával is, mivel a normatív – rendeleti 
formában meghatározott – szabályozás hiányában a képviselő-testület egyedi döntésére 
bízta a lakások bizonyos köre elidegenítése feltételeinek meghatározását. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Ör. 3. § (3) bekezdését törvényellenesnek 
nyilvánította és megsemmisítette.” 
 
b) Az elővásárlási jog tartalmának pontatlan értelmezése 
 
AB indokolás: 
„Az Lt. 1. § (3) bekezdésének megfelelően „az e törvényben nem szabályozott 
kérdésekben... a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Lt.-ben alapított elővásárlási jog a 
Ptk. 373. §-ában foglalt rendelkezések alapján arra kötelezi a tulajdonost, hogy a lakás 
értékesítése esetén erre irányuló szándékát a jogosulttal közölje. E § (2) bekezdésének első 
mondata előírja: „Ha az elővásárlási jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az 
ajánlat tartalmát magáévá teszi, a szerződés közöttük létrejön.” Az elővásárlási jog tehát 
lehetőséget biztosít a bérlő részére, hogy a lakás kívül álló vevő részére történő 
elidegenítését a lakás megvásárlásával megakadályozza. Amennyiben viszont az 
elővásárlási jog jogosultja nem kívánja megvásárolni a lakást, a tulajdonos önkormányzat 
szabadon értékesítheti azt kívülálló vevő részére. 
Az elővásárlási jog gyakorlásának fontos garanciális eleme, hogy a vételi ajánlatot minden 
alkalommal és teljes terjedelmében kell közölni a jogosulttal. Az olyan tartalmú 
szabályozás, amely az ajánlat megismertetésekor arra nézve nyilatkoztatja a jogosultat, 
hogy a későbbiekben, „a lakás harmadik személy részére történő eladását megelőzően” 
kíván-e élni elővásárlási jogával, e jog érdemi gyakorlását akadályozza, illetve 
veszélyezteti.” 
 
c) A vételár mértékének meghatározásáról a Lt. hatálybalépése előtt értékesítésre kijelölt 
ingatlanok esetében: 
 
„A lakásprivatizációra vonatkozó „korábbi” szabályozást az állami tulajdonban álló 
házingatlanok elidegenítésének szabályozásáról szóló 32/1969. (IX. 30.) Korm. rendelet és 
a végrehajtására kiadott 16/1969. (IX. 30.) ÉVM-MÉM-PM együttes rendelet tartalmazta, 
amelyeket az Lt. 1. sz. melléklete IV. fejezetének z) pontja 1994. március 31. napjával 
hatályon kívül helyezett azzal, hogy rendelkezéseiket az azok alapján megkötött 
szerződésekre kell továbbra is alkalmazni. 
 
Az Lt. 52. §-a a lakás vételárát illetően ezt írja elő: 
„(1) Az önkormányzati és az állami lakás vételárát – ha a lakást az e törvény alapján arra 
jogosult vásárolja meg – a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, 
különösen 
a) az épület településen belüli fekvése, 
b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra 
szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága, 
c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő, 
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d) a lakás alapterülete és komfortfokozata, 
e) a lakottság ténye 
figyelembevételével kell megállapítani. 
(2) A vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra 
fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.” 
Az Lt. 54. § (1) bekezdés a) pontja pedig a helyi önkormányzatot hatalmazza fel arra, hogy 
rendeletben határozza meg „az e törvény alapján vételi, illetőleg elővásárlási joggal érintett 
lakások eladása esetén a lakás vételárának mértékét”. 
Az idézett rendelkezések alapján tehát – amint erre a 427/H/1995. AB határozat már 
felhívta a figyelmet – az önkormányzatnak törvényi felhatalmazása van arra, hogy az Lt. 
idézett 52. §-ában meghatározott és más, azokhoz kapcsolódó körülmények 
figyelembevételével – rendeletében – meghatározza a vételár mértékét, majd az 
elidegenítési eljárás során egyedi döntéssel a vételárat”. (ABH 1995, 947, 950.) 
 
A fentiekre figyelemmel az 1994. március 31-e után megkötött adásvételi szerződésekre az 
Lt. keretei között alkotott rendeletében kell szabályoznia a vételár mértékét, függetlenül 
attól a körülménytől, hogy valamely épületben a lakások értékesítése már a jelzett 
időpontot megelőzően megkezdődött. 
 
Az 1994. március 31-ét határidőként megállapító törvényi rendelkezés ugyanis az Lt. 93. § 
(1) bekezdésében foglaltakból következik, miszerint „e törvény felhatalmazása alapján az 
önkormányzat képviselő-testülete úgy köteles rendeletét megalkotni, hogy ... az 
önkormányzati lakás (helyiség) elidegenítésére vonatkozó rendelete 1994. március 31. 
napján lépjen hatályba”. Az Lt.-ben meghatározott garanciális követelménynek tekinthető 
tehát, hogy 1994. március 31-ét követően az önkormányzat az Lt.-ben foglaltaknak 
megfelelően rendelkezzék a lakások értékesítéséről, így a vételármérték megállapításáról.” 
 
d) Műemlék épületben található nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésre történő 
kijelölése. 
 
„Az Lt. 55. § (4) bekezdésének megfelelően „a műemléképületben lévő lakást vagy 
helyiséget a műemléki hatóság hozzájárulásával, a külön jogszabály rendelkezéseinek 
figyelembevételével lehet elidegeníteni”. 
 
e) Elállásról 
 
„Az Lt. 53. § (1) bekezdése a következő, az önkormányzati rendeletalkotás számára 
kötelező tartalmi előírást fogalmazza meg: 
„(1) Ha a lakást az e törvény alapján az arra jogosult vásárolja meg, részére – kérelmére – 
legalább huszonöt évi részletfizetési kedvezményt kell adni. Ha a jogosult kéri, a szerződés 
megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb tíz százalékának egy összegben való 
megfizetése köthető ki. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a 
havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani.” 
Az Lt. 54. § (1) bekezdése pedig az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
elidegenítésével kapcsolatosan több tárgykörben rendeletalkotásra hatalmazza fel az 
önkormányzatot. E rendelkezés szerint „önkormányzati rendeletben kell meghatározni az 
e törvény alapján vételi, illetve elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén ... a lakás 
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vételárának mértékét, ... a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet mértékét, ... a 
részletfizetés időtartamát, ... a vételárengedmény, illetőleg a vételárhátralék megfizetésére 
adott engedmény feltételeit és mértékét”. 
 
Az idézett rendelkezésekből kitűnik, hogy az önkormányzat az Lt. szerinti jogosult vevő 
számára részletfizetési kedvezményt, árengedményt, illetve a vételárnak a szerződésben 
vállalt határidő lejárta előtti befizetése esetén ún. vételárhátralék-engedményt köteles 
biztosítani. Az önkormányzat viszont jogosult arra, hogy e kedvezmények, illetve 
engedmények feltételeit rendeletében meghatározza. Az Lt. e feltételek kereteit, jellegét 
nem állapítja meg. Az önkormányzat azonban – amint erre az Alkotmánybíróság a 
hasonló tartalmú rendeleti előírások felülvizsgálata során, így a 48/1996. (X. 22.) AB 
határozatban már rámutatott – nem szabhat rendeletében olyan feltételt, amely az Lt. 
kötelező erejű, általános érvényű rendelkezéseivel ellentétes. (ABH 1996, 334.) 
„Az elállásról a Ptk. 320. § (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Aki 
szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett 
nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja.” A jogszabály fogalmát a Ptk. 
alkalmazásában a 685. § a) pontja határozza meg. Eszerint „jogszabály: a törvény, a 
kormányrendelet, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között az 
önkormányzati rendelet, a 19. § (1) bekezdés c) pontja, a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) 
bekezdése, a 231. § (3) bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 
523. § (2) bekezdése és az 528. § (3) bekezdése tekintetében viszont valamennyi 
jogszabály”. 
Az idézettekből kitűnik, hogy az elállás jogának szabályozását illetően az önkormányzati 
rendelet csak törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között minősül jogszabálynak. 
Az Lt., illetve más törvényi rendelkezés azonban nem hatalmazta fel az önkormányzatot 
arra, hogy rendeletében az önkormányzat mint a lakás eladója javára elállási jogot 
alapítson.” 
 

55/2002. (XI.28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy lakásbérleti jogviszony létrehozásának feltételeként 
óvadék és letéti díj nem követelhető. 
 
Az AB indokolása: „A lakásbérleti jogviszony olyan, törvény által szabályozott társadalmi 
viszony, amelyre vonatkozóan elsősorban az Lt., s e törvény 1. §-ának idézett (3) 
bekezdése szerint a Ptk. tartalmaz irányadó rendelkezéseket. Erre az összefüggésre 
tekintettel az Alkotmánybíróság már több döntésében, elvi jelleggel a 3/1999. (III. 24.) 
AB határozatban (a továbbiakban: Abh.) hívta fel a figyelmet arra, hogy „a helyi 
önkormányzat jogalkotó hatásköre a lakásbérleti viszonyok szabályozására nem korlátlan, 
csak törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a lakásbérletre vonatkozó szabályozási 
jogkörrel” (ABH 1999, 375, 377.). 
A Ptk.-nak a lakásbérleti jogviszonyról szóló garanciális jelentőségű 434. § (4) 
bekezdéséből kitűnik, hogy jogszabály a lakásbérlet létrejöttének az Lt.-ben foglaltakon 
túl, további feltételeit is megállapíthatja. A Ptk. 685. § a) pontja alapján a Ptk. 434. § 
idézett (4) bekezdése alkalmazása szempontjából az önkormányzati rendelet jogszabálynak 
minősül. A Ptk. említett rendelkezéseinek összevetéséből kitűnik, hogy a lakásbérleti 
viszonyok szabályozásának joga csak a lakásbérletet szabályozó külön törvény keretei 
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között illeti meg az önkormányzatokat. Ez a külön törvény az Lt., amely 3. §-ának (1) 
bekezdésében az önkormányzat – e törvény keretei között alkotott – rendeletében 
meghatározott feltételekkel lehet bérleti szerződést kötni. 
E törvényi előírásokat figyelembe véve megállapítható, hogy a helyi önkormányzat 
szabályozási jogkörét csak az Lt. keretei között gyakorolhatja. Az Abh. rámutatott a 
következőkre is: „az Lt. szabályozási módszerére az a jellemző, hogy nem általános 
felhatalmazást ad a helyi önkormányzatnak a tulajdonában álló lakásokkal kapcsolatos 
lakásbérleti jogviszonyok tartalmának szabályozására, hanem konkrétan meghatározza 
azokat a lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos szabályozási tárgyakat, amelyekre nézve az 
önkormányzat rendeletében rendelkezhet” (ABH 1999, 375, 377-378.). 
Az Lt. 19. § (1) bekezdése szerint ahol a törvény önkormányzati lakás esetében a bérbeadó 
és a bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a felek megállapodására utal, a 
megállapodás tartalmát a bérbeadó tekintetében önkormányzati rendelet határozza meg. 
Mivel azonban az Lt. az óvadék és a letéti díj intézményét nem szabályozza, az 
önkormányzatot sem az Lt. 3. § (1) bekezdésében, sem a 19. § (1) bekezdésében szereplő 
felhatalmazás alapján nem illeti meg az óvadék és a letéti díj fizetésére irányuló 
kötelezettség szabályozásának joga.” 
 

30/2004. (VII. 8.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. megtámadott 
rendelkezése. 
 
Az alkotmánybírósági felülvizsgálat indoka: az Lt. nem ad felhatalmazást bérlőt terhelő 
pénzbeli térítési fizetési kötelezettség előírására. 
    
Alkotmánybíróság megállapította: az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik, hogy a 
képviselő-testület az Ör.-ben törvényi felhatalmazás hiányában és – tartalmát tekintve – 
törvénysértően írt elő az önkormányzat javára, illetőleg a bérlő terhére térítési 
kötelezettséget az önkormányzati tulajdonban álló lakásra kötött bérleti szerződés 
megszüntetésével egyidejűleg bérbe adott másik lakás esetén. 
 
„1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 434. § 
(2) bekezdése értelmében a lakásbérleti jogviszony létrejöttére, a felek jogaira és 
kötelezettségeire, továbbá a lakásbérlet megszűnésére vonatkozó szabályokat külön 
törvény – jelenleg az Lt. – tartalmazza. A Ptk. 434. § (4) bekezdése külön kiemeli, hogy a 
lakásbérlet létrejöttének, megszűnésének, a lakásbérleti jog folytatásának, a lakások 
elidegenítésének további feltételei jogszabályban való megállapítása is csak a külön törvény 
keretei között történhet. Az Lt. 3. § (1) bekezdése ugyancsak akként rendelkezik, hogy a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra a tulajdonos önkormányzat – az Lt. keretei 
között alkotott – rendeletében meghatározott feltételekkel lehet szerződést kötni. Az 
önkormányzat tehát kizárólag az Lt.-ben foglaltak szerint, az abban kapott felhatalmazás 
alapján szabályozhatja – egyebek mellett – a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével 
egyidejűleg másik lakás, vagyis az ún. cserelakás bérbeadásának feltételeit is. 
Az Alkotmánybíróság egy hasonló tartalmú önkormányzati rendelet felülvizsgálata során 
rámutatott, hogy az „Lt. 23. § (3) bekezdése ... a lakásbérleti jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetésének speciális esetét szabályozza. Az Lt. e 
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rendelkezésének első mondata értelmében a felek a bérleti jogviszonyt közös 
megegyezéssel úgy is megszüntethetik, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik lakást ad bérbe, 
vagy a bérbeadás helyett pénzbeli térítést fizet. E rendelkezés második mondata pedig a 
bérbeadónak arra is lehetőséget biztosít, hogy a másik lakás bérbeadása mellett pénzbeli 
térítést fizessen a bérlő javára. Amennyiben a felek a lakásbérleti jogviszonyt az Lt. e 
speciális rendelkezése alapján szüntetik meg, akkor kizárólag a bérbeadó, vagyis az 
önkormányzat által történő pénzbeli térítés fizetésének lehet helye, a bérlő terhére térítési 
kötelezettség nem állapítható meg. Ezt az értelmezést támasztja alá az Lt. 19. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés is, amely szerint önkormányzati lakás esetén, ahol a 
törvény a bérbeadó és bérlő jogai és kötelezettségei vonatkozásában a felek 
megállapodására utal, annak tartalmát a bérbeadó tekintetében önkormányzati rendelet 
határozza meg. Ez következik az Lt. szabályozási rendszeréből is, miszerint ebben a 
speciális bérbeadási esetben is az Lt.-ben meghatározott és már ismertetett általános 
bérbeadási feltételek az irányadók. ... (A)z Lt. 23. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján az önkormányzat rendeletében csak a másik lakás bérbeadására és a bérbeadó 
pénzbeli térítési fizetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat állapíthatja meg” 
(32/1999. (X. 30.) AB határozat, ABH 1999, 421, 424, 425.). 
 
2. Az Alkotmánybíróság az Lt. 23. § (3) bekezdése alkotmányossága vizsgálata 
eredményeként korábban már megállapította, hogy az Ötv. „8. § (1) bekezdése értelmében 
a települési önkormányzat egyik feladata a helyi közszolgáltatások körében a 
lakásgazdálkodás. Az önkormányzati lakásállomány a helyi közösség vagyonát képezi, 
hasznosítása az önkormányzatok kötelessége. Az önkormányzatok nem a 
lakástulajdonosok egyikeként gyakorolják a bérbeadási feladatokat. Pozíciójuk jellemzője, 
hogy a helyi közügyek gazdáiként, a lakásgazdálkodási feladatok ellátására – törvényben 
meghatározott – jogosultságként és kötelezettként végzik a bérbeadást. Ebből az is 
következik, hogy az önkormányzatok a lakásvagyonnal történő gazdálkodás során számos 
szempontot figyelembe vesznek. Ezeknek a szempontoknak a megfontolásával 
ajánlhatnak fel a bérlőnek a másik lakás bérbeadásakor pénzbeli térítést is. Ez a lehetőség 
általában kedvező a bérlő számára, de az önkormányzatot is hozzásegíti a 
lakásgazdálkodás keretei között megvalósítandó feladatok teljesítéséhez, amelyek 
településpolitikai, jövedelmezőségi, szociálpolitikai stb. kihatásúak lehetnek. Mindezek 
olyan lakásgazdálkodást eredményeznek, amely miatt az önkormányzatok 
lakásgazdálkodása kikerül a piacgazdaság köréből. Az önkormányzatoknak a lakásvagyon 
hasznosítása során – a lakással rendelkező magántulajdonosokhoz képest – helyi 
közszolgáltatásként többletfeladatokat is teljesíteniük kell, helyzetük tehát nem 
azonosítható a magánszemély tulajdonosokéval” (457/E/2000. AB határozat, ABH 2003, 
1197, 1199-1200.).” 
 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

350 

 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletekhez kapcsolódó AB 
határozatok kivonata 

 
81/2009. (VII. 10.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: 
1. átmeneti segély megállapításához kapcsolódó feltételek bővítése (Szt. szerinti 

vagyonnal rendelkezők kizárása a támogatásból) 
2. méltányossági közgyógyellátás megállapításához kapcsolódó feltételek bővítése 

(Szt.-ben nem található további feltétel előírása) 
 
Az AB indokolása:  
1. Az Szt. rendelkezései az önkormányzatok számára a törvényben 

meghatározottakon túli további feltételek megállapítására csak annyiban adnak 
felhatalmazást, hogy az átmeneti segély átmeneti pénzintézeti tevékenységnek nem 
minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, illetve az ellátás 
megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
megállapításánál az önkormányzatnak rendeletében úgy kell szabályozni a 
jövedelemhatárt, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 
egyedül élő esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet. Ezen felül további 
feltételek előírása törvénysértő. 

2. A méltányossági alapú közgyógyellátás megállapíthatóságának – az Szt.-ben 
foglaltakon túli – további feltételét az Ör. nem írhatja elő. Az Szt. nem ad 
lehetőséget az önkormányzat számára további feltétel megállapítására, így a 
Képviselő-testület az Szt. 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazáson 
túlterjeszkedve szabályozott, amikor a törvényi rendelkezésekhez képest más 
szempont figyelembe vételét is előírta a támogatás megállapításához. 

 
48/2009. (IV. 24.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 

 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: átmeneti segély csak meghatározott önhibán 
kívüli rászorultság esetén igényelhető. 

 
Az AB indokolása: az átmeneti segély megállapítását az Ör. felhatalmazás nélkül a törvényi 
feltételekhez képest bővítette, amely ellentétes az Alkotmány és az Ötv. előírásaival. 

 
55/2007. (IX. 26.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: együttműködést nem vállalónak minősül és 
meg kell szüntetni a támogatásra való jogosultságát annak, aki az előre meghirdetett 
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helyszínen nem jelenik meg, akadályoztatásának okáról megfelelő igazolást bemutatni nem 
tud. 
 
Az AB indokolása: a jogosult együttműködési kötelezettségét az Szt. írja elő, 
meghatározva azt is, hogy az együttműködés mely szervekkel és milyen tartalommal lehet 
kötelező. Ez a törvény meghatározott kérdések szabályozására hatalmazza fel a települési 
önkormányzatokat, nem ad azonban felhatalmazást arra, hogy az önkormányzat a 
jogosultság megvonásának a következményét kapcsolja ahhoz, ha a jogosult nem veszi át 
a segélyt az előírt helyen és időben. Ez ugyanis nem tartozik a törvényben előírt 
együttműködési kötelezettség körébe. 
Az Alkotmánybíróság már a 280/B/1998. AB határozatában megállapította: „A helyi 
önkormányzat jogalkotó hatásköre a rendszeres szociális segélyek megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályozására nem korlátlan, csak 
törvény felhatalmazása alapján rendelkezik a segélyre vonatkozó szabályozási jogkörrel.” 
(ABH 1999, 771, 775.) 
 

8/2006. (II. 22.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az önkormányzat az étkeztetést, mint szociális 
ellátást munkanapokon (hétfő-péntek) napi egyszeri ebéd formájában biztosítja. 
 
Az AB indokolása: a települési önkormányzat a mindennapi étkeztetésről való 
gondoskodási kötelezettségének nem tesz eleget, ha az étkeztetést csak munkanapokon 
biztosítja. Ezért a „munkanapokon (hétfő-péntek)” szövegrész ellentétes a Szoctv. 62. § 
(1) bekezdésében, mint magasabb szintű jogszabályban foglaltakkal. 
 

46/2004. (XII.1.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy az Ör. támadott rendelkezése alkotmányellenes. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a lakásfenntartási támogatás folyósítási 
feltételeként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy éve bejelentett 
lakóhelyet és legalább egy éve életvitelszerűen ott élést feltételként állapított meg.  
 
Az AB indokolása: az Ör. az időbeli korláthoz kötöttséggel (a bejelentett lakóhellyel 
rendelkezés vagy az életvitelszerűen ott élés időtartama alapján) a rászorultságra tekintet 
nélkül tett különbséget az ellátásra szorulók, mint homogén csoportba tartozó személyek 
között. Ez a megkülönböztetés önkényes és indokolatlan. 
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1046/B/2004. AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az Szt. 114. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
előírta, hogy amennyiben a gondozott jövedelméből a személyi térítési díjat nem tudja 
megfizetni, abban az esetben a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, gyermeke 
(továbbiakban: kötelezett) köteles a térítési díj fennmaradó részét megfizetni. A fizetési 
kötelezettség csak a kötelezett egy főre jutó havi jövedelmének, nyugdíjminimum 
kétszerese feletti részére terjed ki. 
 
Az AB indokolása: ezen előírás, a kötelezett létfenntartását nem veszélyezteti. 
Létfenntartáshoz elegendő a kötelezett részére a jövedelméből havonta megmaradó 
nyugdíjminimum kétszerese. 
 
Az AB-ban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a hatályos Szt. 
az öregségi nyugdíjminimum kétszerese helyett, két és félszeres összeget határoz meg. 
Mivel ez az állampolgárok helyzetét könnyíti azzal, hogy jelenleg csak a két és félszeres 
összeg feletti jövedelmükkel felelnek a hozzátartozójuk térítési díjáért, így ezen 
alkotmánybírósági elv továbbra is alkalmazható. 
 

898/D/2003. AB határozat 
 
A határozatban az AB elutasította az Ör.-re vonatkozó alkotmányjogi panaszt, nem 
állapított meg alkotmányellenességet.  
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a gyermekvédelmi Ör. térítési díj 
hozzájárulásban részesíti azt a gyermeket, aki normatív térítési díjkedvezményben nem 
részesül.  
 
Az AB indokolása: a helyi önkormányzat nem köteles arra, hogy a törvényalkotó által 
támogatottakat ismételt kedvezményben részesítse. A helyi önkormányzat tárgyilagos 
mérlegelés szerint dönthet úgy, hogy nem ad gyermekétkeztetési támogatást azoknak, akik 
normatív kedvezmény formájában mindezt már megkapták. Így az utóbbiak nincsenek 
kizárva a gyermekétkeztetési támogatásból, csak a kedvezményt nem az önkormányzattól, 
hanem a törvény alapján kapják. 

 
585/B/2003. AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: nem állapítható meg rendszeres szociális segély 
annak a személynek, aki nem működött együtt a munkaügyi kirendeltséggel. 
 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

353 

 

Az AB indokolása: nem ellentétes, mert az Ör. csak utal az Szt. rendelkezéseire, ezáltal 
bevonja az Ör. szabályozási körébe. 
 
Az AB-ban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: 2009. január 
elsejétől aktív korúak ellátása foglalja magába a rendszeres szociális segélyezést. A hatályos 
Szt. 37/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján jelenleg is meg kell szüntetni a rendszeres 
szociális segélyre való jogosultságot, ha a segélyezett az együttműködésre kijelölt szervvel 
kapcsolatos együttműködési kötelezettségét két éven belül kétszer (!) megszegi. Az elv 
tehát továbbra is alkalmazható két kitétellel: (1) két éven belül (2) kétszer sértse meg a 
segélyezett az együttműködést. 
 

57/2002. (XI. 28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: átmeneti segély megállapítását állandó 
bejelentett lakcímhez és életvitelszerű ott tartózkodáshoz kötötte. 
 
Az AB indokolása: az Ör az átmeneti segély megállapításánál a szociális rászorultság 
fogalmához szorosan nem kapcsolódó előírást tartalmaz, illetve az Ör. nem szűkítheti le 
az átmeneti segélyben részesíthetők körét állandó lakóhely szerint, tekintettel az Szt. 7. § 
(1) bekezdésére. 
 

56/2002. (XI.28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: 

 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításánál illetve 
felülvizsgálatánál kötelezővé teszi a környezettanulmány készítését. 

 Meghatározza, hogy a gyermekvédelmi támogatás mely esetekben lehet 
természetbeni ellátásként nyújtani. (a rendelkezést támadó közigazgatási hivatal 
azért találta ezt törvénysértőnek, mert felhatalmazás hiányában rendelkezett 
erről a testület). 

 
Az AB indokolása: „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez a szabályozás nem 
törvényellenes. Ha valamely törvény kifejezett rendeletalkotásra irányuló felhatalmazás 
hiányában lehetővé teszi az olyan eljárási cselekmények alkalmazását, amelyek 
figyelembevételével az egyedi döntés megalkotása – a törvényi előírások alapján – a helyi 
önkormányzat feladata, abban az esetben az önkormányzat rendeletében dönthet egyes 
eljárási cselekmények (pl. környezettanulmány) kötelező jellegű alkalmazásáról.” 
„Az Alkotmánybíróság már több döntésében felhívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzat – ha a törvényi szabályozás lehetővé teszi számára az egyedi döntések 
megalkotását – nem mellőzheti a saját döntéshozatalát megalapozó normatív szabályok 
elfogadását. Meg kell határoznia a mérlegelhető körülményeket, illetve az ilyen jellegű 
döntés megalkotásának keretfeltételeit. [63/1995. (X. 27.) AB határozat, ABH 1995, 527, 
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532.; 41/1996. (X. 4.) AB határozat, ABH 1996, 307, 310.; 45/2002. (X. 11.) AB 
határozat, ABK 2002. október 534, 535.] Az Ör. 6. §-a az önkormányzati jogalkotással 
összefüggésben a vázolt alkotmányos igénynek tett eleget, amikor a természetbeni 
ellátásokra vonatkozó egyedi döntései kialakításának helyi feltételeit megállapította, az Ör. 
9. § (1) bekezdésének sérelmezett előírása pedig a természetbeni juttatás igénylésének 
rendjére vonatkozó eljárási szabályt alkotott.” 
 

45/2002. (X. 11.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a kiegészítő családi pótlékot kötelezően 
természetbeni ellátásként kell nyújtani (intézményi térítési díj illetve tankönyvtámogatás 
formájában). 
 
Az AB indokolása: a Gyvt. 28. § (2) bekezdése csupán lehetőséget ad az ellátás 
természetben történő nyújtására. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a rendeletben 
meg kell határozni az egyedi döntések (hatósági határozatok) meghozatalát megalapozó 
normatív szabályokat. Az Ör. elvonja a képviselő-testület döntéshozatali lehetőségét, 
kizárja az egyéni élethelyzetek mérlegelését azáltal, hogy az eredetileg pénzbeli ellátást 
kötelező természetbeni ellátásként nyújtani. Továbbá az Alkotmánybíróság szerint az 
olyan önkormányzati rendeleti szabályozás, amely a törvényi előírásban nyújtott 
alternativitást nem engedi érvényesülni, ellentétes a jogbiztonság követelményével.  
 
Az AB-ban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: az AB 
határozatban hivatkozott Gyvt. 28. § (2) bekezdése már nem hatályos, de teljesen azonos 
szövegezéssel jelenleg a 18. § (6) bekezdés tartalmazza az érintett előírást. A kiegészítő 
gyermekvédelmi családi pótlékot felváltotta a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, azt 
pedig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény elsősorban természetben nyújtott ellátás, évente csak két hónapban (július, 
november) jár utána pénzbeli támogatás is. Az alkotmánybírósági elv tekintettel a 
kedvezmény kétszeri pénzbeli ellátására és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 
továbbra is alkalmazható. 
 

31/2002. (VII. 2.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: 

1. szociális ellátások megállapítását szubjektív feltételekhez kötötte (pl. javító 
szándék, szemléletváltozás, szorgalom stb.) 

2. az Ör. hatálya csak a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezőkre 
terjed ki. 

3. előírta, hogy csak az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került személyek 
részesíthetők segélyben 

4. együttműködési kötelezettség megszegésének esetei körében olyan magatartásokat 
szabályozott, melyek kizárólag a segélyezett életmódjára, családja ellátására 
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vonatkoznak (pl. antiszociális magatartás, alkoholizálás, személyi tisztaság 
elhanyagolása, családjáról nem gondoskodik stb.). 

5. nem írta elő az Ör., hogy csak hozzátartozó részesülhet ápolási díjban 
6. a temetési segélyt konkrét összegben állapította meg az Ör. 

 
Az AB indokolása: 
1. jogszabály határozatlansága, bizonytalansága sérti a jogbiztonság elvét 
2. az Ör. leszűkítette az Szt. személyi hatályát, a „kivételes méltányosság és tartós 

életvitelszerű” rendelkezéseket pedig értelmezési rendelkezések hiánya miatt 
semmisítette meg az AB 

3. Szt. nem ad felhatalmazást arra, hogy az Ör. a szociális jogosultságot előidéző 
okokat értékelje, ezért önhibáján kívüli jövedelemnélküliséget feltételként nem írhat 
elő 

4. egyrészt a bizonytalan, határozatlan fogalomhasználat miatt semmisítette meg, 
illetve mert az Szt. rendelkezéseivel ellentétesen szabályozza a rendszeres szoc. 
segély megszüntetésének eseteit 

5. az Szt. szabálya kogens attól az Ör. nem térhet el, az ápolási díj megállapításának 
feltétele a hozzátartozói minőség 

6. az Ör. nem biztosítja maradéktalanul az Szt. 46. § (1) bekezdése azon 
rendelkezését, miszerint a temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben 
szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. 

 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: 
4. megváltozott a rendszeres szociális segélyezés, de az Szt. jelenleg sem ír elő ilyen 

típusú magatartási, életmódbeli kötelezettségeket 
5. jelenleg az Szt. 43/B. § (1) bekezdése ad lehetőséget az önkormányzatnak, hogy a 

hozzátartozó részére ápolási díjat állapítson meg 
6. jelenleg az Szt. 46. § (3) bekezdése tartalmazza a 10%-os előírást. A felsorolt elvek 

továbbra is alkalmazhatók. 
 

29/2002. (VII.2.) AB határozat 
 

Több ellátási formára is kiterjed a határozat, ezért indokolt több részre osztani. 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege:  
1. megfoghatatlan, nem értelmezhető egyéniesítő meghatározások (pl. „a felajánlott 

munkát végezze tisztességgel”, „az ellátások megállapításánál vizsgálni kell a 
kérelmezők magatartását…azokat a körülményeket, amelyek a megélhetési 
körülményeik kialakulását előidézték”, a döntésnél a testület figyelembe veszi „a 
kérelmezők takarékos megoldásra való törekvését, szorgalmát”). 

2. az Ör. úgy fogalmazott, hogy a rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel, vagy kivételes méltányosságból az ideiglenes 
lakóhellyel rendelkezőkre is, ha életvitelszerűen, tartósan a településen élnek. 
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3. a rendszeres támogatások megállapításánál általános szabályként mondja ki, hogy 
rászorulónak azt a személyt kell tekinteni, aki önhibáján kívül nem rendelkezik 
jövedelemmel. 

4. az Ör. más módon (öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyítottan) rendeli 
megállapítani a temetési segély összegét. 
 

Az AB indokolása:  
1. az Ör. előírásai sértik a jogbiztonság követelményét. Két elvi jelentőségű 

határozatra utal: 11/1992. (III.5.) AB-ra, amely szerint a jogszabályszöveg 
határozatlansága és bizonytalansága sérti a jogbiztonságot, valamint a 49/1995. 
(VI.30.) AB-ra, amely megsemmisítette azt az Ör.t, amely kikövetkeztethetetlen 
tartalmú fogalmakat használt, illetve a fogalmakat nem magyarázta. 

2. az Ör. törvénysértően szűkíti le a rendelet hatályát, ellentétes az Szt. 3. §-ában 
foglaltakkal, valamint az ideiglenes lakóhellyel rendelkezők esetében a „kivételes 
méltányosságra” való utalása önkényes jogalkalmazáshoz vezethet, amely 
szabályozás az elvi jelentőségű 63/1995. (X.27.) AB-ban kimondottak alapján sérti 
a jogbiztonságot. 

3. az Szt. 32. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzat nem rendelkezik 
felhatalmazással arra nézve, hogy az egyes ellátások igénylésének törvényi feltételeit 
bővítse, az előidéző okokat értékelje és önhibán kívüliséget írjon elő feltételként. 
(Ellentétes tehát az Alkotmány 44/A. §-ával.) 

4. Szt. 46. §-a a temetési segély összegének meghatározása vonatkozásában kógens 
előírást tartalmaz, amelytől az Ör. nem térhet el. (Ellentétes tehát az Alkotmány 
44/A. §-ával.) 

Azonos tartalmú a 30/2002.(VII.2.) AB határozat. 
 

23/2002. (VI. 2.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta: hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az Ör. öt éves, folyamatos, állandó jellegű 
lakcímbejelentést kíván meg a kerületi önkormányzati bérlakáshoz jutás feltételeként. 
 
Az AB indokolása: az Lt. 86. § (1) bekezdése szerint a fővárosi közgyűlés rendeletben 
határozza meg a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő, szociális helyzet alapján 
bérbe adott lakásokra vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 63/A. §-ának b) pontjában említett lakbér-megállapítás elveit.2 
 
Az Lt. 86. §-ának (2) bekezdése pedig kimondja, hogy a kerületi önkormányzat e törvény 
és a fővárosi közgyűlés rendeletének keretei között alkot önkormányzati rendeletet. Az Lt. 
az önkormányzati lakás bérbeadásának szociális feltételeit nem szabályozza, hanem a 3. § 
(1) bekezdésében a helyi önkormányzatot hatalmazza fel az e tárgyú rendeletalkotásra. 
 

                                                 
2 2006. III. 31. napjától a jogszabályhely ezzel a tartalommal hatályos. Az Alkotmánybíróság még nem ennek a 
törvényi rendelkezésnek a tükrében hozta meg a határozatát. 
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A fővárosban az önkormányzati lakások bérbeadásának szociális, jövedelmi és vagyoni 
feltételeit a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet határozza meg. A Kgyr. azokat a 
szociális, jövedelmi, vagyoni feltételeket szabályozza, amelyek fennállása esetén a 
fővárosban önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadásának helye 
van. „A kerületi képviselő-testület a tulajdonában álló lakások szociális, jövedelmi, vagyoni 
helyzet alapján történő bérbeadásának szabályozása során kötve van a Kgyr. előírásaihoz, 
csak annak keretei között állapíthat meg további szabályokat. Tekintettel arra, hogy a 
Kgyr. nem állapít meg a bérbeadás feltételeként helybenlakási követelményeket, ilyen 
feltételek előírására felhatalmazást sem ad, a kerületi képviselő-testület nem jogosult arra, 
hogy rendeletében az önkormányzati lakások szociális, jövedelmi és vagyoni helyzet 
alapján történő bérbeadását – a szociális, jövedelmi, vagyoni feltételeken túl – további, a 
szociális helyzettel összefüggésben nem álló helybenlakási előírásokhoz kösse.” (ABH 
2000, 434, 437.) 
 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: 
tekintettel arra, hogy a Kgyr. alkotásáról szóló törvényi felhatalmazás a határozat kiadása 
óta már megváltozott, vizsgálandó a jelenleg hatályos Kgyr.-nek a jogszerűsége. Bár a 
rendeletet a jogszabályváltozást követően alkották, azonban tartalmaz olyan 
rendelkezéseket, melyek a korábbi felhatalmazásnak felelnek meg, így az 
Alkotmánybíróság hivatkozása sem alkalmazható feltétel nélkül. 
 

18/2002. (IV. 25.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta: hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az Ör. az ápolási díjra való jogosultságot a 
gondozott jövedelmi viszonyaitól teszi függővé. 
 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság már a 6/2002. (II. 28.) AB határozatban 
megállapította a következőket: „Az ápolási díj azzal, hogy anyagi biztonságot nyújt a tartós 
otthoni gondozásra szoruló beteg gondozását ellátó, s emiatt munkát vállalni nem tudó 
vagy fizetés nélküli szabadságon levő hozzátartozó számára, azt a társadalmilag kívánatos 
helyzetet kívánja elősegíteni, hogy a tartósan beteg emberek otthoni ápolását elsősorban a 
közvetlen hozzátartozójuk lássa el. 
Az ápolási díj tehát nem a gondozottnak nyújtott szociális támogatás, hanem az ápolást 
ellátó hozzátartozó számára a tartós beteg ápolása miatt kiesett jövedelmének pótlását 
szolgáló pénzbeli ellátás.” (MK 2002. 28., 1787., 1789.) 
Nem az ápolásra jogosult, hanem az ápolást végző személy lakóhelye szerinti települési 
önkormányzat jogalkotói hatáskörébe utalja az ápolási díjról való döntést. Az 
önkormányzati szabályozás a törvényi szabályozással ellentétes rendelkezést tartalmaz, ha 
olyan körülménytől – az ápolt személy lakhelyétől – teszi függővé az ápolási díj 
igénybevételének jogosultságát, amelyre az Szt. szabályozása nem utal. 
 

6/2002. (II.28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
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Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az ápolási díj megállapíthatóságát a gondozott 
jövedelmi viszonyaitól tette függővé. 
 
Az AB indokolása: az Szt. 43/B. §-a alapján a tartósan beteg felnőtt esetében a törvény az 
önkormányzatra bízza az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meghatározását. Az 
Szt. rendelkezései alapján az ápolási díj jogosultja a tartósan gondozásra szoruló személy 
otthoni ápolását vállaló hozzátartozó. Az ápolási díj tehát nem a gondozottnak nyújtott 
szociális támogatás, hanem az ápolást ellátó hozzátartozó számára a tartós beteg ápolása 
miatt kiesett jövedelmének pótlását szolgáló pénzbeli ellátás. 
 

1/2000. (II. 23.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a lakásfenntartási támogatás esetében 
alacsonyabb jövedelemhatárt állapított meg, mint amennyit az Szt. megenged 
(nyugdíjminimum 200%). 
 
Az AB indokolása: a jogosultság feltételeit az Szt. felhatalmazása alapján és annak keretei 
között kell megállapítania az önkormányzatnak. Az Szt-ben megállapított jövedelmi 
feltételt szigorította az Ör., így az Szt. szerint rászorulók körét is kizárta a támogatásból. 
 

358/B/2000. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: átmeneti segély annak a személynek állapítható 
meg, aki háztartásában fogyatékosok nappali ellátásának keretein belül nem gondozható 
25 évnél fiatalabb, halmozottan fogyatékos személyt nevel, és a családban az egy főre jutó 
havi átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem 
haladja meg.  
 
Az AB indokolása: az Szt. 26. §-a alapján a képviselő-testületnek van jogosítványa a 
jogosultak körének kiterjesztésére, a helyi sajátosságokhoz igazodóan az átmeneti 
segélyben részesítendő kör kibővítésére. Az Szt. átmeneti segélyre vonatkozó 
rendelkezéseinek megsértése akkor állapítható csak meg, ha a képviselő-testület olyan 
módon határozza meg a segélyre való jogosultság feltételeit, aminek következtében a 
létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő személyek ellátatlanul maradnak.  

 
38/1999. (XII. 7.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: ötéves állandó helyi lakcím meglétéhez köti a 
lakásfenntartási támogatás odaítélését. 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

359 

 

 
Az AB indokolása: az Alkotmánybíróság több határozatában foglalkozott az 
önkormányzatoknak a szociális ellátásokkal kapcsolatos jogalkotási kötelezettségével, és 
ezek között a lakásfenntartási támogatás szabályozásával. Az Alkotmánybíróság a 9/1998. 
(III. 27.) AB határozatában a lakásfenntartási támogatásra jogosultság feltételeinek helyi 
szabályozásával összefüggésben megállapította, hogy az Szt. rendelkezései „a támogatás 
feltételei tekintetében keretjellegű, a jogalkotó számára megalkotott orientáló jellegű 
szabályok. A törvény a jogosultság feltételeinek szabályozását rábízta a települési 
önkormányzatra. E törvényi keretek között a képviselő-testület széles körű döntési 
szabadsággal rendelkezik ahhoz, hogy a helyi körülményeket a lakosság szociális és 
lakáshelyzetét mérlegelve, más ellátási formák helyi szabályozását is figyelembe véve 
határozza meg a lakásfenntartási támogatás feltételeit és mértékét. Az önkormányzat 
rendeletalkotási felhatalmazása azonban nem korlátlan. A támogatás feltételeit (…) úgy 
kell szabályoznia, hogy az arra rászorulók, akik olyan élethelyzetbe kerültek, amelyben 
lakhatásuk feltételeinek megőrzése veszélybe került, szociális alapellátás nélkül ne 
maradjanak. Az önkormányzat rendeletében a lakásfenntartási támogatás nyújtását nem 
kötheti olyan feltételekhez, amely a lakásfenntartási támogatás törvényi rendeltetésével 
ellentétesen, arra rászorulókat kizár a támogatásból.” (ABH 1998, 424.) 
Azonos tartalmú a 9/1998. (III. 27.) AB határozat, 845/B/1997. AB határozat. 
 

8/1999 (IV.28.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a gyermekvédelmi támogatás természetbeni 
ellátásként adható a gyermek lakhatását biztosító közüzemi díjaknak a kifizetésére. 
 
Az AB indokolása: a közüzemi díjaknak gyermekvédelmi támogatás címén természetbeni 
ellátásként önkormányzat által történő kifizetése nem illeszthető a Gyvt. keretein belül 
nyújtható támogatások körébe. A természetbeni ellátásként nyújtható gyermekvédelmi 
támogatásnak az alanya a Gyvt. 28. § (2) bekezdése értelmében közvetlenül az anyagilag, 
szociálisan veszélyeztetett helyzetben lévő gyermek, s a támogatásnak a gyermeket 
közvetlenül érintő költségek enyhítését kell szolgálnia. Az Ör. támadott rendelkezése 
ellentétes a Gyvt. céljával. 
 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a 
2006. január 1-je előtt hatályos Gyvt. 18. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület 
rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására volt jogosult. Az AB 
mind a két támogatási forma vonatkozásában állapított meg alkotmányellenességet. A 
jelenleg hatályos törvényi rendelkezés alapján a képviselő-testület csak rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. A Gyvt. természetbeni ellátással kapcsolatos 
28. § (2) bekezdése ugyan hatálytalan, de a 18. § (6) bekezdése, az étkezési térítési díj 
kivételével átemeli a korábbi szabályt, így az alkotmánybírósági elv továbbra is 
alkalmazható. 
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7/1999. (IV. 28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege:  

 Aki a jövedelmének változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem 
tesz eleget és az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága tudomást 
szerez arról, hogy a jövedelme megváltozott, akkor attól az időponttól szűnik 
meg a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, amikor a jövedelem 
megemelkedett és elérte az öregségi nyugdíjminimum 1 főre jutó összegét.  

 Ha a rendszeres támogatást jogerősen megállapítja a hatáskörrel rendelkező, az 
a kérelem benyújtásának napjától esedékes. Az ellátás folyósításának 
időtartama a feltételek fennállásáig tart. A feltétel jelenti az állampolgári 
feltételt, másrészt az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. 

 
Az AB indokolása: a Gyvt. 133. §-a részletesen szabályozza a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen felvett pénzbeli ellátások megszüntetésének és visszafizetésének 
szabályait. A Gyvt. 133. § (4) bekezdése szubjektív feltételként határozza meg, hogy az 
eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról történő tudomásszerzéstől számított 3 
hónapon belül rendelheti el az ellátás megtérítését, valamint objektív feltételként, hogy 
nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől 
egy év már eltelt. Ezzel ellentétes az Ör. azon rendelkezése, amely szerint a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatás a jogosultsági feltételek megszűnésének napjára 
visszamenőlegesen szűnik meg. A Gyvt. ez irányú rendeleti szabályozásra nem tartalmaz 
felhatalmazást az önkormányzatok részére. 
 
A törvény személyi hatályát szűkíti – jogalkotói felhatalmazás nélkül – az Ör. azzal a 
feltétellel, amely a támogatás folyósítását állampolgársághoz köti. Törvénysértő továbbá a 
támogatás folyósításának az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez kötése, mivel a Gyvt. 
19. §-ában meghatározott jogosultsági feltételek esetén az önkormányzat köteles a 
támogatást megállapítani a rászoruló gyermek részére. A Gyvt. alapján a gyermekvédelmi 
rendszer működtetésének fedezetét a központi költségvetés és az önkormányzat biztosítja. 
E finanszírozási feltételek mellett az önkormányzat köteles – az önkormányzat 
költségvetési helyzetére tekintet nélkül gyermekvédelmi feladatát ellátni. 
 

921/B/1998. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott „egész 
napos ápolásra szoruló” fogalma. Alkotmányellenesnek találta viszont a „saját 
háztartásában” kitételt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: az önkormányzat a méltányossági ápolási díjra 
való jogosultságot az Ör.-ben meghatározott „egész napos ápolásra szoruló” ápolt 
esetében az ápolást „saját háztartásában” végző hozzátartozónak állapít meg. Tehát az Ör. 
bevezet két általa meghatározott, az Szt.-ben nem szereplő fogalmat. 
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Az AB indokolása: hangsúlyozandó, hogy nem egy kötelezően megállapítandó, hanem az 
önkormányzat mérlegelése alapján fakultatív alapon megállapítható ellátási formáról van 
szó. Az AB azt vizsgálta, hogy az Ör. fogalma egyértelműen meghatározott-e, és azt, hogy 
az Szt. méltányossági ápolási díjjal kapcsolatos rendelkezéseinek nem mond-e ellent, nem 
szűkíti-e a jogosultak körét. „az egész napos ápolásra szoruló” fogalmának bevezetésével 
az Ör. nem lépte túl felhatalmazását, a fogalom nem ellentétes magasabb jogszabállyal. 
Nem ezt állapította meg viszont a „saját háztartásában végzi” előírással kapcsolatban. Az 
AB ez utóbbi esetre nézve kimondta, hogy az Szt. alapján az ápolási díj megállapításának 
nem lehet feltétele az, hogy az ápolt és az ápolást végző személy egy háztartásban éljenek. 
Az Ör. ezen kitétele törvénysértően szűkítette a jogosultak körét. 
 

377/B/1998. AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a méltányossági alapon, önkormányzati 
rendelet alapján megállapítható ápolási díjra jogosultak körét az Ör. úgy állapította meg, 
hogy az ápolást végző házastársat és az élettársat csak akkor részesítette ilyen ellátásban, 
ha ők az ápolás idejére fizetés nélküli szabadságot vettek igénybe. 
 
Az AB indokolása: két okból alkotmányellenes a szabályozás. 
1. Szt. 42. §-a mind a normatív, mind pedig a méltányossági alapon megállapítható 

ápolási díjra vonatkozóan tartalmazza az ellátásból való kizárási okokat. Az Ör. 
szabályai ezzel ellentétesek, ezért sértik az Alkotmány 44/A. §-át. 

2. az Ör. indokolatlanul tett különbséget a házastárs és élettárs, valamint más 
nagykorú hozzátartozók között. Nem lehet ésszerű indoka annak, hogy amíg az 
élettárs és házastárs csak az Ör.-ben előírt esetben, addig az ápolásra szoruló 
személy többi nagykorú hozzátartozója a törvényben található szélesebb körben 
válik jogosulttá. 

 
Az AB-ban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: az AB 1. 
pontban kifejtett indokolása a hatályos Szt. 43/B. § (2) bekezdés alapján jelenleg is 
alkalmazható. 
 

280/B/1998. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenesek az Ör. támadott rendelkezései. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: a rendszeres szociális segélynek a kérelmezőtől 
eltérő személy részére történő folyósítását teszik lehetővé bizonyos feltételek (pl. nem a 
célnak megfelelő felhasználás vélelmezése) esetén.  
 
Az AB indokolása: hivatkozás az Alkotmány 44/A. §-ára, az Ötv. 16. § (1) és az Szt. 
vonatkozó rendelkezéseire. Az Szt. 37/C. § (1) bekezdése nem ad felhatalmazást arra 
nézve, hogy a törvényben megjelölt szabályozási lehetőségeinek a körét tovább bővítse.  
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Az AB-ban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: a hatályos 
Szt.-nek a 37/C. § (5) bekezdése tartalmaz taxatív felsorolást az önkormányzati rendelet 
rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos lehetséges tartalmáról. 
(Az AB utal arra is, hogy a jogosult szempontjából gyakorlatilag az, hogy valaki más 
részére történik a folyósítás a segély „természetben való teljesítését” jelenti. Erre pedig az 
akkor hatályos Szt. 47. § (1) nem adott lehetőséget. A jelenleg hatályos Szt. 47. § (1) a.) 
pontja már – feltételekkel ugyan – nevesíti a természetben is nyújtható ellátások között a 
rendszeres szociális segélyt, így ez az érvelés már nem használható.)  
 

15/1997. (II.28.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a bölcsődei ellátások térítési díja keretében 
külön fizetési tételként bevezetett gondozási díjról rendelkezik a rendelet.  
 
Az AB indokolása: az alapfeladathoz tartozó intézményi szolgáltatásért a törvény alapján 
kiszámítandó térítési díjon felül egyéb térítés – így gondozási díj – nem állapítható meg.  
 
Az AB határozatban található hivatkozások hatályosságával kapcsolatos megjegyzés: az 
Szt. szövegéből ugyan kikerült a gyermekek napközbeni ellátása, mint szociális alapellátási 
forma, a jelenleg hatályos Gyvt. 15. § (2) bekezdés b) pontja azonban a személyes 
gondoskodás keretébe utalja a gyermekek napközbeni ellátását, mint gyermekjóléti 
alapellátást, így az elv továbbra is alkalmazható. 
 

38/1994. (VI. 24.) AB határozat 

 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes az Ör. támadott rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezése: „nem állapítható meg átmeneti segély annak a személynek, 
aki két éven belül hat havi munkaviszonyt nem tud igazolni.” 
 
Az AB indokolása: akkor sérti az Ör. az Szt. átmeneti segélyre vonatkozó 46. § (1) 
bekezdését, ha ellátatlanul hagyja azokat, akik létfenntartásukat veszélyeztető élethelyzetbe 
kerültek. Mivel az átmeneti segély a szociális alapellátási rendszer végső eleme, így sérül az 
Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésében rögzített szociális biztonsághoz való jog is. 
 

32/1994. (VI.2.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy alkotmányellenes, ha a képviselő-testület a szociális 
ellátásokról szóló rendeletében nem szabályozza a (helyi) lakásfenntartási támogatást.  
 
Az alkotmánybírósági felülvizsgálat indoka: a képviselő-testület nem szabályozta 
rendeletében a kérdést. 
 
Az AB indokolása: az Ötv. 8. § (4) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzat 
köteles gondoskodni a szociális alapellátásról. Az Szt. 25. § (3) bekezdése b) pontja 
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értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete szociális rászorultság esetén az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatást 
állapít meg. Az Szt. a 38-39. §-ában szabályozza a lakásfenntartási támogatás 
megállapításának egyes garanciális szabályait, a törvény vonatkozó rendelkezései azonban 
csak keretjellegű szabályok. Rendeleti szabályozás nélkül az önkormányzat az Ötv.-ben 
szabályozott kötelező feladatát nem tudja ellátni. 
 

349/B/1994. AB határozat 
 

A határozatban az AB kimondta, hogy nem alkotmányellenes az Ör. támadott 
rendelkezése. 
 
Az Ör. támadott rendelkezéseinek lényege: nem kaphat lakásfenntartási támogatást az, 
akinek 3 hónapnál több közüzemi díj, lakbér, szemétdíj elmaradása van.  
 
Az AB indokolása: a lakásfenntartási támogatás az Szt. alapján szociális rászorultságtól 
függő pénzbeli ellátások körébe tartozik. Ezzel összefüggésben a Szt. 32. § (3) bekezdése 
előírja, hogy a képviselő-testület rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli 
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének 
szabályait. Ez a felhatalmazás kiterjed arra is, hogy az önkormányzat e támogatás 
megállapítása tekintetében kizáró feltételeket is megállapíthat. E kizáró rendelkezés 
összhangban áll e támogatási forma Szt.-ben szabályozott rendeltetésével.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

364 

 

A településrendezési tárgyú rendeletekhez kapcsolódó AB határozatok 
kivonata 

 

11/2004. (IV.7.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület a rendezési terv 
módosításakor nem tett eleget az Étv.-ben előírt egyeztetési kötelezettségeinek és nem 
biztosította az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseletek, hatóságok számára a 
véleménynyilvánítási, javaslattételi, észrevételezési lehetőséget. 
 
Az AB indokolása: „Az Alkotmánybíróság a 26/2003. (V. 30.) AB határozatában a 
következőkre mutatott rá: „Az Ét. 6. §-ában foglalt rendelkezések alapján a helyi építési 
szabályzat a településrendezési tevékenység eszköze. Az Ét. 13. § (1) bekezdése előírja, 
hogy a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az 
azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania. Az önkormányzat a helyi 
építési szabályzatot önkormányzati rendeletben fogadja el. Azonban a helyi építési 
szabályzat sajátos önkormányzati rendelet, amelynek elfogadásához az Ét. 9. §-a – a jog 
által védett közérdek érvényesítése érdekében és a helyi lakosság jogainak, jogos 
érdekeinek védelmében – különös eljárási rendet ír elő. Az érdekelt államigazgatási 
szervekkel való egyeztetés kötelezettsége és a lakosság bevonása az eljárásba olyan 
garanciális eljárási követelmények, amelyeket a jogi szabályozás nem ír elő más 
önkormányzati rendelet megalkotása során. 
Az Ét. ezen rendelkezései alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének nincs 
szabad döntési lehetősége a tekintetben, hogy a helyi építési előírások megállapításáról az 
Ét.-ben szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban, vagy ezen 
eljárási kötöttségek nélkül elfogadott önkormányzati rendeletben rendelkezik-e. A helyi 
építési előírásokat a képviselő-testületnek az Ét. 9. §-ában szabályozott eljárási rendben 
elfogadott helyi építési szabályzatban kell megállapítania. 
Az Ét. hatálybalépését követően a helyi építési szabályok megállapítására az Ét. 
rendelkezéseit kell alkalmazni, így a képviselő-testületnek a végleges helyi építési 
szabályzat elkészültéig hatályos, átmeneti építési szabályokat is – az Ét. 13. §-ában foglalt 
előírásnak megfelelően – az Ét. 9. §-ában szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi 
építési szabályzatban kellett volna elfogadnia.” (ABK 2003. május, 333, 335.) 
A fenti követelményeket – az Ét. 9. §-ában szabályozott eljárási rendet – érvényesíteni kell 
az általános rendezési tervek módosításánál is.” 
 
Összefoglalva: 
A képviselő-testület a helyi építési előírások megállapításáról csakis az Étv.-ben 
meghatározott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban rendelkezhet. A 
végleges helyi építési szabályzat elkészültéig az átmeneti építési szabályokat is az Étv. 9. §-
ában előírt eljárási rendben kell elfogadnia a képviselő-testületnek. 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

365 

 

 
42/1992. (VII.16.) AB határozat  

 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat rendelkezik rendezési tervvel, 
azonban a belterületi határvonalat külön rendeleti formában állapította meg. 
 
Az AB indokolása: „(…) önkormányzata, amint az a rendelkezésre álló iratokból 
megállapítható rendelkezik általános rendezési tervvel. Így a képviselőtestület 
törvénysértést követett el akkor, amikor nem az általános rendezési terv módosításával 
döntött a belterületi határvonal megállapításáról. 
A törvénysértés ebben az esetben nem csupán alaki jellegű, nem pusztán abban áll, hogy a 
képviselőtestület nem a jogszabály által meghatározott formában gyakorolta hatáskörét. A 
rendezési tervezéstől független rendeleti formában történő szabályozás ebben az esetben 
azt eredményezte, hogy a képviselőtestület kivonta döntését az általános rendezési tervek 
elfogadásához előírt garanciális szabályok alól.” 
„Az általános rendezési terv azonban sajátos önkormányzati rendelet, amelynek 
elfogadásához az Ét. 6. § (5)-(6) bekezdése – a jogszabályok által védett közérdek, 
valamint a településen élő lakosság jogainak és érdekeinek érvényesítését szolgáló – 
különleges eljárási szabályokat ír elő. Az érdekelt államigazgatási és érdekképviseleti 
szervekkel való egyeztetés kötelezettsége és a lakosságnak az eljárásba való bevonása olyan 
garanciális eljárási szabályok, amelyeket nem követel meg a jogi szabályozás a többi 
önkormányzati rendelet megalkotása során. 
A belterületi határvonal megállapításának az általános rendezési tervhez kötését az 
indokolja, hogy a rendezési terv elfogadása, módosítása során nem csak a belterület 
határvonaláról határoz a képviselőtestület, hanem meghatározza a belterületbe vont 
területek rendeltetését, a területfelhasználás módját is. A döntésnek ez a módja azt 
hivatott biztosítani, hogy csak határozott, megalapozott fejlesztési, területfelhasználási 
célok érdekében kerüljön sor mezőgazdasági rendeltetésű külterületi területek belterületbe 
vonására.” 
„Az Ét. a belterület határvonalának meghatározását többek között azért köti az általános 
rendezési tervezéshez, mert az általános rendezési terv, mindenkire kötelező módon 
határozza meg a belterülethez tartozó földterületek rendeltetését, a terület 
felhasználásának jövőbeni módját. 
Miután a képviselőtestület nem a törvényben meghatározott módon döntött a belterületi 
határvonal módosításáról, nem állapítható meg, hogy annak céljai mennyiben tükröznek 
megalapozott fejlesztési szándékokat, ténylegesen megfelelnek-e az 1/1989. (I. 1.) ÉVM 
rendelet 3. §-a által a belterületi határmódosításhoz előírt feltételeknek.” 
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Összefoglalva: 
Amennyiben a képviselő-testület rendelkezik általános rendezési tervvel, akkor csak ennek 
módosításával dönthet a belterületi határvonal módosításáról. Ellenkező esetben kivonja 
magát az általános rendezési tervek elfogadásához előírt garanciális szabályok alól. 
 

69/2002. (XII.17.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Étv. támadott 9. § (6) bekezdésének utolsó mondata a következő volt:  
„törvénysértésre alapozott egyet nem értő vélemény esetén a szabályzat és a tervek 
elfogadásra nem terjeszthetők elő”  
 
Az AB indokolása: az építési szabályzat és a településrendezési tervek elfogadását 
megelőzően az Étv. egy széles körű egyeztetési mechanizmust intézményesít. Az 
egyeztetés kétirányú: egyrészt be kell vonni az érintett állampolgárokat, érdek-képviseleti 
szerveket, másrészt a különböző államigazgatási szerveket [Étv. 9. § (2) bekezdés]. Az 
államigazgatási szervek bevonásának általános célja az, hogy a különböző hatóságok által 
képviselt érdekek (területfelhasználási, környezetvédelmi, műemléki, közegészségügyi, 
biztonsági stb.) érvényesüljenek. Ezeket a központi jogszabályokba foglalt előírások 
jelenítik meg, s érvényesítésük garanciális jelleggel bír. Az Étv. a véleményezési eljárás 
során a lakossági és az államigazgatási egyeztetést – többek között – a vitás kérdések 
előzetes rendezése végett írja elő. Az Étv. 9. § (7) bekezdése szerint a helyi építési 
szabályzat és a településrendezési tervek az előírt véleményeztetési és szakhatósági eljárás 
lefolytatása nélkül nem fogadhatók el. Az Étv. e rendelkezései – a jelen ügy tárgyát képező 
szabálytól függetlenül is – az önkormányzati rendeletalkotás egyfajta korlátainak 
tekinthetők. Az Étv. 9. § (4) bekezdése szerint az eltérő vélemények tisztázása érdekében a 
polgármesternek egyeztető tárgyalást kell tartania, s nyilvánvaló, hogy törvényességi, 
jogszerűségi szempontból is maradhatnak egymásnak ellentmondó álláspontok. Ennek 
feloldására – a döntésre – azonban végső soron az önkormányzat jogosult a vonatkozó 
rendeletek elfogadásakor. Az Étv. tehát csak magának az eljárásnak a megtörténtét (s nem 
annak tartalmát) teszi meg az önkormányzati rendeletek elfogadásához szükséges 
feltételnek. Az Alkotmánybíróság a korábban hatályos törvényi rendelkezések kapcsán – 
de lényegét tekintve a jelenlegi szabályozásra is irányadóan – már rámutatott, hogy a 
településrendezés körében megalkotandó önkormányzati normák sajátos önkormányzati 
rendeletek, az érdekelt államigazgatási és érdek-képviseleti szervekkel való egyeztetés 
kötelezettsége és a lakosságnak az eljárásba való bevonása olyan garanciális eljárási 
szabályok, amelyeket nem követel meg a jogi szabályozás a többi önkormányzati rendelet 
megalkotása során. (42/1992. (VII. 16.) AB határozat, ABH 1992, 369, 371.) 
Az Étv. 9. § (6) bekezdésének vizsgált szövegében azonban – a véleményezési eljárás fenti 
jellemzőihez képest – „minőségileg” másról van szó. Ez a szabály nem az eljárás 
egészéhez [mint ahogy ezt az Étv. idézett 9. § (7) bekezdése teszi] hanem annak csupán 
egy mozzanatához (a véleményezési eljárás bejezése után, és az elfogadásra való 
előterjesztés előtt) kapcsolódik. Másrészt a jelen ügyben vizsgált szabályban a miniszter, 
illetve a területi főépítész véleménye elsőbbséget kap minden más véleménnyel szemben, 
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hiszen az egyet nem értő vélemény miatt a szabályzat, illetve a tervek elő sem 
terjeszthetők. 
 
Összefoglalva: 
A véleményezési eljárás során, az egyeztetési eljárás lefolytatása után is, elengedhetetlen, 
hogy egymásnak ellentmondó álláspontok ne maradjanak. Ennek feloldására az 
önkormányzat jogosult a rendelet elfogadásával.  Az Étv. 9. § (6) bekezdésének vizsgált 
szövege pedig nem az eljárás egészéhez kapcsolódik, hanem csak annak egy 
mozzanatához (a véleményezési eljárás befejezése után, és az elfogadásra való előterjesztés 
előtt). Az előzőeket figyelembe véve az Étv. csak magának az eljárásnak a megtörténtét, s 
nem annak tartalmát teszi meg szükséges feltételnek az önkormányzati rendeletek 
elfogadásához. 
 

47/2005. (XII.14.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület úgy alkotott építési 
szabályzatot és szabályozási tervet, hogy nem volt előzetesen elfogadott 
településszerkezeti terv. 
 
Az AB indokolása: „A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megalkotásának 
előfeltétele azonban, hogy a település rendelkezzen a teljes közigazgatási területére 
kiterjedő, az Ét. előírásainak megfelelő településszerkezeti tervvel, mert az Ét. 7. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot a 
településszerkezeti terv alapján kell elkészíteni. Az Ét. 10. § (1) bekezdése alapján 
településszerkezeti terv határozza meg ugyanis a település alakításának, védelmének 
lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási 
módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, 
a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési 
terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása 
mellett. 
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint – a településrendezési eszközök egymáshoz való 
viszonyát meghatározó Ét. szerinti szabályozásra tekintettel – csak a teljes közigazgatási 
területre jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban jogosult a Képviselő-testület 
a település valamely kijelölt területrészére szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot 
alkotni. 
Az Ét. 60. § (3) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok 
rendelkezései szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes 
településrendezési terveket a módosításukig változatlanul alkalmazni kell a megyei jogú 
városok, a városok, a főváros, valamint a fővárosi kerületek esetében legfeljebb 2003. 
december 31-ig, egyebekben 2007. december 31-éig. Az Ét. hatálybalépését megelőzően 
elfogadott rendezési terv csak abban az esetben alkalmazható az Ét. 60. § (3) 
bekezdésében meghatározott időpontig, ha az abban foglalt szabályozás nem kerül 
módosításra. Amennyiben a Képviselő-testület a korábbi rendezési tervben foglaltakon 
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változtatni kíván, akkor nem tekinthet el az Ét., valamint az Országos Településrendezési 
és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
OTÉK) településrendezéssel kapcsolatos előírásaitól. Ebből következően a Képviselő-
testület a korábbi rendezési tervet nem módosíthatja, ha a település területének vagy 
annak egy részének felhasználására, beépítésére vonatkozó helyi szabályokon változtatni 
kíván, hanem csak az Ét. és az OTÉK rendelkezéseinek megfelelő új településszerkezeti 
tervet fogadhat el határozattal, valamint az erre épülő új szabályozási tervet és helyi építési 
szabályzatot alkothat önkormányzati rendelettel.” 
„Mivel a település teljes közigazgatási területére készített, az Ét. és az OTÉK 
szabályozásának megfelelő településszerkezeti tervvel még nem rendelkezik, így a 
meghatározott külterületi területekre vonatkozóan készített helyi építési szabályzatot és 
szabályozási tervet elfogadó Ör. formai szempontból sérti az Ét. településrendezési 
eszközök rendszerét meghatározó törvényi szabályokat, azok következetes egymásra 
épülését.” 
 
Összefoglalva: 
A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat megalkotásának előfeltétele, hogy a 
település rendelkezzen a teljes közigazgatási területére kiterjedő, az Étv. előírásainak 
megfelelő településszerkezeti tervvel. Az Étv. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a 
szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot a településszerkezeti terv alapján kell 
elkészíteni. 
 

26/2003. (V.30.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület által a helyi építés átmeneti 
szabályairól alkotott önkormányzati rendelet megalkotása során nem folytatták le az Étv.-
ben leírt egyeztetési eljárást. 
 
Az AB indokolása: „Az Ét. ezen rendelkezései alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testületének nincs szabad döntési lehetősége a tekintetben, hogy a helyi építési előírások 
megállapításáról az Ét.-ben szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési 
szabályzatban vagy ezen eljárási kötöttségek nélkül elfogadott önkormányzati rendeletben 
rendelkezik-e. A helyi építési előírásokat a képviselő-testületnek az Ét. 9. §-ában 
szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi építési szabályzatban kell megállapítania. 
Az Ét. hatálybalépését követően a helyi építési szabályok megállapítására az Ét. 
rendelkezéseit kell alkalmazni, így a képviselő-testületnek a végleges helyi építési 
szabályzat elkészültéig hatályos, átmeneti építési szabályokat is – az Ét. 13. §-ában foglalt 
előírásnak megfelelően – az Ét. 9. §-ában szabályozott eljárási rendben elfogadott helyi 
építési szabályzatban kellett volna elfogadnia.” 
 
Összefoglalva: 
Az Étv.-nek az eljárás rendjére vonatkozó szabályai nem tesznek különbséget a helyi 
építési szabályok megalkotása tekintetében, hogy a szabályozás átmeneti vagy végleges 
jellegű. Az Étv. 9. §-ában meghatározott eljárási rendelkezések nem csak a végleges helyi 
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építésügyi szabályzat elfogadása során, hanem az építés átmeneti szabályainak 
megalkotására is irányadók. 
 

24/2002. (VI.21.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az AB indokolása: „Az Alkotmány 43. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati 
jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. A főváros kétszintű önkormányzati 
rendszeréből következik, hogy az Ötv. 65/A. § (1) bekezdése arról rendelkezik: törvény 
határozza meg, hogy rendelkezései végrehajtására a fővárosi közgyűlés, illetve a kerületi 
képviselő-testület alkothat rendeletet. A tárgykört szabályozó Étv. 57. § (3) bekezdése ezt 
a megosztást egyértelműen elvégezte: a helyi védetté nyilvánításról vagy annak 
megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és 
kötelezettségekről a települési – fővárosban a fővárosi önkormányzat, illetve az általa 
szabályozott keretek között a kerületi – önkormányzat rendeletben dönt. E törvényi 
szabályozással ellentétes az R. 3. § (1) bekezdése, amikor azt mondja ki, hogy az Étv. 57. § 
(3) bekezdése szerinti jogkörében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat az 
építészeti örökség helyi védelmének általános szabályait az Étv. 13. §-a szerinti helyi 
építési szabályzatban vagy külön rendeletben is megállapíthatja. Ez a szabályozás 
önkormányzati hatáskör megállapítása, amit csak törvény telepíthet. Az R. támadott 
rendelkezése ütközik az Alkotmány 37. § (3) bekezdésébe foglalt tilalomba, 
alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette az Alkotmánybíróság.” 
 
Összefoglalva: 
Az önkormányzati rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, mely magasabb szintű 
jogszabállyal ellentétes. 
 

125/2008. (X.17.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló rendelete nem felel meg a törvényi előírásoknak. Nem a törvényben 
meghatározott cél érdekében, és nem megfelelően körbehatárolt területre rendelték el a 
változtatási tilalmat. 
 
Az AB indokolása: „Az Étv. alapján változtatási tilalom a településrendezési feladatok 
megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében 
rendelhető el. A helyi önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elő a helyi építési 
szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésére vonatkozó írásos megállapodás megléte 
esetén, a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv készítésének időszakára azok 
hatálybalépéséig, de legfeljebb három évig (Étv. 20. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdése). 
Az Étv. 22. § (1) bekezdése szerint a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, 
új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, 
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illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást 
végrehajtani nem szabad.” 
„Az Alkotmánybíróság egy korábbi döntésében kifejtette, hogy a változtatási tilalom 
elrendelése a tulajdon feletti rendelkezési jogot, mint a tulajdonhoz tartozó 
részjogosítványt meghatározott időtartamra korlátozhatja. A tulajdonkorlátozás alapjául 
szolgáló közérdek az épített környezet védelme, illetve a településrendezési feladatok 
megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv 
elkészítésének időszakára a tervezés, illetőleg a terveknek – elfogadásuk utáni – 
megvalósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása (152/B/2002. AB határozat, 
ABH 2002, 1591, 1595.). 
A változtatási tilalom célja az építési szabályozások meghatározó átalakítása előtt egy adott 
területet megóvása attól, hogy azon visszafordíthatatlan beavatkozások történjenek. Az 
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a múzeumi szervezetnek a KGYH-ban rögzített 
döntések szerinti átalakítása ilyen következményre nem vezethet, így nem lehet 
elháríthatatlan akadálya a városi múzeum létrehozásának. A változtatási tilalom 
elrendelésének indokai nem állnak fenn, az önkormányzat tehát jogalkotó hatalmával 
visszaélve alkalmazta a tulajdonos joggyakorlását jelentős mértékben korlátozó 
jogintézményt. 
Az Ör. ezen túlmenően nem felel meg más törvényi előírásoknak sem. Az Étv. előírásai 
szerint a helyi építési szabályzat, illetve a szabályozási terv – amelyek elkészítésére, illetve 
felülvizsgálatára adott írásbeli megállapodás a változtatási tilalom rendelettel történő 
meghatározásának formai feltétele – a település közigazgatási területére, vagy külön-külön 
annak egyes – legalább telektömb nagyságú – területrészleteire készülhet. Az Étv. fogalmi 
rendszerében a telektömb: a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület 
vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol [Étv. 12. § (1) bekezdés, 13. § (4)-
(5) bekezdés, 2. § 26. pont].” 
 
Összefoglalva: 
Változtatási tilalmat az Étv.-ben meghatározott cél érdekében lehet elrendelni abban az 
esetben, ha már van írásos megállapodás a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási 
terv készítésére. Ebben az esetben a terv készítésének időszakára, annak hatálybalépéséig, 
de legfeljebb három évig lehet elrendelni a változtatási tilalmat. 
A változtatási tilalom a település közigazgatási területére, vagy külön-külön annak egyes – 
legalább telektömb nagyságú – területrészleteire készülhet. 
 

31/1998. (VI.25.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az AB indokolása: „Az Alkotmánybíróság rámutat: a demokratikus jogállamokban – így 
hazánkban is – a joggal való visszaélés tilalmának érvénye nem szorítkozik egyetlen 
jogágra, hanem e tilalom – az egyes jogágak sajátosságaitól függő formában – az egész 
jogrendszerben érvényre jut. A Magyar Köztársaságban az említett tilalomnak az egész 
jogrendszerre kiterjedő általános érvénye közvetlenül az Alkotmány 2. §-ának (1) 
bekezdéséből vezethető le. 
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A kifejtetteknek megfelelően érvényesül a joggal való visszaélés tilalma a közjogban is, 
ahol e tilalom egyaránt irányadó a jogalkotó szervek, a jogalkalmazó szervek, illetőleg az 
ügyfelek magatartására.”  
 
Összefoglalva: 
A joggal való visszaélés tilalmának elvére az egész jogrendszerben figyelemmel kell lenni. 
Ezen elvnek irányadónak kell lenni a jogalkotó szervek, a jogalkalmazó szervek, az 
ügyfelek magatartására is. 
 

152/B/2002. AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelet nem alkotmányellenes.  
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat egy ingatlanra (iparterületre) 
indokolatlanul hosszú időre rendelt el változtatási tilalmat.  
 
Az AB indokolása: „A változtatási tilalom elrendelése a tulajdon feletti rendelkezési jogot, 
mint a tulajdonhoz tartozó részjogosítványt korlátozza meghatározott időtartamra és ez a 
korlátozás közérdekből történik. A közérdek ebben az esetben az épített környezet 
védelme, a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat, 
illetőleg a szabályozási terv elkészítésének időszakára a tervezés, illetőleg a terveknek – 
elfogadásuk utáni – megvalósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása.” 
 
Összefoglalva: 
A változtatási tilalom elrendelése a tulajdon feletti rendelkezési jogot, mint a tulajdonhoz 
tartozó részjogosítványt korlátozza meghatározott időtartamra és ez a korlátozás 
közérdekből történik. A közérdek ebben az esetben az épített környezet védelme, a 
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat, illetőleg a 
szabályozási terv elkészítésének időszakára a tervezés, illetőleg a terveknek – elfogadásuk 
utáni – megvalósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása. Ha a tulajdonjog 
korlátozása az Étv. vonatkozó rendelkezéseit betartva lett megállapítva, valamint ha a 
rendelkezési jog korlátozása vonatkozásában a korlátozással elérni kívánt célhoz képest 
aránytalanság nem állapítható meg a változtatási tilalmat elrendelő önkormányzati rendelet 
nem törvénysértő. 
 

61/1994. (XII.24.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az AB indokolása: „Nincs jogszerű akadálya annak, hogy a helyi rendelet a magasabb 
szintű jogszabálynak a saját rendeletébe illeszthető előírásait – szó szerint – átvegye. Az 
sem törvénysértő, ha a helyi rendelet a magasabb szintű jogszabály előírásait nem ismétli 
meg. A magasabb szintű jogszabályi rendelkezések ugyanis – akár a szó szerinti átvétellel, 
akár alacsonyabb szintű jogszabályba való beillesztés nélkül – önmagukban is érvényesek. 
A vegyes jogszabály-szerkesztési megoldás azonban homályos, megtévesztő és 
félrevezető. Márpedig a jogszabályokat – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a 
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továbbiakban: Jat.) 18. § (2) bekezdése szerint „világosan és közérthetően kell 
megszövegezni”.” 
 
Összefoglalva: 
Az önkormányzati rendelet magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit, felsorolásait nem 
veheti át megszorított, hiányos tartalommal. A magasabb szintű jogszabály előírásainak 
alkalmazására két mód van: a helyi rendeletbe való szó szerinti átvétel vagy helyi 
rendeletbe való beillesztése nélkül. A vegyes jogszabály-szerkesztési megoldás azonban 
homályos, megtévesztő és félrevezető.  
 

9/1992. (I.30.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a törvényességi óvás jogintézménye 
alkotmányellenes, ezért a törvényességi óvás emelésére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megsemmisítette. 
 
Az AB indokolása: „A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az 
állam – s elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog 
egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, 
működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei 
számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli 
meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetőek a 
jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak 
követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával 
működnek alkotmányosan a jogintézmények.” 
Összefoglalva: 
Az Alkotmánybíróság a jogállamiság elvének tartalmát alkotó jogbiztonság követelményén 
keresztül vezeti le az eljárási normák betartásának szükségességét. 
 

11/1992. (III.05.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy „Az 1944. december 21-e és 1990. május 2-a 
között elkövetett és politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekmények 
üldözhetőségéről” szóló, az Országgyűlés 1991. november 4-i ülésén elfogadott törvény 
alkotmányellenes. 
 
Az AB indokolása: „A jogbiztonság megköveteli a jogszabályok olyan világos és 
egyértelmű megfogalmazását, hogy mindenki akit érint, tisztában lehessen a jogi helyzettel, 
ahhoz igazíthassa döntését és magatartását, s számolni tudjon a jogkövetkezményekkel.” 
 
Összefoglalva: 
A jogszabály szövegét közérthetően és egyértelműen kell megfogalmazni, annak 
határozatlansága sérti a jogbiztonság követelményét. 
 



 MMEELLLLÉÉKKLLEETT  

AABB  hhaattáárroozzaattookk  kkiivvoonnaattaaii 

 

 

373 

 

17/1998. (V.13.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés nem alkotmányellenes. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat rendeletet alkotott a 
játéktermek létesítéséről és működéséről. Ebben meghatározta, hogy mely területeken 
nem lehet létesíteni, és mely területeken milyen kategóriába tartozó játékterem létesíthető. 
 
Az AB indokolása: „Az Alkotmánybíróság 1991 óta következetes gyakorlata szerint 
ugyanis ha valamely magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten 
megengednek, akkor azt a képviselő-testület nem tilthatja meg az egész illetékességi 
területére kiterjedő érvénnyel. Annak azonban nincs akadálya, hogy az önkormányzati 
rendelet a város vagy község egyes övezeteire (földrajzilag pontosan meghatározott 
részeire, egyes utcáira, meghatározott objektumok körzetére) vonatkozó tilalmat vagy 
korlátozást állapítson meg. Ugyanúgy az sem alkotmányellenes, ha az önkormányzati 
rendelet a helyi lakosság érdekében, ugyancsak egyes övezetekre kiterjedő érvénnyel, 
szigorúbb korlátozást vagy tilalmat állapít meg, mint azt az országos jogszabály általános 
érvénnyel tette. (2219/H/1991. AB határozat; ABH 1992, 716-718.; 958/H/1993. AB 
határozat; ABH 1994, 781-784.) 
3.3. Amíg az önkormányzat nem hozta meg saját rendeletét, az általános országos 
előírások érvényesültek a kerület illetékességi területén is. A kihirdetését megelőző időre 
az Ör. nem rendelhetett el játékterem-felállítási korlátozást. Nem sérthette meg ugyanis a 
jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. § (2) bekezdésének a 
kötelezettség-előírás visszamenőleges hatállyal tiltó rendelkezését. Ha ennek 
következtében a korábban jogszerűen engedélyt szerző játékterem-üzemeltető nem vált 
jogfosztottá, ez nem tekinthető az Alkotmány 70/A. §-át sértő diszkriminációnak. 
Az Szsztv. 26. § (7) bekezdése szerint: „II. kategóriába tartozó játékteremnek minősíthető 
a külön jogszabályban meghatározott vendéglátó-ipari üzlet.” A játékterem és a külön 
jogszabály alapján működő vendéglátó-ipari üzlet más alkotmányossági elbírálási 
kategóriába tartozik. „Alkotmányellenes megkülönböztetés csak összehasonlítható 
jogosultak vagy kötelezettek között vethető fel.” – állapította meg az Alkotmánybíróság 
4/1993. (II. 12.) AB határozata (ABH 1993, 65.) Eltérő jogszabályi rendelkezés irányadó 
mindkét vállalkozás létesítésére és működésére, – releváns jogi összehasonlítási alap nincs 
közöttük – ezért az Alkotmány 70/A. §-ára alapozott diszkriminációt vélelmező felfogás 
sem tekinthető megalapozottnak.” 
 
Összefoglalva: 
Amennyiben valamely magatartást az országos szintű jogszabályok kifejezetten 
megengednek, akkor azt a képviselő-testület nem tilthatja meg az egész illetékességi 
területére kiterjedő érvénnyel. Az önkormányzati rendelet a város vagy község egyes 
övezeteire vonatkozó tilalmat vagy korlátozást állapíthat meg. 
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258/B/1999. AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés nem alkotmányellenes. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat rendeletében önkényesen, 
indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a tulajdonhoz való jogot, mivel a “kertvárosias” 
lakóterületen lévő (épülő vagy épített) háznak csupán fele része használható vállalkozási 
tevékenységre. 
 
Az AB indokolása: „Az Ét. 13. § (2) bekezdésének már említett b) pontja felhatalmazza a 
helyi önkormányzatot, hogy rendeletében állapítsa meg az egyes területrészek 
felhasználásának, beépítésének feltételeit, a 13. § (1) bekezdése alapján pedig a telkekhez 
fűződő sajátos helyi követelmények megalkotásakor tekintettel kell lenni a környezet 
természeti, táji és épített értékeinek védelmére. A vállalkozás céljára használható 
ingatlantulajdon-mérték meghatározása, a korlátozó tartalmú előírás a településrész 
kertvárosias jellegéhez kapcsolódik. A kertvárosias övezet az Ör. 5. § (1) bekezdése 
alapján lakóterületnek minősül, a lakóterület pedig az Ör. 6. § (1) bekezdés a) pontja 
szerint elsősorban a lakóépületek elhelyezésére szolgál. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte 
meg, hogy az Ör.-nek az ingatlantulajdon használatát, a tulajdonnal való rendelkezést 
érintő vizsgált szabályozása a közérdek megóvására, az Alkotmány 18. §-ában előírt, az 
egészséges környezethez való jog védelmére, a kertvárosias jellegű lakófunkció 
megőrzésére irányul. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a sérelmezett 
rendelkezéseket nem tekintette a tulajdonhoz való jog alkotmányellenes megsértésének.” 
 
Összefoglalva: 
Nem minősül a tulajdonhoz való jog alkotmányellenes megsértésének, ha az 
önkormányzat rendeletében az ingatlantulajdon használatát, a tulajdonnal való 
rendelkezést a közérdek megóvása, az Alkotmány 18. §-ában előírt, az egészséges 
környezethez való jog védelme, a kertvárosias jellegű lakófunkció megőrzése érdekében 
alkotta.   
 

50/2007. (VII.10.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: a képviselő-testület változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló rendeletét egy gazdasági társaság támadta meg, mivel ez korlátozza a 
tulajdonát képező ingatlanok beépíthetőségét. 
 
Az AB indokolása: „3.2. Az Alkotmánybíróság több határozatában vizsgálta az építéshez 
való jog – mint a tulajdonosi jogok körébe tartozó sajátos jog – és a tulajdonhoz való 
alapjog kapcsolatát is. 
Az Alkotmánybíróság 97/B/2003. AB határozata alapján az építéshez való jog nem 
alkotmányos alapjog, azonban – mint a tulajdonosi jogok körébe tartozó sajátos jog -
meghatározott esetekben a tulajdonhoz való alapjogon keresztül alkotmányos, 
védelemben részesül. Az építési jog szorosan kapcsolódik az ingatlan tulajdonos 
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ingatlanon fennálló használati, illetve az ingatlan fölötti rendelkezési jogához. Az építési 
jogot korlátozó (tilalmakat felállító) jogszabályi rendelkezések egyben a használat és a 
rendelkezés polgári jogi tulajdonosi részjogosítványainak a gyakorlását is korlátozhatják és 
ebből következően a tulajdonhoz való alapjog korlátozására vezethetnek.” (ABH 2006, 
1976, 1984.) Az 1298/B/1990/4. AB határozat szerint ,,[a]z Alkotmánybíróság az 
építéshez való jogot olyan jognak tekinti, amelynek gyakorlása során különösen fontos az 
általános szakmai (építésügyi), környezetvédelmi, biztonsági szabályok, az adott 
településre (településrészre) vonatkozó helyi előírások tiszteletben tartása és a közvetlen 
környezet, a szomszédok tulajdonosi (használói) jogainak védelme.” (ABH 1991, 770, 
771-772.) 
 
Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján a „föld tulajdonjogából fakadóan senkinek sincs 
alanyi joga arra, hogy a tulajdonában álló földterületen építkezzen, építés céljára földjéből 
építési telkeket alakítson. Az építéshez való jog csak az alkotmányos jogszabályi 
előírásoknak megfelelően beépíthetővé nyilvánított építési területek tulajdonosait illeti 
meg alanyi jogosultságként. E területek tulajdonosai is csak az építési jogszabályok 
előírásainak megfelelően gyakorolhatják e jogukat. Nem tekinthető a tulajdonhoz való jog 
alkotmányellenes korlátozásának, ha a jogszabály a beépített területek növelésének 
megakadályozása érdekében olyan területekre ír elő telekalakítási és építési tilalmat, 
amelyek a jog korábbi előírásai szerint sem voltak beépíthetőek. 
Más a helyzet azon ingatlanok esetében, amelyek a jog előírásai szerint – a korlátozások 
elrendelése előtt – beépíthetőek és építési célra megoszthatóak voltak, és a rendelet által 
előírt korlátozások következtében a tulajdonos számára rendeltetésszerű használatuk 
jelentősen megnehezült, vagy rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná váltak. Ilyenek pl. 
azok a zártkerti ingatlanok, amelyeket a tulajdonos a jog előírásaiban bízva azért vásárolt 
meg, mert azok az akkor hatályos jogszabályi előírások alapján meghatározott módon 
beépíthetőek voltak, és a korlátozások bevezetésével a beépítés lehetősége megszűnt, 
illetőleg a pinceépítés lehetőségére korlátozódott.” (13/1998. (IV. 30.) AB határozat (a 
továbbiakban: Abh. 2.), ABH 1998, 429, 434.; 97/B/2003. AB határozat, ABH 2006, 
1983.). Ezekben az esetekben a szabályozás hiányossága vagy kiszámíthatatlansága (pl. a 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat alkotmányellenes hatályon kívül helyezésének, 
vagy az illeszkedési szabályok alkalmazhatatlansága) miatt is megállapítható az Alkotmány 
13. § (1) bekezdésébe foglalt tulajdonhoz való jog sérelme. 
Az Alkotmánybíróság ugyanakkor emlékeztet arra, hogy az Étv. 38. § (1) bekezdése 
alapján „a településrendezési és építési szabályok érvényesülésének jellemzője, hogy azok 
alapján építkezni, csak azzal a feltétellel lehet, ha az építési hatóság az építési engedélyezési 
eljárásban a tervezett építés jogszerűségét ellenőrizte, és a jogerős építési engedélyben az 
építtetőt az építési munka megvalósítására feljogosította. Tehát a konkrét épület, építmény 
megvalósításához való jog a jogerős építési engedélyből származik. Ez azt jelenti, hogy 
építési anyagi jogi jogviszonyok csak a jogerős építési engedély alapján jönnek létre (...)” 
(349/B/2001. AB határozat, ABH 2001, 1241, 1246-1247.). Ebből következően az 
érintett területre vonatkozó új szabályozási terv vagy a helyi építési szabályzatnak az 
indítványozó ingatlanaira történő kiterjesztése – és így az Étv. 18. § (2) bekezdésébe 
foglalt illeszkedési szabályok alkalmazásának lehetősége – nem jelentené a jogerős építési 
engedélyhez való alanyi jogot.” 
„3.4. Az Alkotmánybíróság egy korábbi döntése alapján a változtatási tilalom elrendelése a 
tulajdon feletti rendelkezési jogot, mint a tulajdonhoz tartozó részjogosítványt 
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meghatározott időtartamra – az Étv. 21. § (2) bekezdése szerint legfeljebb három évre – 
korlátozhatja. Az Étv. alapján a tulajdonkorlátozás alapjául szolgáló közérdek az épített 
környezet védelme, a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében a helyi építési 
szabályzat, illetőleg a szabályozási terv elkészítésének időszakára a tervezés, illetőleg a 
terveknek – elfogadásuk utáni – megvalósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása 
(152/B/2002. AB határozat, ABH 2002, 1591, 1595.). 
A fentiek alapján megállapítható, hogy mind az Ör. 1., mind az Ör. 2. korlátozza az 
Alkotmány 13. § (1) bekezdésének védelme alatt álló, az egyszer már beépíthetővé 
nyilvánított ingatlanok tulajdonosait megillető, a rendelkezési és használati jog 
gyakorlásának egyik közjogi feltételét jelentő, sajátos építési (eljárás-indítási) jogot.” 
„Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a „közterületek, a zöldfelületek közösségi 
érdekeknek megfelelő mértékű megtartása” – szemben „a közérdek érvényesítésével 
kapcsolatos”, közelebbről meg nem határozott „jogbiztonsági” megfontolásokkal –, az 
Alkotmány 18. §-ába foglalt egészséges környezethez való jog intézményvédelmi oldalára 
figyelemmel, megfelelhet az Abh. szerinti, a tulajdonkorlátozás alkotmányosságának 
feltételeként szolgáló közérdekűségi mércének. A konkrét esetben az Alkotmánybíróság 
az alábbiak miatt nem találta elegendőnek a zöldfelületek megtartására vonatkozó érvet. 
Az indítványozó tulajdonában álló ingatlanokról korábban már rendelkezett a szabályozási 
terv (az Ör. 3.), amelynek megalkotásakor a Képviselő-testület figyelembe vehette volna e 
szempontokat: azok nem újonnan beépítendő területnek minősültek. Ezen túlmenően 
sem az Ör. 1. sem az Ör. 2. megalkotásáról szóló vitákat rögzítő, képviselő-testületi 
üléseken készült jegyzőkönyvekben, sem a képviselő-testületi megkeresésre adott 
válaszban nem hivatkozott olyan tényre, hogy az Ör. 3. hatályosságának időszakában 
(1999 és 2004 között) az érintett területen olyan lényeges változás állt volna be, amely a 
zöldfelületek védelme érdekében indokolta volna az Ör. 1. és az Ör. 2. megalkotását. 
Mivel a Képviselő-testület nem tudta bizonyítani, hogy fennáll a tulajdonkorlátozás 
közérdekűségének szükségességét igazoló ok, az Alkotmánybíróság az Ör. 1.-et és az Ör. 
2.-t – a határozat közzétételének napjával – megsemmisítette.” 
 
Összefoglalva: 
Az építési tilalom elrendelése korlátozza az ingatlanok tulajdonosait megillető rendelkezési 
és használati jog gyakorlásának egyik közjogi feltételét jelentő építési jogot. Ennek 
megfelelően az építési jog korlátozása, megfelelő indokok alapján, a közösség érdekeit 
szolgálva történhet meg. 
 

9/2005. (III.31.) AB határozat  
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés alkotmányellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat képviselő-testületének az 
útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló rendeletének hatálya az önkormányzat 
illetékességi területén a részben vagy egészben önkormányzati beruházásban megvalósuló 
útépítéssel és közművesítéssel érintett ingatlanokra, illetőleg azok tulajdonosaira terjed ki. 
Az Ör. alapján az út és közművesítéssel érintett ingatlan tulajdonosa köteles fizetni az 
útépítési és közművesítési hozzájárulást, melyet akkor is meg kell fizetni, ha az ingatlan 
közhálózatra való bekötése nem történt meg. 
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Továbbá az Ör. a már beépített ingatlanok tulajdonosait is a közművekre való 
rácsatlakozásra kötelezte attól függetlenül, hogy azok szennyvízelvezetése korábbi 
jogszabály alapján már jogszerűen megoldott.  
 
Az AB indokolása: „Az Alkotmánybíróság más önkormányzat rendeletének 
alkotmányossági vizsgálata során már állást foglalt az Ét. 28. § (2) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat rendeletalkotási jogkörének terjedelméről és a 914/B/2000. AB 
határozatában a következőre mutatott rá: 
„Az utak és a közművek kiépítése az érintett ingatlanok tulajdonosainak alapvető érdeke, 
ugyanakkor a települési önkormányzatok feladata is. Az Ötv. 8. § (1) bekezdése a 
települési önkormányzatok általános feladatai között külön kiemeli a településfejlesztést, a 
helyi közutak és közterületek fenntartását, a vízrendezést és a csapadékvíz elvezetését, a 
csatornázást. Az Ötv. 8. § (2) bekezdése hangsúlyozza, hogy az (1) bekezdésben foglalt 
feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, 
anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az 
Ötv. 1. § (5) bekezdése alapján törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és 
hatáskört is megállapíthat Az Ötv. 8. § (3) bekezdése szerint törvény a települési 
önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi 
feladatok ellátásáról gondoskodjanak.” 
„Az Ét. 28. § (2) bekezdése tehát általános felhatalmazást ad arra, ha a helyi közutat, 
illetőleg közművet a települési önkormányzat létesíti, annak költségét részben vagy 
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. Az Ét. 28. § (2) bekezdése a 
költségek áthárítását nem köti feltételekhez, törvényi felhatalmazás alapján a költségek 
áthárítása történik a közművesítési hozzájárulás fizetési kötelezettségének a 
megállapításával. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. 1. § (2) bekezdését, 2. 
§ (2) és (5) bekezdését a képviselő-testület az Ét. 28. § (2) bekezdésének felhatalmazása 
alapján alkotta meg, nem lépte túl a felhatalmazás kereteit, amikor az érintett ingatlanok 
tulajdonosait közművesítési hozzájárulás fizetésére kötelezte. Következésképpen az Ör. 
támadott rendelkezései – az indítvánnyal ellentétben – nem ellentétesek magasabb szintű 
jogszabállyal, nem ütköznek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, 44/A. § (2) bekezdésébe, 
a Jat. 1. § (2) bekezdésébe. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt ebben a részében 
elutasította.” 
„Az indítvány ebben a részében megalapozott. A települési önkormányzatnak az Ét. 28. § 
(2) bekezdése alapján arra van felhatalmazása, ha a helyi közutat, illetőleg közművet a 
települési önkormányzat létesíti, annak költségeit részben vagy egészben az érintett 
ingatlanok tulajdonosaira hárítsa. A közművesítési hozzájárulás fizetésének kötelezettsége 
független attól, hogy a beépített ingatlanon a vízszolgáltatás, illetőleg a szennyvízelvezetés 
egyébként műszakilag másként, a korábbi szabályok szerint már megoldott. 
A közművesítési hozzájárulás fizetésére való kötelezésen túl azonban a települési 
önkormányzatnak nincs törvényi felhatalmazása arra, hogy a megépített közműre való 
rácsatlakozást kötelezővé tegye az érintett ingatlanok tekintetében.” 
 
Összefoglalva: 
Az Étv. arra ad felhatalmazást a települési önkormányzatok számára, hogy amennyiben 
helyi közutat, illetőleg közművet létesít, annak költségét részben vagy egészben az érintett 
ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja. Ezen túlmenően azonban nincs törvényi 
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felhatalmazása arra, hogy a megépített közműre való rácsatlakozást kötelezővé tegye az 
érintett ingatlanok tekintetében. 
 

31/1996. (VII.3.) AB határozat 
 
A határozatban az AB kimondta, hogy a támadott rendelkezés törvényellenes, ezért 
megsemmisítette azt. 
 
Az Ör. támadott rendelkezésének lényege: az önkormányzat rendeletében kerékbilincs 
használatát alkalmazza a parkolási díjtartozás, mint követelés biztosítására.  
 
Az AB indokolása: „A zálogjogra vonatkozó alapvető szabályozást a Ptk. 251. §-a 
tartalmazza. E § (1) bekezdés első mondata szerint „zálogszerződés alapján a jogosult a 
követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem 
teljesít”. Az Ör. 36. § (1) bekezdése és a Ptk. idézett előírásai összevetéséből az 
következik, hogy az Ör. a kerékbilincset a parkolási díjtartozás mint követelés 
biztosítására alkalmazza. 
A Ptk. 251. § (2) bekezdés első fordulata úgy rendelkezik, hogy zálogjog jogszabály alapján 
is keletkezhet. A Ptk. alkalmazásában a jogszabály fogalmát e törvény 685. § a) pontja 
állapítja meg. Eszerint „jogszabály: a törvény, a kormányrendelet, továbbá törvény 
felhatalmazása alapján, annak keretei között az önkormányzati rendelet; a 19. § (1) 
bekezdésének c) pontja, a 29. § (3) bekezdése, a 200. § (2) bekezdése, a 231. § (3) 
bekezdése, a 301. § (4) bekezdése, a 434. § (3)-(4) bekezdése, az 523. § (2) bekezdése és az 
528. § (3) bekezdése tekintetében viszont valamennyi jogszabály”. 
 
Az említett rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy az önkormányzat nem 
jogosult arra, hogy zálogjog keletkeztetését rendeletében előírja. Ilyen felhatalmazást 
ugyanis törvényi előírás nem tartalmaz, a Ptk. 685. § a) pontja pedig a 251. §-t nem említi 
azok között a rendelkezések között, amelyek tekintetében az önkormányzati rendelet 
általános értelemben is jogszabálynak minősül.” Az AB határozatban említett Ptk. 251. § 
átszámozás folytán ma 254. §. 
 
Összefoglalva: 
A zálogjog szabályait törvény rögzíti. Az önkormányzat nem jogosult arra, hogy zálogjog 
keletkeztetését rendeletben előírja. 
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