
A fellebbezési eljárás 

 Fellebbezésre jogosultak:  

ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos 
érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. 

  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 

Képviselet: 

Az ügyfél nem köteles személyesen benyújtani fellebbezését, illetve személyesen eljárni, 
helyette meghatalmazottja is eljárhat, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. 

A meghatalmazást jegyzőkönyvbe kell mondani, ill. közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 

Fellebbezéssel támadható döntések: 

• első fokú határozat 

• az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló végzés, 
• a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, 
• az eljárást megszüntető végzés, 
• az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés, 
• a 33/A. §-ban meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos végzés, 
• a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelésére vonatkozó 

kérelemnek helyt adó végzés, 
• az eljárási bírságot kiszabó végzés, 
• a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító 

végzés, 
• az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzés és 
• a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és 

viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a 
költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló első fokú végzés ellen. 

• az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá 
vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzések, amelyek ellen az önálló 
fellebbezést törvény nem engedi meg, csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben 
támadhatók meg. 

 Fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő: 

• a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni  

 



 

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 
Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosultra a fellebbezési 
határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. 

Aki a fellebbezési határidőt önhibáján kívül elmulasztja igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az 
igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, tehát be kell 
nyújtani a fellebbezést is. 

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését 
követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott 
határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 

Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A 
fellebbezésre megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első 
fokú döntést hozó hatóság, a keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával 
kapcsolatos igazolási kérelmet a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el. 

Fellebbezés benyújtásának helye: 

A fellebbezést a jegyzőnél (megtámadott határozatot, végzést hozó első fokú építésügyi 
hatóságnál) kell előterjeszteni. 

 Fellebbezés benyújtásának formái: 

• írásban 
• szóban (csak természetes személy nyújthatja így be, erről a hatóság jegyzőkönyvet 

vesz fel) 

 Fellebbezés tartalmi elemei: 

A fellebbezésnek tartalmazni kell: 

• az ügyfélnek és képviselőjének a nevét (megnevezését) 
• lakcímét (székhelyét, telephelyét) 
• eljárási illetéket 

Továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet vagy 
távközlési úton való elérhetőséget. 

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 

A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. 

 Illetékfizetési kötelezettség: 

A fellebbezés benyújtásakor le kell róni a jogorvoslati eljárás illetékét, melynek mértéke az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető 
fellebbezés esetén 30 000 forint 



Intézkedések a fellebbezés kapcsán: 

• A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 
napon belül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz. A 
felterjesztés során a jegyző (elsőfokú építésügyi hatóság) az ügy eldöntéséhez 
szükséges mértékben ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját. Nem kell 
felterjeszteni a fellebbezést, ha a jegyző (elsőfokú építésügyi hatóság) a megtámadott 
határozatot (végzést) saját hatáskörben  

• visszavonja,  
• fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, vagy kiegészíti. 

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az 
önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első fokú 
döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Fellebbezés jogi hatása jogok gyakorlására és a végrehajtásra: 

A fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók, és a 
fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a 
határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. 

 Ügyintézési határidő a fellebbezési eljárásban: 

• Építésügyi hatósági eljárásban az érdemi döntést az iratoknak a másodfokú építésügyi 
hatósághoz érkezésétől számított  

Kérelem hiánypótlása  [193/2009. (IX. 15.) 5. § a)] 10 nap 
Kérelem hiánypótlása után a terv hiányos  [193/2009. (IX. 15.) 5. § b)] 10 nap 
Szakhatóság megkeresése [193/2009. (IX. 15.) 6. § (2)] 10 nap 
Jogutódlás [Ket.] 30 nap 
Elvi építési engedély [193/2009. (IX. 15.) 26. § (1) a)] 30 nap 
Elvi egyszerűsített építési engedély [193/2009. (IX. 15.) 26. § (1) b)] 15 nap 
Építési engedély Engr. 1. I. [193/2009. (IX. 15.) 28. § (1)] két hónap 
Egyszerűsített építési engedély Engr. 1. II. [193/2009. (IX. 15.) 28. § (2) a)] 30 nap 
Egyszerűsített építési engedély Engr. 1. III. [193/2009. (IX. 15.) 26. § (2) b)] 15 nap 
Összevont eljárásban egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle megtartása 

[193/2009. (IX. 15.) 31. § (2)] 
15 nap 

Elvi keretengedély végzése [193/2009. (IX. 15.) 31. § (8)] 25 nap 
Bontási engedély Engr. 1. VI. [193/2009. (IX. 15.) 34. § (1)] 30 nap 
Használatbavételi engedély [193/2009. (IX. 15.) 37. § (1)] 30 nap 
Fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására történő felhívás 

[193/2009. (IX. 15.) 39. § (2) c)] 
két hónap 

Fennmaradási engedély [193/2009. (IX. 15.) 40. § (1)] két hónap 
Hatósági bizonyítvány [193/2009. (IX. 15.) 41. § (3)] 10 nap 
Összevont eljárásban a határozattal szembeni másodfokú döntés 30 nap 



[193/2009. (IX. 15.) 32. § (2)] 
Kereset Nemzetgazdaságilag szemp. kiem. ügyben I. fok II. fokra 

[193/2009. (IX. 15.) 5. § b)] 
3 nap 

Kereset Nemzetgazdaságilag szemp. kiem. ügyben II. fokú bírósághoz 

[193/2009. (IX. 15.) 5. § b)] 
8 nap 

Kereset felterjesztése a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez 
Pp. 330.§ (2) 5 nap 

Másodfokú közigazgatási szerv a keresetet a Bírósághoz felterjeszti Étv. 
53/C (2) 15 nap 

Ha a kereset végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz a 
másodfokú közigazgatási szerv felterjeszti a bírósághoz Pp. 330.§ (2) 8 nap 

Ha a kereset végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz az 
elsőfokú közigazgatási szerv felterjeszti a másodfokú közigazgatási szervhez 
Pb. 330.§ (2) 

3 nap 

Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok: 

-         jogsegély időtartama 

-         hiánypótlásra irányuló felhívástól annak teljesítéséig terjedő időtartam 

-         szakhatóság eljárásának időtartama 

-         az eljárás felfüggesztésének időtartama 

-         szakértői vélemény elkészítésének időtartama 

-         a kézbesítés, hirdetményi közlés időtartama 

Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, 
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról szóló végzésről 
értesíteni kell a fellebbezőt, valamint azokat akiknek a hosszabbítás jogát, jogos érdekét érinti. 
(pl.: az építtetőt abban az esetben is ha nem ő fellebbezett) 

 



A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
engedélyezése 
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése 

 1/     A vonatkozó jogszabályok 

2/     A szálláshely-szolgáltatás 

3/     A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem 

4/     Engedélyezési eljárás 

5/     Az eljárások illetéke 

6/     Ellenőrzés, jogkövetkezmények 

7/     Fellebbezés a jegyző határozata/végzése ellen 

8/     Bírósági felülvizsgálat  

9/     További felvilágosítás, elérhetőségek 

   

1/ A vonatkozó jogszabályok 

  

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályai (Szolgtv.) 

• 2005 évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.) 
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.) 
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 
• 239/2009. (X.20) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység  folytatásának feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről  

  

2/ A szálláshely-szolgáltatás 

  

A tevékenység folytatásának feltétele: üzemeltetési engedély 



 Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló 
rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület. 

  

Szálláshely-szolgáltatás az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem 
huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára 
szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása. 

Szálláshelytípusok:  

Szálloda: 

a szálláshelyen a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, a 
hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy. 

Panzió:  

a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, 
de legfeljebb húsz. 

Kemping:  

szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet, illetve üdülőházat és 
egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat 
szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel 
rendelkezik. Ha a kemping területén csak üdülőházakat üzemeltetnek, az üdülőház-telep 
megjelölést kell használni. 

Üdülőház: 

 közművesített területen a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló 
bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy 
ágyak számától. 

Közösségi szálláshely:  

az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra 
hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy. 

Egyéb szálláshely:  

szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a többi szálláshelytípus alá nem tartozó, nem 
kizárólag szálláshely-szolgáltatási rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt 
része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb 
tizenhat. 

Falusi szálláshely: 



az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található 
olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a 
helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, 
adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. 

A szálláshelyeknek meg kell felelniük a R. mellékletében szereplő, szálláshelytípus szerinti 
minimum engedélyezési követelményeknek. 

  

3/ A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának feltétele: 

szálláshely-üzemeltetési engedély  

A kérelem tartalma: 

  

• a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét 
• a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,  
• a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,  
• a szálláshely befogadóképességét:  

a) a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek száma, és 

b) az ágyak száma, 

• a szálláshely használatának jogcímét 
• a szálláshely elnevezését 
• azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési 

engedélyt 
• azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-

nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni.  
• azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri 

  

Csatolni kell:  

 a) nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának 
jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, 

b) haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-
szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 

c) közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a 
szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 



 Ha a szálláshely-szolgáltató ugyanazon szálláshelyen egyéb, a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti bejelentés-köteles 
(pl. élelmiszer forgalmazása) vagy engedély-köteles (pl. dohányárú forgalmazás) 
kereskedelmi tevékenysége is kíván folytatni, akkor a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó 
bejelentését illetve az engedély iránti kérelmét - az ezekre előírt illeték és szakhatósági 
igazgatásszolgáltatási díj teljesítés mellett - a szálláshely-üzemeltetési engedély iránti 
kérelmének benyújtásával egyidejűleg, a jegyzőnél is megteheti. 

  

4/ Engedélyezési eljárás  

Az eljárás lefolytatására illetve a nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatok ellátására a 
szálláshely fekvési helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője jogosult.  

Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtásától számított 30 nap 

Hiányos kérelem: 

 Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra, vagy valamely szükséges melléklet 
hiányzik, jegyző a hiánypótlás iránt intézkedik, s csak ezt követően dönt a nyilvántartásba 
vételről. 

A hiánypótlás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele, így az ügyintézési 
határidő ennek időtartamával meghosszabbodik. 

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján határozattal dönt az engedély kiadásáról, 
ezzel egyidejűleg a szálláshelyet nyilvántartásba veszi, és az engedélyről a R. 2. számú 
melléklete szerinti „Igazolás”-t ad ki a szolgáltató részére. 

Az egyéb szálláshelyek esetén  a jegyző az engedély megadásáról szóló határozatát megküldi 
a feladatkörükben érintett hatóságoknak, akik annak kézhezvételét követő 30 napon belül 
ellenőrzést folytatnak le és ennek eredményéről 8napon belül értesítik a jegyzőt. 

A  szálláshely-nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokat a jegyző az interneten közzéteszi. 

 A szálláshely-szolgáltató a bejelentett adatokban történt változást haladéktalanul, a nyitva 
tartás megváltoztatását pedig 8 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni. 

Az „Igazolás” tartalmát is érintő adatváltozás esetén a jegyző a módosított adatoknak 
megfelelő új igazolást ad ki. 

A szálláshelyen szálláshely-szolgáltatás nyújtására jogosult személyében történő változás 
esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett, az új jogosult köteles bejelenteni.  

A jegyző az adatváltozásról, valamint a szálláshely-üzemeltetési engedély visszavonásáról 
haladéktalanul értesíti azokat a hatóságokat, amelyekkel az engedély megadásáról szóló 
határozatot korábban közölte. 



A szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül, az „ Igazolás” leadásával 
egyidejűleg be kell jelenteni a jegyzőnek, aki ennek alapján visszavonja az engedélyt és a 
szálláshelyet törli a nyilvántartásból. 

5/ Az eljárások illetéke 

 Az eljárás illetékét illetékbélyegben, valamint a szakhatósági eljárások 
igazgatásszolgáltatási díját a jegyző által megjelölt módon, a kérelem benyújtásakor kell 
megfizetni. 

Ha e fizetési kötelezettségének a kereskedő a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre 
kitűzött határidő alatt nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül, úgy a jegyző az 
eljárást végzéssel megszünteti.  

  

• szálláshely-üzemeltetési engedély kérelem illetéke: 2200.-Ft 
• nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejelentése. illetékmentes 

  

6/ Ellenőrzés, jogkövetkezmények: 

  

 A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az 
alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg: 

a) határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására, 

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést 
nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő 
kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki, 

c) határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és 
a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű 
állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes 
bezárását, 

d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező 
szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki, 

e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a 
jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten 
olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot 
kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, és visszavonja a szálláshely-üzemeltetési 
engedélyt, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból. 

  



7/ Fellebbezés a jegyző határozata/végzése ellen 

A jegyző határozata/végzése ellen az ügyfél - a határozat/végzés kézbesítését követő 15 napon 
belül - fellebbezést nyújthat be a jegyzőnél, aki a fellebbezést megvizsgálja. Ha az abban 
foglaltakkal egyetért, akkor a határozatát/végzését saját hatáskörében visszavonja, vagy 
módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést az ügy összes iratával együtt, a fellebbezési 
határidő lejártát követő 8 napon belül, köteles felterjeszteni a másodfokú hatósághoz, a Zala 
Megyei Kormányhivatalhoz. 

 A Hivatal a fellebbezésben foglaltak alapján lefolytatja a másodfokú eljárást, majd ennek 
eredményeként dönt. 

• Ha megállapítja, hogy a jegyző határozata részben vagy egészben jogszabálysértő, úgy 
azt részben  

vagy egészben megváltoztatja. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez további bizonyítási eljárás lefolytatása 
szükséges, akkor a    

határozatot végzéssel megsemmisíti és a jegyzőt új eljárás lefolytatására kötelezi. (A végzés 
ellen jogorvoslatot nem lehet igénybe venni.) 

• Ha a jegyző határozata nem jogszabálysértő, úgy azt helybenhagyja. 

 8/ Bírósági felülvizsgálat: 

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet/végzés esetében kérelmet a Zala Megyei Bírósághoz 
címzetten, de az iratok csatolása végett a jegyzőnél lehet benyújtani a határozat/végzés 
kézbesítését követő naptól számított 30 napon belül. 

A végzésről a bíróság nemperes eljárásban dönt.  

A bírósági felülvizsgálat illetéke: 

• határozat felülvizsgálata (peres eljárás)      20. 000,- Ft 
• végzés felülvizsgálat (nemperes eljárás)    7.000,- Ft. 



Bányaszolgalmi jog alapítása 

Bányaszolgalom létesítésével kapcsolatos 
tudnivalókról 

  
Bányaszolgalmi jog alapján a bányavállalkozó és a földtani kutatásra jogosult szervezet (a 
továbbiakban együtt: bányavállalkozó) jogosult a tevékenysége végzéséhez szükséges 
mértékben a más tulajdonában (használatában, kezelésében) álló ingatlan igénybevételére. 

Az igénybevétel különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás- és bővítés, az 
üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében 
szükséges intézkedések végrehajtásában nyilvánulhat meg. 

A bányavállalkozó - kártalanítás ellenében - a más tulajdonában (kezelésében, 
használatában) álló ingatlan használatára az alábbiak szerint igényelheti szolgalom 
alapítását: 

Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmények, 
szállítóvezetékek, a kutatási műveletekhez szükséges berendezések 

1.        elhelyezése céljára, az építés és kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az okozott 
kárnak a bányakárokra vonatkozó szabályok szerinti megtérítésével, 

2.        üzemeltetése, ill. az üzemelés megszüntetése időtartamára, az ingatlan 
tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében. 

  

Fentieken túl a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) hatálya 
alá tartozó létesítmények rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszközök, 
különösen energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök (együtt bányaüzemi kábel), 
technológiai célú csővezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára 
igényelheti a bányavállalkozó szolgalom alapítását, a biztonsági övezet mértékében, az 
ingatlantulajdonosnak fizetendő kártalanítás ellenében. 

Az eljárás megindítása 

A bányászati célú szolgalom alapítása iránti eljárás a bányavállalkozó kérelmére, az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (1) bekezdése szerinti - 2.200,-Ft-os, 
általános tételű - eljárási illeték megfizetésével indul. 

Az eljárásban a kérelmezőn túl ügyfél az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá 
mindaz, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a szolgalom alapítás érinti (földhasználó, 
haszonélvező, bérlő, haszonbérlő, az ingatlan-nyilvántartásból kitűnő egyéb jogosult stb.). 



A bányavállalkozónak a kérelem benyújtása előtt, az ajánlat megküldésével egyezség 
létrehozását kell megkísérelnie az ingatlan tulajdonosával (földhasználóval, 
haszonélvezővel, bérlőjével, haszonbérlőjével, az ingatlan-nyilvántartásból kitűnő egyéb 
jogosult kezelőjével, használójával) a szolgalom alapításáról, valamint az ezért fizetendő 
kártalanítás módjáról és mértékéről. 

Megegyezés hiányában a bányaszolgalom, illetve az annak fejében járó kártalanítás 
megállapításának hatósági eljárás útján van helye. Az eljárás lefolytatására az ingatlan 
fekvése szerint illetékes kormányhivatal jogosult a kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályok 
alkalmazásával. Az eljáró hatóság bányaszolgalmi jogot alapíthat és az elhelyezett bányászati 
létesítmény által az ingatlan rendeltetésszerű használatában keletkezett akadályoztatásért 
vagy egyéb hátrányért (pl. az ingatlan forgalmi értékében bekövetkezett csökkenésért) 
kártalanítást állapíthat meg az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) részére. 

A kérelem elbírálása 

Amennyiben a bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennállnak, a kormányhivatal 
igazságügyi ingatlanforgalmi (illetve ha szükséges mezőgazdasági) szakértőt rendel ki, 
ezzel egyidejűleg egyeztető tárgyalást tűz ki. A tárgyaláson megkísérli a kérelmező és a 
tulajdonos(ok) közötti esetleges érdekellentét feloldását és az összes körülmény 
mérlegelésével dönt a reális kártalanítási összeg megállapításáról. Amennyiben a 
bányaszolgalom alapításának feltételei nem állnak fenn, a hivatal a kérelmet - szakértő 
kirendelése nélkül - elutasítja. 

Ha a kérelem megalapozott, a kormányhivatal határozatot hoz a bányaszolgalom 
alapításáról és a kártalanítás összegének megállapításáról.  

Ügyintézési határidő és a döntés közlése 

A bányaszolgalmi eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni. 

Az elintézési határidő 30 nap, melybe nem számít bele – többek között - a hiánypótlásra, 
illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama és a szakértői vélemény 
elkészítésének időtartama sem. 

A döntést írásban kell közölni valamennyi ügyféllel, illetve képviselőjükkel (törvényes, 
meghatalmazott képviselő, ügygondnok, eseti gondnok). A határozatot a kormányhivatal 
postai úton kézbesíti. 

A bányaszolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a 
bányavállalkozónak kell kérnie az illetékes körzeti földhivataltól; ehhez mellékelnie kell a 
szolgalom alapításáról hozott határozatot, illetve az érintett tulajdonosokkal e tárgyban kötött 
szerződéseket. 

Jogorvoslat 

A kormányhivatal határozata ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, az a 
kézbesítése napján jogerőre emelkedik. Azonban a határozat kézbesítését követő 30 napon 



belül azonban az ügyfél - a jogszabálysértés megjelölésével - a szolgalom alapítását elrendelő 
döntés hatályon kívül helyezését és az eljáró szerv új eljárásra utasítását kérheti a 
kormányhivatal székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságtól. A keresetlevélre 
illetéket leróni nem kell, mert a keresetet indító felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg. 

A keresetlevelet a megtámadott döntést hozó kormányhivatalnál lehet benyújtani. 

Alkalmazandó jogszabályok 

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény  
• 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányatörvény végrehajtásáról  
• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 19/2009.(I. 30.) Korm. rendelet   
• a kőolaj és földgázbányászati biztonsági szabályzatról szóló 2/2010 ( I.14) KHEM. 

rendelet 

• a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 



Bírósági felülvizsgálat (kereset) a megyei 
kormányhivatal másodfokú döntése 
(határozata, végzése) ellen 
  

 Keresetindításra jogosult:  

Az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a megyei kormányhivatal jogerős 
határozatának felülvizsgálatát megyei (fővárosi) bíróságtól (közigazgatási ügyekben eljáró 
illetékes bíróságtól). 

Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. 

A keresetet a jogerős döntést (határozatot, végzést) hozó hatóság, azaz az illetékes megyei 
kormányhivatal ellen kell benyújtani. 

A kereset elbírálására hatáskörrel rendelkező és illetékes szerv: 

Az első fokon eljárt közigazgatási szerv (jegyző) székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 
bíróság. 

 Keresettel megtámadható döntések: 

• másodfokú jogerős határozat  
• azok a másodfokú jogerős végzések, amelyek ellen törvény alapján önálló 

fellebbezésnek van helye 

 Kereset benyújtásának határideje és módja:  

• A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 
vagy ajánlott küldeményként postára adni a keresetet.  

• Ha az ügyfél a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, 
igazolással élhet (Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 106-110. § 
rendelkezései szerint).  

• Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az 
elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától kell 
számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a félnek vagy képviselőjének 
tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem határideje a 
tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól 
számított három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az 
elmulasztott cselekményt is. 



• A jegyző (közigazgatási szerv) a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem 
utasíthatja el, hanem köteles azt a bírósághoz továbbítani abban az esetben is, ha a fél 
igazolási kérelmet nem terjesztett elő. Az igazolási kérelmet a megyei (fővárosi) 
bíróság bírálja el. 

  

Kereset benyújtásának helye:  

A keresetlevelet a jegyzőnél (elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél) kell 
benyújtani. 

 A keresetlevélnek tartalmaznia kell: 

• az eljáró bíróságot 
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását 
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok 

bizonyítékainak előadásával 
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható 
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem) 

Kereset joghatása a végrehajtásra:  

A bírósági felülvizsgálat az építésügyi hatósági határozat végrehajthatóságát nem érinti. A 
végrehajtás felfüggesztése kérhető, felfüggesztéséről a bíróság az ügyfél kérelmére végzéssel 
határoz a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül. 

 Jegyző és a megyei kormányhivatal intézkedései a keresetlevél kapcsán: 

• A jegyző (elsőfokú építésügyi hatóság) a keresetlevelet az ügy irataival együtt 
felterjeszti az megyei kormányhivatalhoz (másodfokú közigazgatási határozatot hozó 
szervhez), amely azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával 
együtt - tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz .  

• Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a 
keresetlevelet és az ügy iratait a jegyző (első fokon eljáró közigazgatási szerv) három 
napon belül terjeszti fel a megyei kormányhivatalhoz (másodfokon eljáró 
közigazgatási szervnek), amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz 

 



Egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról 
  

1/ A vonatkozó jogszabályok 

2/ Az egyéni vállalkozó 

3/ Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele 

4/ Az egyéni vállalkozói igazolvány 

5/ Szünetelés 

6/ A tevékenység folytatására való jogosultság megszűnése 

7/ Jogorvoslat 

8/ További felvilágosítás, elérhetőségek 

  

1/ A vonatkozó jogszabályok: 

  

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.) 

• 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozásokról és az egyéni cégekről  
• 308/2009. (XII.17.) Korm. rendelet az eljáró hatóság kijelöléséről 
• 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet a az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó 

bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról 
• 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról 

2/ Egyéni vállalkozó 

Természetes személy, aki a Magyar Köztársaság területén, letelepedés keretében, üzletszerű 
gazdasági tevékenységet folytat. 

Kizáró okok, azaz nem lehet egyéni vállalkozó: 

a) aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, 

b) akit a közélet tisztasága elleni, a nemzetközi közélet tisztasága elleni, gazdasági, vagyon 
elleni bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az 
elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, 



c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó 
szabadságvesztére ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
nem mentesül, 

d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja. 

  

A törvény értelmében nem minősül egyéni vállalkozónak: 

• mezőgazdasági őstermelő 
• magán-állatorvos, 
• ügyvéd 
• egyéni szabadalmi ügyvivő 
• közjegyző 
• önálló bírósági végrehajtó 

  

3/ Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele  

  

 A tevékenység megkezdésének feltétele: a bejelentés, ami történhet 

  

-         ügyfélkapun keresztül (http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu), vagy 

  

-         személyesen: bármely körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőnél (országos 
illetőséggel járnak el), aki az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél számára ingyenesen 
ügyfélkaput hoz létre, mert az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéssel, szüneteléssel, 
megszüntetéssel, adatmódosítással kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, 
ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetők. 

  

Körzetközponti feladatokat ellátó jegyzők Zala megyében: Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, 
Nagykanizsa, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő, Zalaegerszeg, Zalaszentgrót  

 Bejelentés megtétele: elektronikus űrlapon 

 A bejelentés, változás-bejelentés, szünetelés, megszüntetés bejelentése: díj és 
illetékmentes! 

Megfelelő bejelentés esetén: a hatóság haladéktalanul, elektronikus úton keresztül 
beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és statisztikai számjelét, s ezt követően az egyéni 
vállalkozó adatait továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez (KEK KH), aki az egyéni 

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu�


vállalkozót nyilvántartásba veszi és a nyilvántartási szám megküldésével azonnal értesíti 
a hatóságot és egyidejűleg a bejelentő részére egy igazolást küld. 

Az egyéni vállalkozónak a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását 
(szünetelést is!) a változástól számított 15 napon belül be kell jelentenie az e célra 
rendszeresített elektronikus űrlapon. 

Ha vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, annak adataiban történő változás esetén az 
igazolványt is le kell adnia. 

  

4/ Az egyéni vállalkozói igazolvány 

  

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, de ha a 
vállalkozó kéri a hatóság kiállítja.  Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja. 

 Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység 
folytatása során bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását 
is) kérhető. Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani 
az egyéni vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni 
vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül 
kézbesíteni kell. 

Az igazolvány kiállításának illetéke: 10.000.- Ft 

  

5/ Szünetelés 

Az e célra szolgáló elektronikus űrlapon kell bejelenteni. 

Időtartama: 1 hónaptól 5 évig terjedhet. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó 
tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a 
Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány 
beérkezésének napján határozattal visszavonja, és határozatát közli a nyilvántartást vezető 
szervvel is. 

  

 6/ A tevékenység folytatására való jogosultság megszűnése 

Az egyéni vállalkozó tevékenységre vonatkozó jogosultság a törvény erejénél fogva 
megszűnik: 

-         ha ezt elektronikus űrlapon bejelenti, a bejelentés napján 



-         egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedése napján 

-         a vállalkozó halála napján 

-         cselekvőképesség korlátozását, elvesztését kimondó bírói ítélet jogerőre 
emelkedésének napján 

-         az adóhatóság adószám törlést kimondó határozata jogerőre emelkedése napján. 

  

  

A tevékenység megtiltása: A jegyző az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, 
ha 

a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, 

b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett 
az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, 

c) ha az egyéni vállalkozó tevékenységi körébe tartozó tevékenységek egyikét sem 
folytathatja jogszerűen. 

  

Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának 
végrehajthatóvá válásáról a jegyző haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást 
vezető szervet, amely az értesítés alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból 
törli. 

  

7/ Jogorvoslat: 

A jegyzői határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az illetékes körzetközponti 
jegyzőnél kell a határozat kézbesítését követő 15 napon belül benyújtani, aki azt az ügyben 
keletkezett iratokkal együtt köteles - a benyújtástól számított 8 napon belül - a fellebbezés 
elbírálására jogosult hatósághoz (Zala megyei illetékességgel a Zala Megyei 
Kormányhivatalhoz) elbírálás végett felterjeszteni. A Hivatal a fellebbezésben foglaltak 
alapján lefolytatja a másodfokú eljárást, majd ennek eredményeként dönt. 

• Ha megállapítja, hogy a jegyző határozata részben vagy egészben jogszabálysértő, úgy 
azt részben  

vagy egészben megváltoztatja. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez további bizonyítási eljárás lefolytatása 
szükséges, akkor a    



határozatot végzéssel megsemmisíti és a jegyzőt új eljárás lefolytatására kötelezi. (A végzés 
ellen jogorvoslatot nem lehet igénybe venni.) 

• Ha a jegyző határozata nem jogszabálysértő, úgy azt helybenhagyja.  

  

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet/végzés esetében kérelmet az illetékes Megyei Bírósághoz 
címzetten, de az iratok csatolása végett a jegyzőnél lehet benyújtani a határozat/végzés 
kézbesítését követő naptól számított 30 napon belül. 

A bírósági felülvizsgálat illetéke: 

• határozat felülvizsgálata (peres eljárás): 20.000,- Ft 
• végzés felülvizsgálat (nemperes eljárás): 7.000,- Ft. 

 
 



Építési ügyek: 

• elvi építési engedélyezési, az építési és az egyszerűsített építési engedélyezési, az 
építési bejelentési, a bontási engedélyezési és bejelentési, a használatbavételi 
engedélyezési és bejelentési, a fennmaradási, az összevont építésügyi hatósági és az 
integrált építésügyi hatósági eljárások; 

• az ezekkel összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyek; 
• kiszolgáló- és lakóút céljára történő lejegyzés; 
• az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot, valamint az engedély nélküli használat 
megszüntetésének kötelezési ügyei; 

• az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg az 
építmény felülvizsgálatát, átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását 
elrendelő kötelezési ügyek, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, 
a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. 

• telekalakítási és építési tilalom közlése 
• településrendezési kötelezések közlése 
• az előzőekben fel nem sorolt ellenőrzési és kötelezési ügyek. 

  

 



Építésügy Fellebbezési eljárás 
 Fellebbezés vizsgálata:  

Az kormányhivatal (felettes szerv) a fellebbezéssel megtámadott határozatot (végzést) és az 
azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. 

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az 
önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az érdemi 
vizsgálat nélkül utasítja el az első fokú döntést hozó hatóság. A fellebbezést az érdemi 
vizsgálat nélkül elutasító döntéssel szembeni fellebbezést az államigazgatási hivatal bírálja el. 

Tényállás tisztázása, bizonyítás: 

Az államigazgatási hivatal, ha a határozat (végzés) hozatalához nincs elég adat, vagy a 
tényállás további tisztázása szükséges, a határozat (végzés) megsemmisítése mellett az 
ügyben első fokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra utasíthatja, vagy a tényállás 
kiegészítése iránt maga intézkedik. Bizonyítási eljárás is lefolytatható a másodfokú eljárás 
során. 

 Bizonyítási eljárásunk során amennyiben szükséges előzetes értesítést követően helyszíni 
szemlére kerülhet sor. Lehetőség van tárgyalás megtartására, tanú meghallgatásra és más 
egyéb –az elsőfokú eljárás során fel nem merült- bizonyíték bemutatására. A jogorvoslati 
eljárásban az államigazgatási hivatal a jogorvoslati kérelemtől függetlenül az elsőfokú 
eljárásban közreműködő szakhatóságok felettes hatóságát szakhatósági állásfoglalás 
kialakítására megkeresi. 

 Döntés:  

• A tényállás tisztázás után az kormányhivatal az elsőfokú határozatot (végzést):  
• helybenhagyja 
• megváltoztatja 
• megsemmisíti és szükség esetén új eljárásra utasít 

 Döntés (határozat, végzés) közlése: 

• A fellebbezési eljárás során hozott határozatot (végzést) a fellebbezővel és 
mindazokkal, akikkel az elsőfokú határozatot (végzést) közölték, a jegyző (első fokon 
eljárt építésügyi hatóság) útján írásban kell közölni. 

 



Építésügy Vonatkozó jogszabályok 
Vonatkozó jogszabályok: 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
• 253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 

telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 
• 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási 

tevékenységekről 
• 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi 

hatósági ellenőrzésről  
• 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához 

szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő 
hatóságok kijelöléséről 

• 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről 
• 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól 
• 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 
• 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól 
• 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól  
• 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 
• 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 

nyilvántartásokról 
• 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki 

követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 
felhasználásának részletes szabályairól 

• 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 
• 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 
• 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 
• 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és - rendezés 

körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról 

 



Hatósági közvetítő nyilvántartásba vétele 
  

Hatósági közvetítő a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita 
rendezése érdekében vehető igénybe. 

A hatósági közvetítőkre, nyilvántartásba vételükre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

1./A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. 
törvény (Továbbiakban: Ket.) 41. §. 

2./A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet (Hatályos: 2009.X.01-
től). 

Ki lehet hatósági közvetítő ? 

A 185/2009. (IX.10.) Korm. rendelet. 1. §-a értelmében hatósági közvetítő az lehet, aki 

1.) magyar állampolgár, vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, a Ket. szerinti eljárási képességgel rendelkező személy, aki 

2.) felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű elismert külföldi oklevéllel 
rendelkezik és 

3.) hatósági közvetítői vizsgát, vagy közigazgatási szakvizsgát tett, vagy – a 
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint – közigazgatási szakvizsgával 
egyenértékű képesítéssel rendelkezik. 

  

 A hatósági közvetítőt - kérelmére – a Kormánynak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (Békés megyében a Békés Megyei 
Kormányhivatal) veszi nyilvántartásba.  

A hatósági közvetítő tevékenységét az egész ország területén végezheti. 

 A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

- a kérelmező természetes személyazonosító adatait, valamint telefonszámát, 
elektronikus levélcímét vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli 
elérhetőségét, 

- a kérelmező felsőfokú iskolai végzettségét tanúsító oklevelének számát és keltét, 
valamint az oklevél kiállítójának megnevezését, 

- a kérelmezett hatósági közvetítői tevékenységi kör megnevezését és 



- a hatósági közvetítői vizsga letételét tanúsító igazolás sorszámát, a közigazgatási 
szakvizsga-bizonyítvány számát vagy a közigazgatási szakvizsgával a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény szerint egyenértékű képesítést igazoló okirat megnevezését és 
számát. 

A kormányhivatal a hatósági közvetítő nyilvántartásba vételéről határozattal dönt, melyet a 
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül kell meghoznia. 

A kormányhivatalnál vezetett nyilvántartás tartalmazza a hatósági közvetítő természetes 
személyazonosító adatait, képesítését, az elérhetőségéhez szükséges adatokat, valamint azt a 
tevékenységi kört, amelyben közvetítőként eljárhat. 

A hatósági közvetítő nevére, elérhetőségére, képesítésére valamint tevékenységi körére 
vonatkozó adatok nyilvánosak melyek a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján bárki 
számára hozzáférhetőek az alábbi hivatkozáson: 

http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/hatosagikozvetitok.html 

 A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk beszerezhetők:  

Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 

 

http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/hatosagikozvetitok.html�


Ingatlan tulajdonjogának állami 
kényszerrel történő elvonásával - 
kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról 
TÁJÉKOZTATÓ 

  

a kisajátítási eljárásról a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján  

  

1. ki lehet kisajátítást kérő? Kisajátítást kérő lehet az állam, illetve a helyi önkormányzat, 
valamint az államon és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy, ha a törvényben 
meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát el, vagy akit törvény az állam 
javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való eljárásra kötelez. 

- 

2. a kisajátítás feltételei: kisajátítással ingatlan tulajdonjoga csak kivételesen vonható el, a 
törvényben meghatározott közérdekű célból, feltételekkel és módon, teljes, azonnali és 
feltétlen kártalanítás mellett. 

- 

 3. kisajátítási hatóság: a kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság folytatja le. Az eljárásra a 
kisajátítani kért ingatlan fekvése szerinti kormányhivatal - Zala megye területén a Zala 
Megyei Kormányhivatal - mint kisajátítási hatóság illetékes. 

- 

4. mikor van helye kisajátításnak? Ha 

a) a közérdekű cél megvalósítása az ingatlanon fennálló tulajdon korlátozásával nem 
lehetséges, vagy - külön törvény alapján - a közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi 
jog alapításában a tulajdonossal nem jött létre megállapodás, illetve e jogokat az illetékes 
hatóság nem engedélyezte; 

b) az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel - törvényben meghatározott esetben 
csere - útján nem lehetséges; 

c) a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, illetve ha a 
közérdekű cél megvalósítására több ingatlan alkalmas, annak más ingatlanon való 
megvalósítása a tulajdon nagyobb sérelmével járna; és 

d) a kisajátítással biztosított tevékenység közösségi előnyei a tulajdon elvonásával okozott 
kárt jelentősen meghaladják. Ennek mérlegelése során a hivatalnak a közérdekű tevékenység 



jelentőségét, így különösen a terület fejlődésére gyakorolt hatását, a tevékenységgel, 
szolgáltatással ellátásra kerülők számát, a foglalkoztatásra gyakorolt hatását és az ingatlan 
jellemzőit kell egybevetnie, kulturális örökségvédelmi érték, természetvédelmi érték esetén 
annak jelentőségét és a tulajdonelvonás arányosságát kell vizsgálnia. 

  

5. milyen közérdekű célokra lehet kisajátítani? 

a) honvédelem; 

b) nemzetközi szerződés alapján megvalósuló területcsere; 

c) terület- és településrendezés; 

d) kötelező állami, illetve kötelező önkormányzati feladathoz kapcsoló oktatási, egészségügyi, 
szociális, valamint kommunális hulladékkezelő létesítmény elhelyezése; 

e) közlekedési infrastruktúra fejlesztése; 

f) energiatermelés; 

g) energiaellátás; 

h) bányászat; 

i) elektronikus hírközlési szolgáltatás; 

j) kulturális örökségvédelem; 

k) természetvédelem; 

l) vízgazdálkodás; 

m) fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű 
erdőtelepítés; 

n) építésügyi korlátozások felszámolása; 

o) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy 
megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése.  

A törvény ezen közérdekű céloknál részletesen meghatározza azokat a további feltételeket is, 
melyek fennállása szükséges a kisajátításhoz. Pl. a c) pontban megjelölt terület- és 
településrendezés céljából akkor lehet helye kisajátításnak, ha a kisajátítási kérelemben 
megjelölt építmény, fejlesztési cél (a továbbiakban: cél) a területrendezési tervben, vagy a 
helyi építési szabályzatban szerepel, a cél az érintett ingatlanok tulajdonosai részéről (a 
beruházás jellege, anyagi terhei, vagy a létesítmény megvalósítójának jogszabályi kijelölése 
miatt) nem valósítható meg, továbbá a cél rendeltetése, jellege miatt - a környező építmények, 
ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítására, vagy jellegére is figyelemmel - a célt 



az adott ingatlanon szükséges megvalósítani, vagy más ingatlanon való megvalósítása a 
tulajdonban nagyobb sérelemmel járna. Az e) pontban megjelölt közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése keretében közút, vasút, repülőtér, híd, alagút, hajózási létesítmény létesítése, 
fejlesztése céljából, ha 

a) gyorsforgalmi közúthálózatnak jogszabállyal megállapított nyomvonalon való megépítése, 
vagy országos közút építése érdekében szükséges, 

b) a felszíni vagy felszín alatti vasút létesítési joga alapján történő igénybevétel (létesítés, 
üzemeltetés) a létesítési joggal terhelt ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti, vagy 
jelentős mértékben akadályozza, 

c) a nyilvános repülőtér a településrendezési tervben, valamint a helyi építési szabályzatban 
szerepel, és a megvalósítás más ingatlanokon műszaki, valamint az építés engedélyezését 
meghatározó más szempont miatt nem lehetséges, vagy a megvalósítás a tulajdonban nagyobb 
sérelemmel járna, 

d) híd vagy alagút építése, fejlesztése érdekében, amennyiben arra - országos közút építése, 
fenntartása, fejlesztése, üzemeltetése érdekében - közlekedésbiztonsági, vagy 
közlekedéspolitikai szempontok alapján kerül sor, 

e) közforgalmú kikötő, úszóműves kikötőhely, komp- és révátkelőhely, valamint más hajózási 
létesítmény, továbbá a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelek 
elhelyezése a parti ingatlan rendeltetésszerű használatát megszünteti vagy jelentős mértékben 
akadályozza; 

  

6. az ingatlan tulajdonosa által kezdeményezhető megvásárlás és kisajátítás: építésügyi 
korlátozások felszámolása, illetve az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát 
jelentősen korlátozó, vagy megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti 
hátrányok megszüntetése érdekében az ingatlan megvásárlása és kisajátítása 
kezdeményezésének joga az ingatlan tulajdonosát is megilleti, ha 

a) az ingatlan tulajdonjogát a b) vagy c) pont szerinti tulajdoni korlátozás előtt szerezte meg, 
és 

b) az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv valamely 
később megvalósítandó - jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza 
meg, amelynek megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési 
jogokat jelentősen akadályozza vagy megszünteti. (ebben az esetben a tulajdonos akkor 
kérheti a közérdekű cél jogosultjának, ennek hiányában az önkormányzatnak a kisajátítási 
kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését, ha az ingatlan adásvételére vonatkozó 
megállapodás annak kezdeményezésétől számított öt éven belül nem jött létre); 

c) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy 
megszüntető közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése 
kisajátítási célokhoz kapcsolódó közérdekű használati jog, vezetékjog, szolgalmi jog - a jog 
létesítését követően - az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza vagy 
megszünteti. (ebben az esetben a közérdekű cél jogosultjának a kisajátítási kérelem 



benyújtására vonatkozó kötelezését a tulajdonos a létesítmény használatbavételi engedélye 
végrehajthatóvá válásától számított két évig kérheti). 

Az ingatlan tulajdonosának kell igazolnia azt, hogy az ingatlan megvásárlását 
kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó megállapodás a kezdeményezése ellenére nem 
jött létre. 

A kisajátítási kérelem benyújtására a kisajátítási hatóság - a kisajátítandó ingatlan 
tulajdonosának kérelmére – határozattal kötelezi azt, aki e törvény szerinti kisajátítást kérő 
lehet, és az ingatlanon fennálló használati vagy egyéb joga az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát jelentős mértékben akadályozza vagy megszünteti. Ebben az ügyben hozott 
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

  

6. a kisajátítással érintett ingatlan 

• a kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétellel történő megszerzése esetében az 
ingatlant terhelő - jogszabályon vagy szerződésen alapuló - elővásárlási, 
visszavásárlási, vételi (opció) jog nem gyakorolható. 

• részleges kisajátítás: az ingatlannak egy része is kisajátítható. Nincs helye részleges 
kisajátításnak, ha az ingatlan visszamaradó része a megengedett legkisebb 
teleknagyságot nem éri el. Az egész ingatlan kisajátítását legkésőbb a kisajátítási 
tárgyalás befejezéséig lehet kérni. A tulajdonos kérelmére az egész ingatlant ki kell 
sajátítani, ha az ingatlan részleges kisajátítása következtében 

a) az ingatlan visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná válik, 

b) az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően 
költségesebbé válik, 

c) a visszamaradó rész gazdaságos értékesítése nem lehetséges. 

• termőföld kisajátítása: ha a kisajátítás céljának megvalósítása érdekében a termőföld 
igénybevétele szükséges, akkor kerülhet sor kisajátításra, ha a földnek a más célú 
hasznosítását az ingatlanügyi hatóság engedélyezte, vagy a más célú hasznosítás 
folytatásához hozzájárult. A termőföld a más célú hasznosítás folytatásához való 
hozzájárulás hiányában is kisajátítható, ha a hatóság a más célú hasznosítás 
folytatásához kizárólag a tulajdonosi hozzájárulás hiánya miatt nem járult hozzá. 

• erdőterület kisajátítása: ha a kisajátítást követően az ingatlant nem a külön törvény 
szerinti erdőként hasznosítják, akkor az erdészeti hatóságnak az erdőterület 
igénybevételére kiadott elvi hozzájárulása szükséges. Amennyiben a kisajátítási 
kérelem szerint az ingatlant részben vagy egészben továbbra is erdőként hasznosítják, 
a kisajátításhoz az erdészeti hatóság egyetértését kell beszerezni. 

 Ezeken túl a törvény meghatározza azt is, hogy mikor kerülhet sor védett természeti terület, 
védetté nyilvánított régészeti lelőhely, illetve műemlék, véderdő telepítése, védőfásítás és 
közérdekű erdőtelepítés céljára történő, külföldi állam vagy nemzetközi szervezet 
tulajdonában álló ingatlan, bányászati, végül honvédelmi célból történő kisajátításra. 



  

7. az ingatlan tulajdonának tehermentes megszerzése 

A kisajátítási határozat jogerőre emelkedésével az ingatlan tulajdonjogának tehermentes 
megszerzésére kerül sor. Ezért a kisajátítási határozatban rendelkezni kell az ingatlanra 
vonatkozóan más személyt megillető jogokról, és az ingatlanra feljegyzett tényekről. 

Pénzbeli kártalanítás esetén a kisajátított ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető 
jogok és az ingatlanra feljegyzett tények megszűnnek. A pénzbeli kártalanítás a zálogjog 
tárgyaként a kisajátított ingatlan helyébe lép.  

A telki szolgalom, továbbá a jogszabályon alapuló szolgalom, vezetékjog és más használati 
jog, egyéb tulajdoni korlátozás, valamint a bérleti jog megszűnéséről akkor kell rendelkezni, 
ha a kisajátítás célja más módon nem valósítható meg vagy ha a jogosult a megszüntetéshez 
hozzájárult.  

Ha a kártalanítás részben vagy egészben csereingatlannal történik, a kisajátított ingatlanra 
vonatkozó jogok a csereingatlanra szállnak át (kivéve: telki szolgalom, továbbá a 
jogszabályon alapuló szolgalom, vezetékjog és más használati jog, egyéb tulajdoni korlátozás, 
valamint a bérleti jog). A bérleti, a haszonbérleti, a haszonélvezeti jogot és a használat jogát a 
jogosult kérelmére kell a csereingatlanra átvinni. Ezt a kérelmet az erre jogosult legkésőbb a 
kisajátítási tárgyalás befejezéséig nyújthatja be. A lakásra és a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségre vonatkozó bérleti jog a csereingatlanra nem vihető át. 

  

8. a kisajátítási kártalanítás:  

A kisajátított ingatlan tulajdonosát a tulajdonjoga elvonásáért, az ingatlanon fennálló jog 
jogosultját pedig a joga megszűnéséért - a zálogjog és a végrehajtási jog jogosultja kivételével 
- teljes, azonnali és feltétlen kártalanítás illeti meg. A megszűnt jogokért járó kártalanítást az 
ingatlan tulajdonjoga elvonásáért járó kártalanításnál figyelembe kell venni. 

A kártalanítás összegének megállapítása során 

a) az összehasonlításra alkalmas ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét, 

b) ha az ingatlan valóságos forgalmi értéke - összehasonlításra alkalmas ingatlanok, illetve 
ezek forgalmának hiányában, vagy forgalmukra jogszabályban elrendelt korlátozás, illetve 
más ok miatt - nem állapítható meg, az ingatlan településen belüli fekvését, közművekkel való 
ellátottságát, ennek hiányában a közművesítés lehetőségét, földrajzi és gazdasági adottságait, 
termőföld esetén a művelési ágat, a földminősítés szempontjait és az ingatlan 
jövedelmezőségét kell figyelembe venni. 

  

9. mikor nem jár kártalanítás?  

 Nem jár kártalanítás: 



a) az ingatlanra feljegyzett tények megszűnéséért; 

b) az olyan épületért, amelynél az építést vagy fennmaradást engedélyező határozat a későbbi 
lebontás esetére a kártalanítást kizárta, illetőleg amelynek a tulajdonos költségére való 
lebontását az építésügyi hatóság elrendelte. Az ilyen épületet továbbá - ha az ingatlanon 
használhatatlan romépület áll, amiért a tulajdonos érték hiányában kártalanítást nem kapott - a 
használhatatlan romépületet a tulajdonos lebonthatja és anyagát elviheti. 

Ha a kisajátítást kérő a kisajátított épületre vagy annak tartozékaira nem tart igényt, a 
tulajdonos azokat az előbbiekben nem említett esetben is lebontathatja, és anyagukat elviheti. 
A bontási anyagnak és tartozékoknak a bontási költséggel csökkentett értékét a kártalanításból 
le kell vonni. A kisajátítást kérőnek a tárgyaláson nyilatkoznia kell arról, hogy az épületre és 
annak tartozékaira igényt tart-e. 

Ha a kisajátítást kérő az épületre vagy annak tartozékaira nem tart igényt, a tárgyaláson a 
tulajdonosnak nyilatkoznia kell arról, hogy azokat lebontja és anyagukat elviszi-e, vagy 
kártalanításra tart igényt. Ezeket a rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az épületnek 
nem minősülő építményekre, továbbá az építményrészekre is. 

Ha a kisajátítás következtében a faállomány vagy más évelő növényzet kitermelése válik 
szükségessé, ezt a tulajdonos elvégezheti. Ebben az esetben a faanyag (más évelő növényzet) 
értékét az ingatlan értékének megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a kisajátított 
ingatlan erdő és a kisajátítás évére vonatkozóan az erdőgazdálkodó rendelkezik az erdészeti 
hatóság engedélyével az erdei haszonvételek gyakorlására, lehetőség szerint lehetővé kell 
tenni e haszonvételek gyakorlását. 

10. milyen módon és hogyan történik a kártalanítás megfizetése? 

A kártalanítás főszabály szerint pénzben történik. A kártalanítás megfizetésére - törvény 
eltérő rendelkezése hiányában - a kisajátítással tulajdont szerző kisajátítást kérő állam, illetve 
helyi önkormányzat, a kisajátítást kérő harmadik személy köteles. A kártalanítási összeget egy 
összegben kell megfizetni, a kifizetés a kártalanításra jogosult számláját vezető pénzintézet 
útján történik. A kisajátítást kérő a kifizetési kötelezettségét akkor teljesíti, amikor a számláját 
vezető pénzintézet a számlát a kártalanítás összegével megterheli. 

A kártalanítási összeg a kisajátítási határozat jogerőre emelkedésével esedékes, ettől az 
időponttól kezdődően jár a polgári törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is. Ha a kisajátítani 
kért ingatlan birtokba adása a határozat jogerőre emelkedése előtt megtörtént, a polgári 
törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is a birtokbaadás napjától jár. 

A kártalanítási összeget bírósági letétbe kell helyezni, ha 

a) a kártalanításra jogosult személye bizonytalan, 

b) a kártalanításra jogosult a kártalanítási összeget nem veszi át, 

c) a kártalanításra jogosultak között a jogosultság vagy az összeg felosztása kérdésében vita 
van, és a felek e miatt a bírósághoz fordultak, 

d) az ingatlant terhelő valamely követelés vitás, 



e) sorrendi tárgyalás tartása szükséges, 

f) a kártalanításra jogosult lakóhelye (székhelye) ismeretlen; a kisajátítási határozatot azonban 
ilyen esetben is közölni kell a kártalanításra jogosult képviseletére az államigazgatási hatóság 
által kirendelt ügygondnokkal. 

  

11. csereingatlannal történhet a kártalanítás, ha abban a tulajdonos és a kisajátítást kérő 
megegyezik. A csereingatlan értékét a 8. pontban meghatározottak szerint kell megállapítani. 
Abban az esetben, ha a csereingatlan értéke nagyobb, mint a kisajátított ingatlanért járó 
kártalanítás, a különbözetet a tulajdonos köteles megfizetni. A különbözet megfizetése alól 
indokolt esetben - a kisajátítási határozatban - mentesítés, továbbá fizetési kedvezmény 
adható. Ha a csereingatlan értéke kisebb a kisajátított ingatlanért járó kártalanításnál, a 
tulajdonos részére a különbözetnek megfelelő pénzbeli kártalanítás jár. Ezeket a 
rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha a részben kisajátított ingatlan kiegészítése céljára 
felajánlott terület értéke és a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás összege különböző. A 
felajánlott terület értékét ugyancsak a 8. pontban leírtak alkalmazásával kell megállapítani. 

A kisajátított épületben lévő lakás, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiség használója 
részére a kisajátítást kérő köteles megfelelő cserelakást, illetőleg cserehelyiséget biztosítani. 
A cserelakás megfelelőségének megállapításánál a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A cserehelyiség akkor megfelelő, ha a tevékenység 
hasonló körülmények között történő folytatására alkalmas. 

A kisajátításra kerülő épületben lévő lakás használója részére nem kell cserelakást adni, ha 

a) a használó a cserelakásra vonatkozó igényéről - legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson - 
lemond; 

b) a használó tulajdonában ugyanabban a városban (községben) beköltözhető és megfelelő 
lakás van; 

c) a jogcím nélküli használó - törvény rendelkezése alapján - másik lakásra nem tarthat igényt. 

A kisajátításra kerülő épületben lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség használója részére 
nem kell cserehelyiséget adni, ha a használó 

a) a cserehelyiségre vonatkozó igényéről - legkésőbb a kisajátítási tárgyaláson - lemond; 

b) a helyiségben gyakorolt tevékenységét - a kisajátítási tárgyaláson tett nyilatkozata szerint - 
tovább nem folytatja; 

c) tulajdonában (kezelésében, használatában) olyan más, nem lakás céljára szolgáló helyiség 
van, amely megfelelő a tevékenység folytatására. 

 Ha a kisajátított épületben lévő lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem a 
tulajdonos használja és cserelakást, vagy cserehelyiséget nem kell adni, a használó részére 
pénzbeli kártalanítás jár. 



 Ha a kisajátított épületben levő lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő 
vagy egyéb használó használja, forgalmi értékként a lakott értéket kell figyelembe venni. A 
beköltözhető forgalmi értéket kell figyelembe venni, ha a kisajátított épületben levő lakást, 
illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget 

a) a tulajdonos használja és részére cserelakást (cserehelyiséget) nem kell adni, vagy 

b) bérlő vagy egyéb használó használja, és a cserelakásra (cserehelyiségre) vonatkozó 
igényéről lemond, valamint pénzbeli kártalanításra sem tart igényt. 

  

12. a kártalanításra vonatkozó egyéb rendelkezések: 

Műemlék kisajátítása esetén a pénzbeli kártalanítás összegének megállapításakor a műemlék 
fenntartására, illetve helyreállítására a kisajátítási eljárás megindítását megelőző öt évben 
visszatérítési kötelezettség nélkül az államháztartási, európai uniós, vagy egyéb nemzetközi 
forrásokból kapott támogatások összegét olyan arányban kell csökkentő tényezőként 
figyelembe venni, amilyen arányban az a műemlék forgalmi értékére hatással volt. 

Az ellenérték fejében szerzett vagyonkezelői jog megszűnése esetén a kártalanítás összegének 
megállapításánál a vagyonkezelői jogért fizetett ellenértéket, valamint az állagmegóvó és 
értéknövelő munkák értékét kell figyelembe venni. 

Az ingyenesen szerzett vagyonkezelői jog megszűnéséért kártalanítás nem jár. Az 
állagmegóvó és értéknövelő munkák értékét csak akkor kell megtéríteni, ha arra nem 
költségvetési forrásból került sor. 

A földhasználati jogot ingyenesen megszerző használó részére a használati jog megszűnéséért 
kártalanítás nem jár. A telek, illetőleg a föld értékét növelő munkák ellenértékét azonban a 
földhasználó részére meg kell téríteni. E kártalanítást az ingatlanért járó kártalanításnál 
figyelembe kell venni. 

Haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan kisajátítása esetén - ha a tulajdonos pénzbeli 
kártalanításban részesül - a megszűnt haszonélvezeti jog értékét az eset összes 
körülményeinek gondos mérlegelésével kell meghatározni. Ennek során figyelembe kell venni 
különösen a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan jellegét, a haszonélvezeti jog gyakorlásának 
módját, a jogosult személyi körülményeit, a hasznosítás lehetőségeit és a hasznosítással 
elérhető anyagi előnyöket, továbbá a haszonélvezeti jognak az ingatlan forgalmi értékére 
gyakorolt hatását. A haszonélvezeti jogért járó kártalanítás nem lehet kevesebb az illetékekről 
szóló törvény alapján, a vagyoni értékű jogok megszerzése után fizetendő illeték 
számításának alapjánál, de nem érheti el azt az összeget, ami haszonélvezeti jog fennállása 
hiányában a tulajdonos részére kártalanításként járna. 

A kisajátítással kapcsolatos értékveszteséget meg kell téríteni. Értékveszteségként kell 
megtéríteni különösen 

a) mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a lábon álló és függő termés értékét, ha 
az a birtokbaadás időpontjában már megállapítható, ennek hiányában a folyó gazdasági év 
várható termésének értékét; 



b) erdő esetében a lábon álló faállomány értékét; 

c) az ingatlan egy részének kisajátítása esetén a visszamaradt ingatlanrész értékének 
csökkenését. 

A lábon álló és függő termés értékéből, illetőleg a folyó gazdasági év várható termésének 
értékéből le kell vonni az elmaradt mezőgazdasági munkák költségét. 

A kisajátítással kapcsolatos költségként meg kell téríteni 

a) mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló ingatlan esetében a folyó gazdasági évben 
elvégzett mező- és erdőgazdasági munkák költségét, és az egyéb ráfordítások költségét; 

b) a kisajátított épületben levő lakás (nem lakás céljára szolgáló helyiség) és a cserelakás 
(cserehelyiség) bérleti díja közötti ötévi különbözetet; 

c) az egyéb, indokolt és igazolt költségeket. 

Az elmaradt haszon megtérítésére az alábbi keretek között kerülhet sor: 

Ha a kisajátítás jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, vagy 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 17. pontja szerinti 
egyéni vállalkozó, vagy mezőgazdasági őstermelő vállalkozás céljára használt ingatlanát 
érinti, meg kell téríteni a kisajátítás következtében szükséges üzemátszervezés, 
üzemáttelepítés és költözködés költségét; a kisajátítás által okozott kárt (például 
termeléskiesés, a tevékenységnek a kisajátítási eljárás miatti szüneteléséből adódó 
bevételkiesés, többletköltségek), egyéb fizetési kötelezettségeket. 

- 

13. A kisajátítási eljárás szabályai: 

A kisajátítási eljárásra a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Kstv.) vonatkozó rendelkezéseit és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  Az általános ügyintézési határidő 30 nap, melybe - többek között - nem számít 
bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, az eljárás felfüggesztésének időtartama és a 
szakértői vélemény elkészítésének időtartama sem. 

A kisajátítási eljárásban ügyfélnek minősül: 

a) a kisajátítást kérő, 

b) az állam, illetve az önkormányzat tulajdonszerzésével járó, harmadik személy által indított 
eljárásban az állami tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet, illetve a kisajátítással tulajdont 
szerző önkormányzat, 

c) a kártalanításra jogosult tulajdonos, vagyonkezelő, 



d) mindaz az ingatlan-nyilvántartásból kitűnő egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó 
jogát a kisajátítás érinti, ideértve az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett, de 
széljegyzetként már feltüntetett jogszerzőt is, 

e) mindazon ingatlan-nyilvántartáson kívüli egyéb jogosult, akinek az ingatlanra vonatkozó 
jogát a kisajátítás érinti. 

 Az ügyfeleket az eljárás megindításáról postai úton kell értesíteni. 

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet a kisajátítást kérő nyújtja be. Az állam, 
önkormányzat mint kisajátítást kérő nevében a tulajdonosi jogot gyakorló szerv, illetve az a 
szerv járhat el, amelyet az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv 
meghatalmaz, vagy az eljárásra jogszabály jelöli ki. Kisajátítást kérő harmadik személyként a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 36. § (2)-(3) bekezdése 
szerinti esetben a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező, nem engedélyköteles 
tevékenység esetén a létesítő okirata szerint a kisajátítási célt megvalósító tevékenységre 
jogosult, illetve az állam javára - törvényi rendelkezés alapján - saját nevében, kisajátítást 
kérőként való eljárásra kijelölt személy járhat el. 

 A kisajátítási kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt 
tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését. 

 A kisajátítási kérelemhez mellékelni kell: 

a) külön jogszabály rendelkezése alapján - a kisajátítási tervet öt példányban; 

b) a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, 
lakáscíméről (telephelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően 
megváltoztak; 

c) a kisajátítást kérő nyilatkozatát - kivéve az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ának (4) bekezdése szerinti és a Magyar Köztársaság 
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Aptv.) 7. §-ának (2) bekezdése szerinti kisajátítást - arról, hogy a 
kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet, illetve lakás (helyiség) rendelkezésre áll; 

d) a kisajátítás céljának megfelelően az illetékes hatóságnak a Kstv. 7. § szerinti engedélyét, 
hozzájárulását, egyetértését, szakvéleményét tartalmazó iratokat, illetve a 7. § (1) bekezdés 
utolsó mondata szerinti esetben az ingatlanügyi hatóság határozatát; 

e) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, 
nem engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát. 

A kisajátítást kérő köteles a közérdekű célok és a kisajátítás feltételei fennállása 
mérlegeléséhez szükséges adatokról a kisajátítási hatóságot tájékoztatni, és az azokat igazoló 
dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani.  

Ha a kisajátítási kérelem és mellékletei megfelelnek a kisajátítási törvényben előírt 
feltételeknek, a kisajátítási hatóság tárgyalást tűz ki, mellyel egyidejűleg: 



• a kisajátítási terv egy példányát mellékelve, a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi 
közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló, valamint a Vásárhelyi Terv 
továbbfejlesztéséről szóló törvények hatálya alá tartozó kisajátítási kérelem esetén 
pedig az ennek beérkezésétől számított nyolc napon belül megkeresi az ingatlanügyi 
hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása tényének az ingatlan-nyilvántartásba 
történő feljegyzése érdekében; 

• tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ingatlanra milyen közérdekű célra kértek 
kisajátítást és a kisajátítási terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg, 

a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, 
és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A tárgyalásra a szakértőt meg 
kell idézni. 

Nincs szükség tárgyalás kitűzésére, illetőleg a kitűzött tárgyalás megtartására, ha a 
kisajátítást kérő csatolja a kisajátítási kártalanítás tárgyában kötött egyezségről szóló okiratot, 
és az egyezséget a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogszerűnek 
tartja. 

 Nagyszámú ügyfelet érintő kisajátítás esetén hatósági közvetítő vehető igénybe. 

A kisajátítási tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg 
kell vitatni az ügyfelek által a kisajátítási tervre, továbbá a szakvéleményre tett észrevételeket. 
A kisajátítási hatóság és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését. Ha a 
lakások, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használóinak elhelyezéséről a 
lakásügyi, illetve az elhelyező hatóságnak kell határoznia, annak legkésőbb a tárgyaláson 
nyilatkoznia kell az elhelyezés módjáról; ettől a nyilatkozatától egyoldalúan nem térhet el.  

A kisajátítási hatóság a kisajátítási törvényben meghatározott közérdekű célok és a kisajátítás 
feltételei fennállásának vizsgálata, illetve szempontok mérlegelése alapján dönt. A vizsgálat 
kiterjed arra is, hogy fennállnak-e a kisajátítás e törvényben meghatározott egyéb feltételei. A 
kisajátítás feltételeinek elbírálása során köteles megvizsgálni azt is, hogy biztosítható-e a 
kisajátítani kért épületben levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek használóinak 
megfelelő időn belül való elhelyezése.  

A kisajátítási hatóságnak - kérelemnek helyt adó határozatában - külön kell rendelkeznie 
arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok 
megszűnéséért és a jogok megszűnése miatt keletkezett kárért, továbbá a kisajátítással 
kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást állapít meg. 
Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének határidejéről is. Ha a kisajátított ingatlanra 
végrehajtási jog van bejegyezve, a kisajátítási hatóság határozatot közli az illetékes bírósági 
végrehajtóval is, aki megteszi a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerint szükséges 
intézkedéseket. Ha a kisajátított, végrehajtási joggal nem terhelt ingatlant - ide nem értve az 
olyan tulajdonos által használt lakást, akinek nincs ugyanazon településen vagy attól 
legfeljebb 50 kilométerre másik beköltözhető lakása - a kártalanítási összeget meghaladó, 
lejárt esedékességű, elismert vagy végrehajtható követelés terheli, a kisajátítási hatóság 
határozatában csak a kártalanítás összegét állapítja meg. Ilyen esetben az összeg felosztásáról 
bármely ügyfél kérelmére - a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályainak 
alkalmazásával - a kisajátítási hatóság székhelye szerint illetékes bíróság gondoskodik. 



 Ha a kisajátítást kérő és a többi ügyfél a kártalanítás tárgyában egyezséget kötött, és az a 
szakértői véleménnyel is összhangban van, a kisajátítási hatóság az általa is jóváhagyott 
egyezséget határozatába foglalja. A kártalanítás tárgyában kötött, a kisajátítási hatóság által 
jóváhagyott egyezséget a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek a 
szerződési nyilatkozatok megtámadására vonatkozó szabályai szerint (234-238. §) lehet 
megtámadni. 

 Ha a kisajátított ingatlanért járó kártalanítás és a csereingatlan értéke különböző, a 
tulajdonost a határozatban kötelezni kell a különbözet megtérítésére, illetőleg rendelkezni kell 
arról, hogy a kisajátítást kérő különbözetképpen milyen összegű pénzbeli kártalanítást köteles 
fizetni. 

  

Ha a kisajátítás az ingatlannak csak egy részét érinti, nem kell telekalakítási eljárást 
lefolytatni. 

14. Jogorvoslati eljárás 

A kisajátítási határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A kisajátítási 
határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
XX. fejezetének rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a pert a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani; 

b) a közigazgatási perben az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei bíróság jár el; 

c) a bíróságnak a keresetlevél beérkezését követő 45 napon belül tárgyalást kell tartania; 

d) a bíróságnak a jogalap tekintetében három hónapon belül közbenső ítélettel döntést kell 
hoznia, kivéve, ha az ügyben igazságügyi szakértő kirendelése szükséges és a szakértői 
vélemény előterjesztésére ezen időszak alatt az ügy bonyolultsága miatt nem kerülhet sor, 
vagy ha a keresetet elutasítja; 

e) a bíróság - kérelemre - ideiglenes intézkedéssel rendelkezhet az ingatlan birtokba adásáról, 
amennyiben a kártalanítás igazságügyi szakértő által megállapított összegének a 
birtokbaadással egyidejű megfizetését a kisajátítást kérő vállalja. A pert - a felek 
megegyezésének hiányában - a kártalanítás összegszerűsége tekintetében tovább kell 
folytatni; 

A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő végzése kizárja az ingatlan 
tulajdonjogának átszállását. Ebben az esetben az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási 
eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás, építésügyi eljárás) az eljáró szerv köteles az 
eljárását a per jogerős befejezéséig felfüggeszteni. Ha az ingatlannal kapcsolatos 
közigazgatási eljárásban már jogerős határozatot hoztak, a felfüggesztő végzés hatálya annak 
végrehajtására is kiterjed.  

A kisajátítási hatóság jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi 
kérelem; a kisajátítási határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem 
semmisíthető meg. 



A jogerős kisajátítási határozatot és a kisajátítási terv egy-egy példányát - a jogerőre utaló 
feljegyzéssel ellátva - az ingatlanügyi hatóság és a kisajátítást kérő, valamint az állami, 
önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére meg kell küldeni. A határozat 
jogerőre emelkedéséről a többi ügyfelet is értesíteni kell. A jogerős határozatot az adó 
helyesbítése, illetőleg kivetése céljából az illetékes helyi adóhatóságnak is meg kell küldeni. 

A tulajdonváltozást az ingatlanügyi hatóság a jogerős kisajátítási határozat vagy - a 
kisajátítási tervben szereplő ingatlan adásvétel útján történő megszerzése esetén - kérelem és 
adásvételi szerződés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson. Ha a tulajdonváltozás az 
ingatlannak csak egy részét érinti, a tulajdonváltozást és a földrészlet megosztását az 
ingatlanügyi hatóság 

• kisajátítás esetén a földrészlet megosztására is kiterjedő jogerős kisajátítási határozat, 
valamint az ingatlanügyi hatóság és az építésügyi hatóság által záradékolt kisajátítási 
terv és az annak alapján készített, szintén e hatóságok által záradékolt változási 
vázrajz, 

• adásvétel esetén kérelem, valamint adásvételi szerződés, közös tulajdont megszüntető 
szerződés, továbbá az ingatlanügyi hatóság és az építésügyi hatóság által záradékolt 
kisajátítási terv és az annak alapján készített, szintén e hatóságok által záradékolt 
változási vázrajz alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartáson. 

  

15. a kisajátított ingatlan birtokbaadása: Az illetékes kormányhivatal (kisajátítási hatóság) 
feladata. A kisajátított ingatlant a jogerős kisajátítási határozatban megjelölt időpontban kell 
birtokba adni, feltéve, hogy a kártalanítási összeget megfizették vagy a csereingatlant birtokba 
adták. Ha a kisajátított ingatlan mezőgazdasági művelés alatt áll, a birtokbaadásra közvetlenül 
a termés betakarítása előtti időpontot csak kivételesen, sürgős szükség esetében szabad 
megjelölni; a körülményekhez képest ilyenkor is lehetővé kell tenni, hogy a föld használója 
(tulajdonosa) a termést betakaríthassa. Ha a kisajátított épület használója részére cserelakást 
(cserehelyiséget) kell biztosítani, a birtokbaadás időpontját úgy kell megjelölni, hogy arra 
csak a használó megfelelő elhelyezése után kerüljön sor. A birtokbaadásról jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a birtokbaadás tényét, továbbá az 
ingatlanon és tartozékaiban a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítését követően 
bekövetkezett változásokat. A jegyzőkönyv egy példányát a kisajátítást kérő részére kell 
megküldeni. A kisajátítást kérő távollétében az ingatlant nem lehet birtokba adni. Más 
ügyfelek távolmaradása a birtokba adást nem akadályozza, erre az ügyfelet a határozatban 
figyelmeztetni kell. 

Az Aptv. szerinti célra, valamint a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló 
árvízvédelmi létesítmény építésére kisajátított épületet és építmény nélküli ingatlant a 
kártalanítási összeg megfizetésének igazolását követően, helyszíni eljárás nélkül kell birtokba 
adni. 

  

16. egyéb rendelkezések: 

• a kisajátított ingatlan csak a kérelemben megjelölt célra használható fel; 



• a kisajátítást kérőnek az ingatlant a kisajátítási határozatban meghatározott határidőn 
belül a kisajátítás céljára fel kell használnia és a kisajátítási cél szerinti használatot a 
kisajátítási határozatban előírt időtartamig biztosítania kell. Amennyiben a kisajátítás 
célja a meghatározott időtartamon belül nem valósul meg, az ingatlan korábbi 
tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg. Az ingatlan korábbi tulajdonosának jogutód 
nélküli megszűnése esetén, vagy ha a korábbi tulajdonos (vagy annak jogutódja) a 
visszavásárlási jogról lemond, a visszavásárlási jog az állam, illetve az ingatlan 
fekvése szerinti önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlóját illeti meg; 

• kisajátítást elrendelő határozat jogerőre emelkedésével az ingatlan tulajdonjogát az 
állam, illetve a helyi önkormányzat szerzi meg. Ettől eltérően a kisajátítási hatóság 
közvetlenül a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába adja az ingatlant, ha a 
kisajátításra: 

a) a radioaktív hulladéktároló építéséhez, bővítéséhez, biztonsági övezete megszerzéséhez, 
vagy távhőtermelő létesítmény, távhőközpont, illetve távhővezeték hálózat létesítéséhez, 
elhelyezéséhez szükséges kisajátítás kivételével - energiatermelés, energiaellátás, elektronikus 
hírközlési szolgáltatás kisajátítási cél, vagy nem állami, illetve nem önkormányzati 
tulajdonban lévő vízilétesítmény belső védőövezetének megszerzését szolgáló 
vízgazdálkodási feladatok ellátása kisajátítási cél, vagy 

b) az ingatlant terhelő, az ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen korlátozó, vagy 
megszüntető, az a) pont szerinti célokat megvalósító létesítmények elhelyezése érdekében 
biztosított közérdekű használati jogok, szolgalmak miatti hátrányok megszüntetése érdekében 
kerül sor. (Az a) és b) pontban nem szereplő esetekben az állami, illetve önkormányzati 
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv a kisajátítás alapján az állam, illetve a helyi önkormányzat 
tulajdonába került ingatlant - a kisajátítási eljárásban a kisajátítás kérő harmadik személy által 
megfizetett kártalanításra tekintettel - versenyeztetés és ellenszolgáltatás nélkül, külön 
törvény rendelkezései szerint adja a kisajátítást kérő harmadik személy tulajdonába, 
vagyonkezelésébe vagy használatába.) 

Nem lehet tulajdonba adni az ingatlant, ha 

• jogszabály rendelkezésénél fogva kizárólagos állami tulajdonba, az önkormányzat 
forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik, illetve a kisajátítási cél megvalósítása 
következtében kizárólagos állami tulajdonná, forgalomképtelen önkormányzati 
törzsvagyonná válik; 

• a tulajdonba adás egyéb okból nem lehetséges. 

  

Előmunkálatok: a kisajátítás előtt az ingatlanon előmunkálatot csak különösen indokolt 
esetekben, az ingatlan rendeltetésszerű használatát a lehető legkevésbé korlátozva lehet 
végezni. Az előmunkálatok célja a kisajátítás előkészítése érdekében szükséges mérések, 
vizsgálatok elvégzése lehet. Gyorsforgalmi út építése esetében előmunkálatnak minősül a 
lőszermentesítés és - feltárási engedély birtokában - a megelőző régészeti feltárás is, 
amennyiben az nem eredményezi az ingatlan helyreállíthatatlan változását. Amennyiben az 
ingatlan kisajátítására nem kerül sor, az előmunkálatok végzésére jogosult köteles az ingatlant 
a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni. 



A kisajátításhoz szükséges előmunkálatokra engedélyt kell kérni az illetékes kisajátítási 
hatóságtól. Az előmunkálatok engedélyezését a kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző 
szerv együttesen köteles kérni. A kérelemben meg kell jelölni az ingatlan adatait, a 
tulajdonos, a használó, az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett egyéb jogosult lakáscímét 
(telephelyét), az elvégezni kívánt előmunkálatokat és a kisajátítás célját. A kérelemben be kell 
mutatni azokat az adatokat és körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, 
amelyek a kisajátítás feltételeinek fennállását valószínűsítik, és az előmunkálatok végzésének 
szükségességét indokolják. 

Az engedélyezés során a kisajátítási hatóság megvizsgálja, hogy kisajátítás feltételeinek 
fennállása a rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető-e, és annak érdekében az adott 
ingatlanon az adott előmunkálat elvégzése indokolt-e, illetve az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát milyen mértékben korlátozza. Ennek érdekében az ingatlan tulajdonosát 
(használóját) meghallgathatja. Az engedélyezésről szóló határozatot postai úton közölni kell 
az ingatlan tulajdonosával, használójával, és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett egyéb 
jogosulttal. 

Az Aptv. 1. melléklete szerinti gyorsforgalmi út építése céljára történő kisajátításhoz 
szükséges előmunkálat esetén a kisajátítást kérő önállóan is kérheti az előmunkálat 
engedélyezését. Az előmunkálatok megkezdésének időpontjában a beruházó köteles a 
földvédelmi járulék területarányos részét megfizetni. Ha az előmunkálatok engedélyezésekor 
azok megkezdésének időpontja megállapítható, azt a kérelemnek helyt adó határozatban kell 
megjelölni. Az előmunkálatokat végző szerv az előmunkálatok megkezdése előtt legalább 
tizenöt nappal köteles a kezdés időpontját a kisajátítási hatósághoz bejelenteni. 

A kisajátítási hatóság az előmunkálatok megkezdésének időpontja előtt legalább három 
munkanappal az érdekelteket az előmunkálatokról és azok megkezdésének időpontjáról 
írásban értesíti. Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) köteles tűrni, hogy az 
engedélyezett előmunkálatokat elvégezzék, az ezzel okozott kár megtérítéséért a kisajátítást 
kérő és az előmunkálatokat végző egyetemlegesen felelős. A kisajátítási hatóság az 
előmunkálatokat engedélyező határozatában a kisajátítást kérő kérelmére - a kártalanításra 
vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából - szakértőt rendel ki. 

Az előmunkálati engedélyben meghatározott munkálatok során okozott, illetve azzal 
összefüggésben keletkezett károkért járó kártalanítást - a kisajátítási kártalanítás szabályainak 
alkalmazásával - a kisajátítási hatóság állapítja meg. 

Adó- és illetékmentesség: a kisajátítási tervben megjelölt ingatlanra megkötött adásvételi 
szerződés alapján kifizetett vételár a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítással 
megegyezően adó- és illetékmentes, ide nem értve az általános forgalmi adót. A kártalanítás 
összegét úgy kell tekinteni, mint amely az általános forgalmi adót is tartalmazza, amennyiben 
a kisajátítás keretében történő tulajdonátszállást az általános forgalmi adóról szóló törvény 
szerint adófizetési kötelezettség terheli. 

  

  

 



Kereskedelmi tevékenységek végzése 
Tájékoztató a kereskedelmi tevékenységek végzéséről, a kereskedési formákról 

  

Kereskedelmi tevékenység: kis- és nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi 
ügynöki tevékenység. 

Aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván végezni, e szándékát 
köteles a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni, illetve jogszabályban meghatározott egyes 
tevékenységekre pedig engedélyt kérni.  

Kereskedelmi hatóságok: 

 - Mozgóbolt, csomagküldő, automata és üzleten kívüli kereskedés esetében a kereskedő 
székhelye szerinti település jegyzője  

 - Minden más esetben, bejelentés és működési engedély esetében is a tevékenység helye 
szerinti település jegyzője 

A kereskedési formát – jogszabályban meghatározott egyes kivételektől eltekintve – a 
kereskedő választja meg. 

 Kereskedési formák: üzlet, mozgóbolt, bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, 
vásáron-piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, 
üzleten kívüli (házaló) kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő 
értékesítés. 

 Kereskedelmi tevékenység bejelentése 

 Bejelentés: A Korm.rend.1. számú melléklete szerinti A) típusú adatlapon 

 Csatolni kell: 

-         nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével); 

-         haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot; 

-         közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a 
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 

 A jegyző a bejelentés alapján a kereskedőt és az általa végzett kereskedelmi tevékenységeket 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, a jegyző azt közzéteszi az önkormányzat 
honlapján. 



A jegyző a bejelentés másolatával értesíti a tevékenység tekintetében feladattal rendelkező 
illetékes hatóságokat, akik a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági 
ellenőrzést folytatnak le, melynek eredményéről 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt. 

Egyes kereskedelmi termékek forgalmazásának engedélyezése üzletben 

Üzletköteles, engedélyhez kötött termékek: 

1. a dohánytermékek; 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves 

oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 
termékek; 

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 
5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék (a játékos 

pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével); 
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
7. nem veszélyes hulladék; 
8. "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag (kivéve a tüzelőolaj, a propán vagy 

propán-bután gáz és az üzemanyag) 

 Amennyiben jogszabály előírja, hogy bizonyos termékek forgalmazásához – bár működési 
engedélyt nem kell kérni, de - külön hatóság engedélye szükséges, akkor a külön engedély 
iránti kérelmet, a tevékenység kötelező bejelentésével egyidejűleg, a jegyzőhöz is be lehet 
nyújtani, aki azt továbbítani fogja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz. 

 Az engedély iránti  kérelem benyújtása:  

 A működési engedély-köteles termékekre (!) vonatkozóan a kérelmet a Korm.rend. 1. 
számú  melléklete szerinti B) típusú adatlapon kell benyújtani. 

 Csatolni kell: 

-         nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére 
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével); 

-         haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a 
haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot; 

-         közös tulajdonban álló üzlet esetében pedig, ha nem a tulajdonostársak közössége a 
kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot. 

 Amennyiben jogszabály előírja, hogy bizonyos termékek forgalmazásához – bár működési 
engedélyt nem kell kérni, de - külön hatóság engedélye szükséges, akkor a külön engedély 
iránti kérelmet, a tevékenység kötelező bejelentésével egyidejűleg, a jegyzőhöz is be lehet 
nyújtani, aki azt továbbítani fogja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz. 

 A kérelem elbírálása 

 Az ügyintézési határidő: a kérelem benyújtásától számított 30 nap. 



 Hiányos kérelem: 

 Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra, vagy valamely szükséges melléklet 
hiányzik, jegyző a hiánypótlás iránt intézkedik, s csak ezt követően dönt a nyilvántartásba 
vételről. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele, így az 
ügyintézési határidő ennek időtartamával meghosszabbodik. A tulajdoni lap és a szükséges 
szakhatósági engedélyek (ÁNTSZ, MgSzH, KÖTEVIFE, tűzoltóság, építésügyi szakhatóság) 
beszerzése iránt a jegyző intézkedik. A jegyző megkeresi a szakhatóságokat, valamint ha a 
kérelmező kéri, a szakhatóságokkal közösen helyszíni szemlét tart. A jegyző a szakhatósági 
állásfoglalások alapján határozattal dönt az engedély kiadásáról, ezzel egyidejűleg az üzletet 
nyilvántartásba veszi, és az engedélyről a Korm.rend. 4. számú melléklete szerinti „Igazolás”-
t ad ki a kereskedő részére. A nyilvántartás nyilvános, a jegyző azt közzéteszi az 
önkormányzat honlapján. A kereskedő a bejelentett adatokban történt változást 
haladéktalanul, a nyitva tartás megváltoztatását pedig 5 munkanapon belül köteles a 
jegyzőnek bejelenteni. Az „Igazolás” tartalmát is érintő adatváltozás esetén a jegyző a 
módosított adatoknak megfelelő új igazolást ad ki. 

Az eljárások illetéke 

Az eljárás illetékét illetékbélyegben, valamint a szakhatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díját a jegyző által megjelölt módon, a kérelem benyújtásakor kell megfizetni. 

 Ha e fizetési kötelezettségének a kereskedő a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre 
kitűzött határidő alatt nem tesz eleget, és költségmentességben sem részesül, úgy a jegyző az 
eljárást végzéssel megszünteti.  

-         bejelentés-köteles tevékenység illetéke: 2200.-Ft 

-         üzlet működési engedélye iránti kérelem illetéke: 10.000.-Ft 

-         nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejelentése. illetékmentes  

-         Igazolás tartalmát is érintő változás bejelentése: 3000.-Ft  

 Fellebbezés a jegyző határozata/végzése ellen 

 A jegyző határozata/végzése ellen az ügyfél - a határozat/végzés kézbesítését követő 15 
napon belül - fellebbezést nyújthat be a jegyzőnél, aki a fellebbezést megvizsgálja, ha az 
abban foglaltakkal egyetért, akkor a határozatát/végzését saját hatáskörében visszavonja, vagy 
módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést az ügy összes iratával együtt, a fellebbezési 
határidő lejártát követő 8 munkanapon belül, köteles felterjeszteni a másodfokú hatósághoz. 

A másodfokú eljárásra a Zala Megyei Kormányhivatal rendelkezik illetékességgel. 

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet/végzés esetében kérelmet az illetékes Megyei Bírósághoz 
címzetten, de az iratok csatolása végett a jegyzőnél lehet benyújtani a határozat/végzés 
kézbesítését követő naptól számított 30 napon belül. 



A végzésről a bíróság nem peres eljárásban dönt. 

A bírósági felülvizsgálat illetéke:  

• határozat felülvizsgálata (peres eljárás) 20.000,- Ft 
• végzés felülvizsgálat (nem peres eljárás) 7.500,- Ft.  

A vonatkozó jogszabályok: 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályai (Szolg.tv.), 2005 évi CLXIV. törvény a 
kereskedelemről (Kertv.), 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól (Ket.), 210/2009. (IX.29.) Korm. rend. a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről (Korm.rend.), 186/2009. (IX.10.) Korm.rend. a 
bejelentés elmulasztásának esetén fizetendő bírságról, a szolgáltatás felügyeletét ellátó 
hatóságokról, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

 



Kisajátítást megelőző adásvételi 
szerződésekkel kapcsolatos adó-, 
illetékigazolások kiadási rendjéről 

  

Tájékoztató a kisajátítást megelőző adásvételi szerződéssel kapcsolatos nyilatkozat 
kiadásáról adó- és illetékügyben történő felhasználás érdekében 

Az autópálya nyomvonalához szükséges területek tulajdonjogát számos esetben adásvételi 
szerződéssel szerezte meg a Magyar Állam és önkormányzat esetében is előfordul, hogy 
kisajátítási eljárás megindítását megelőzően adásvételi szerződés jön létre a kisajátítást kérő 
és az ingatlan tulajdonosa között. 

E szerződések általában tartalmazzák azt a tájékoztatást, hogy 

- a vételár adómentes a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Kstv.) 
40. § (1) bekezdése és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(továbbiakban: Szja tv.) 1. sz. mellékletének 6.1. pontja szerint, valamint, hogy 

- az eladó illetékmentesen szerez tulajdonjogot, ha ingatlant vásárol a tőle közérdekű célra 
megvásárolt ingatlan vételárának felhasználásával az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
törvény (továbbiakban: Itv.) 26. § (1) bekezdés k) pontja értelmében. 

A jövedelemadó- és illetékügyekben történő felhasználás esetén azonban nem elégséges 
ezeknek a szerződéseknek az illetékes hatóságoknál történő bemutatása. Az Itv. 26. § (4) 
bekezdése értelmében egy nyilatkozatot is be kell szereznie az eladónak arról, hogy ha 
nem került volna sor az adásvételi szerződés megkötésére, az ingatlant kisajátították 
volna a Kstv. 2. §-ban felsorolt valamely közérdekű célra. 

Ezt az igazolást a volt tulajdonosok részére kérelemre a területileg illetékes kormányhivatal 
adja ki, azaz Zala megye területét illetően a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztálya. 

A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, vagy levélben 

- a kisajátítást kérővel kötött szerződés eredeti példányával, 

- a kisajátítást kérőtől beszerzett kisajátítási terv becsatolásával, 

- és a kisajátítást kérői jogosultság igazolásával. 

Amennyiben a kormányhivatal rendelkezésére áll a földhivatal és az első fokú építési hatóság 
által záradékolt kisajátítási terv, akkor annak újabb benyújtása nem szükséges. 

A kérelem benyújtható úgy is, hogy meghatalmazást ad a kérelmező egy jogi képviselő 
(ügyvéd) számára a hivatal előtti képviseletre. Az adásvételi szerződések nem ritkán 



tartalmaznak ilyen meghatalmazást a szerződés megszerkesztésében közreműködő ügyvéd 
számára. 

A nyilatkozatot illetékmentes eljárásban adja ki a kormányhivatal a kérelem beérkezését, 
illetve az esetleges hiánypótlási felhívást teljesítését követő 30 napon belül. 

  

Vonatkozó jogszabályi előírások: 

• a Kstv. 2. §-a és 40. §-a; 
• az Szja tv. 1. sz. mellékletének 6.1. pontja  
• az Itv. 26. § (1) bekezdése k) pontja és (4) bekezdés  
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 82- 84. §-ai.  



Külföldiek Magyarországon történő 
ingatlanszerzéséről 
Fő szabályként külföldi jogi vagy magánszemély termőföldnek nem minősülő ingatlan 
tulajdonjogát a Kormány ingatlan fekvése szerint illetékes általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervének /kormányhivatal/ az engedélyével szerezheti meg. 

  

Nem kell a kormányhivatal engedélye: 

-     öröklés esetén; 

-     termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén a tagállami 
állampolgár számára  

-     az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy 
tekintet alá eső államban bejegyezett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
részére termőföldnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén 

-     az EGT államban, vagy EGT államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi 
vállalkozás magyarországi fióktelepe által folytatott gazdasági tevékenységhez szükséges 
nem termőföldnek minősülő ingatlan megszerzéséhez abban az esetben, ha erről nemzetközi 
szerződés rendelkezik, vagy a Magyar Köztársaság és a külföldi vállalkozás székhelye 
szerinti állam között viszonosság áll fenn (a 8001/2002. (II.26.) KüM-GM-IM-PM együttes 
tájékoztatója alapján), 

-     termőföld esetén tagállami állampolgár, aki önálló vállalkozó mezőgazdasági 
termelőként kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, 
jogszerűen Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet, 

-     a bevándoroltaknak; 

-     a menekülteknek; 

-     a külföldön élő magyar állampolgároknak; 

-     a kettős állampolgároknak, ha az egyik ezek közül magyar. 

  

A hontalan is külföldinek minősül, az ingatlanszerzés tekintetében a külföldi jogállásával 
egyezik meg a jogi helyzete. 

  



Tagállami állampolgár fogalma: az EU tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés 
alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára. 

  

Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária (2007), Ciprus, Csehország, 
Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, 
Németország, Olaszország, Portugália, Románia (2007), Szlovákia, Szlovénia, 
Spanyolország, Svédország. 

Az Európai Gazdasági Térség az Európai Közösségek és az Európai Szabadkereskedelmi 
Társaság (EFTA) tagállamait tömöríti egybe (Svájc kivételével). Államai: Németország, 
Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Egyesült Királyság, Írország, 
Dánia, Görögország, Spanyolország, Portugália, Finnország, Svédország, Ausztria, 
Csehország, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, 
Szlovénia, Szlovákia, Izland (nem EU tagállam), Lichtenstein (nem EU tagállam), Norvégia 
(nem EU tagállam). 

A Svájci Államszövetséggel az Európai Közösség tagállamai - így Magyarország - külön 
megállapodást kötöttek a személyek szabad mozgásáról a svájci állampolgárok tekintetében. 
A megállapodást az Országgyűlés a 2006. évi CXXV. törvénnyel hirdette ki. 

  

  

Külföldi magánszemély: a nem magyar állampolgár, kivéve a bevándorolt vagy 
menekültként elismert személyt. (Nem minősül jogilag azonos státuszúnak a bevándorolt 
személlyel a letelepedési engedéllyel rendelkező személy, ezért a letelepedett személyek 
külföldi magánszemélynek minősülnek, ingatlanszerzésüket a kormányhivatal engedélyezi.) 

Külföldi jogi személy: a külföldi székhelyű jogi személy vagy az ilyen székhelyű jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

  

Az engedélyezéshez szükséges iratok: 

-     kérelem indoklással és eltérő hrsz-ú ingatlanonként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer Ft 
illetékbélyeggel ellátva. (Ha a külföldi természetes személy kérelmező hazánkban letelepedési 
engedéllyel rendelkezik és a magyar állampolgárság megszerzését is kezdeményezte, 
lakástulajdonának megszerzése esetén az illeték mérsékelt összegű: 10.000 Ft) 

-     meghatalmazás, amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, 

-     ingatlanszerzésre irányuló szerződés eredeti példányát ügyvédi ellenjegyzéssel és 
körpecséttel ellátva, vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okirat eredeti példányát, 



-     külföldi honosságát igazoló közokirat: 

a./ magyar közjegyző által hitelesített honosságot igazoló okirat, amennyiben a kérelmező 
hazája csatlakozott az 1973. évi 11. tvr-rel kihirdetett hágai egyezményhez, vagy a két állam 
között e tekintetben viszonosság van. 

A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó hiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat és az 
ingatlan fekvése szerint illetékes polgármester nyilatkozatát a kormányhivatal szerzi be. 

  

Gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a külföldi tag tulajdonszerzéséhez 
elfogadható a cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott végelszámolási jegyzőkönyv; 
házassági vagyonközösség megszüntetése esetén az erre irányuló szerződés vagy jogerős bírói 
ítélet. 

  

Amennyiben külföldi jogi személy az ingatlanszerző, szükséges csatolni aláírási 
címpéldányt, a cég hiteles és OFFI által magyar nyelvre fordított cégadatait (cég neve, 
székhelye, képviseleti jogosultak neve), amelyből kitűnik, hogy jelenleg is működő a jogi 
személy. Az adásvételi szerződést aláíró, a jogi személy képviseleti jogával bíró személy 
útlevelének hitelesített másolatát is szükséges csatolni a kérelemhez. 

  

A kormányhivatal vezetője határozatát a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 
hozza meg azzal, hogy eljárásában beszerzi az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat 
polgármesterének nyilatkozatát arról, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, 
illetve az illetékes földhivataltól beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját. A polgármesteri 
nyilatkozat megadására nyitva álló idő nem számít bele a közigazgatási hivatali eljárás 
határidejébe. 

  

A kormányhivatal vezetőjének érdemi határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak 
helye nincs, jogszabálysértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. 

  

Vonatkozó jogszabályok: 

A termőföldről szóló, módosított 1994. évi LV. törvény 

A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló módosított 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes 
szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 



Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

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

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásról szóló jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2006. évi CXXV. törvény 

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai felülhitelesítésének mellőzéséről 
Hágában, 1961. okt. 5. napján keltegyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. tvr. 

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes 
ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak 
megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet. 

  



Másodfokú közlekedési igazgatási hatósági ügyek 

 

Tájékoztató a másodfokú közlekedési igazgatási ügyek intézéséről 

  

Hatáskör és illetékesség 

  

A közlekedési igazgatási hatósági feladatokat első fokon az okmányirodát működtető települési önkormányzat 

jegyzője, másodfokon a megyei kormányhivatal látja el. 

A másodfokú közlekedési igazgatási feladatok ellátására Zala megyében a Zala Megyei Kormányhivatal 

illetékes. 

  

Az érintettek általában a jegyző olyan alakszerű határozatai ellen élhetnek jogorvoslattal, amellyel a gépjármű 

forgalomból történő ideiglenes kivonását, vagy a járművezetési jogosultság szünetelését rendelték el. 

  

A szankciók alkalmazásának eseteit és időtartamát, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet tartalmazza, amely a 

jegyzőnek előírja, hogy a hatóság kezdeményezésére vagy a hivatalból indított eljárás keretében határozatban 

kell rendelkeznie az előírt joghátrány alkalmazásáról. 

Közlekedési igazgatási szankciók alkalmazását az alábbi hatóságok kezdeményezhetik: 

• A közlekedési hatóság a gépjárművek műszaki megvizsgálása és közúti műszaki ellenőrzése esetén;  

• A rendőrség a közúti közlekedés ellenőrzése során,  

• közlekedési és más bűncselekmények nyomozása esetén;  

• A bíróság a közúti járművezetéstől eltiltást kimondó döntésével;  

• Bíróság, közjegyző, vagy más jogszabályban feljogosított hatóság az általa zár alá vett, lefoglalt vagy 

elkobzott gépjármű esetén;  

• A végrehajtó a bírósági illetve közigazgatási végrehajtási eljárásban lefoglalt gépjármű esetén;  

• A jegyző - mint helyi adóhatóság - a gépjárműadó hiány megállapításakor;  

• A szabálysértési hatóság a közúti járművezetéstől eltiltás esetén;  

• A központi nyilvántartó szerv a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás fedezete hiányának 

észlelésekor, illetőleg a közlekedési előéleti ponthatár elérésekor.  
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A rendelet nem teszi lehetővé a jegyző számára, hogy a közlekedési igazgatási szankció alkalmazása során 

méltányosságot gyakoroljon. 

  

Amennyiben az ügyfél, vagy más - a döntés rendelkező része által - érintett személy a határozatot sérelmesnek 

tartja, ellene fellebbezést nyújthat be. Ennek feltétele, hogy a határozatot részére közöljék. A közlés akkor 

valósul meg, ha az érintett, a határozatot a hatóságnál személyesen, vagy a postai úton kiküldött iratot 

tértivevénnyel igazoltan átvette. Szabályos kézbesítésnek minősül az un. kézbesítési vélelem is, amikor a 

postai úton kiküldött határozat a hatósághoz „nem kereste" postai jelzéssel érkezik vissza. A kézbesítési 

vélelem beálltáról a hatóság levélben értesíti az ügyfelet, aki a vélelem megdöntésére irányuló kérelmet 

nyújthat be. Amennyiben a hatóság a kérelemnek helyt ad, az erről szóló végzés közlésétől, a fellebbezésre 

nyitva álló határidő újból kezdődik. 

A fellebbezést az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Amennyiben a 

határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi 

munkanapon jár le. 

  

A fellebbezésnek nincsenek tartalmi és formai követelményei. Írásban vagy szóban, meghatalmazott vagy jogi 

képviselő útján is előterjeszthető az első fokú hatóságnál. A szóbeli kérelemről a hatóság jegyzőkönyvet vesz 

fel. A kérelem tartalmából a fellebbező személyén, és a jegyző sérelmezett határozatán túl ki kell tűnnie, hogy 

a kérelem jogorvoslatra vonatkozik. 

  

A határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 Ft, amelyet a fellebbezési kérelmet tartalmazó iraton, 

illetékbélyegben kell leróni. Mulasztás esetén a hatóság - határidő tűzésével - végzéssel hiánypótlásra hívja fel 

a fellebbezőt. A teljesítés elmaradása esetén a másodfokú eljárás megszűntetésre kerül, vagy leletezést 

követően, az állami adóhatóság az illeték behajtása mellett mulasztási bírságot is kiszabhat. 

  

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van kivéve, ha a jegyző a határozatát - a 

jogszabályban meghatározott feltételek fennállta esetén - a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak 

nyilvánította. 

  

Fellebbezni nem csak az ügy érdemében hozott határozat, hanem a jegyzőnek az ideiglenes biztosítási 

intézkedéséről szóló, az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, az eljárást megszüntető, a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási bírságot kiszabó, az eljárási költség megállapításával és viselésével 
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kapcsolatos, az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és a költségmentesség 

iránti kérelmet elutasító első fokú végzése ellen is lehet. 

A végzés elleni fellebbezés illetéke 3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni. Természetes személy ügyfél 

költségmentesség engedélyezését abban az esetben kérheti, ha annak jogszabályi feltételeivel rendelkezik. 

Ezirányú kérelmét az eljárás bármely szakaszában, így a fellebbezésében is előterjesztheti. 

A fellebbezés elbírálásának határideje a kérelem benyújtását követő naptól számított 30 nap. 

  

Jogorvoslat lehetősége a másodfokú hatóság döntései ellen 

  

Az érintett - jogszabálysértés címén - a jogerős másodfokú közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát 

kérheti. A kereseti kérelmet a határozat közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási ügyekben eljáró 

illetékes (megyei) bírósághoz címezve, a jegyzőnél nyújthatja be. A bírósági felülvizsgálat illetéke 20.000,- Ft. 

  

A közlekedési igazgatási ügyekben méltányosság nem alkalmazható, ezért a méltányossági kérelmeket az 

államigazgatási hivatalnak határozattal el kell utasítania. 

  

A vonatkozó jogszabályok megnevezése  

  

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 1. §; 27-31. § ; 76/A. §; 84-92. §; 96-99. §. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) 

bekezdés; 31. §, 32. §, 33. § (1)-(3) és (7) bekezdés; 37. §, 39. § (1) bekezdés; 40. § (1) bekezdés; 66. §; 

71-74. §, 78-79. §, 98-105. §, 109-113. §, 128. §, 159. §. 

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 43. § (3) bekezdés; 73/A. §;76. § (1) 

bekezdés, 82. §. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 18. § (4) bekezdés. 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény. 
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A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) 

Korm. rendelet 2-6. §. 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 

szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 

  



Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatásról 
  

1/ A vonatkozó jogszabályok 

2/ Milyen szolgáltatót kell nyilvántartásba venni? 

3/ A kérelem benyújtásának módja 

4/ Az eljárás illetéke 

5/ A kérelem elbírálásának határideje, módja 

6/ Fellebbezés a jegyző nyilvántartásba vételt elutasító határozata ellen 

7/ Hatósági ellenőrzés 

8/ További felvilágosítás, elérhetőségek 

   

1/ A vonatkozó jogszabályok 

  

• 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) a nem üzleti célú 
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról   

• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (Ket.) 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

  

2/ Milyen szolgáltatót kell nyilvántartásba venni? 

Azon szolgáltatókat, akik nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi 
elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező szabadidős szálláshelyet, így üdülőt, 
gyermek- és ifjúsági tábort, nomád táborhelyet,hegyi menedékházat (turistaházat, 
kulcsosházat, matracszállást), bivakszállást, pihenőházat, diákotthont, kollégiumot, vagy 
sportlétesítményben lévő szálláshelyet tartanak fenn. 

Az R. szerint szolgáltatónak  a szálláshely tulajdonosát, vagyonkezelőjét, bérlőjét, 
illetve  üzemeltetőjét kell tekinteni.  



Egyházi jogi személy által üzemeltetett egyházi intézményi szállás nem tartozik a rendelet 
hatálya alá! 

 3/ A kérelem benyújtásának módja 

A szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el 
nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat. 

A kérelem tartalma és a csatolandó okiratok: 

  

• a szolgáltató nevét, címét, statisztikai számjelét,  
• a szálláshely megnevezését, címét, típusát (altípusát),  
• a szálláshely minősítését [R. 8. § (2) bek.],  
• azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult   

a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot, kivéve ha annak beszerzésére a 
jegyző köteles, 

az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) számát; diákotthon, 
esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti 
célú   

 közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani, 

• a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva 
tartásának, a szálláshely  

állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás 
kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának tényét, 

• a szolgáltatás megkezdésének időpontját.  

-  

4/ Az eljárás illetéke 

 Az eljárási illetéket a kérelmen illetékbélyegben kell leróni. 

 Nyilvántartásba vétel iránti kérelem illetéke: 2200.-Ft 

Másodfokú eljárás (fellebbezés) illetéke: 5000.-Ft 

  

5/ A kérelem elbírálásának határideje és módja 



A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a 
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat, ha azonban a nyilvántartásba 
vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni. 

 Nyilvántartásba vételről illetve annak megtagadásáról a jegyző 2 hónapon belül dönt. 

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem tartalmazza az előírt 
adatokat és mellékleteket és a jegyző az ellenőrzés során nem tárt fel olyan hiányosságokat, 
amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye feltéve, hogy az ellenőrzést a 
nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta. 

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző 
a nyilvántartásba vételről értesíti 

  

• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - a szálláshely szerint illetékes - 
kistérségi, fővárosi kerületi intézetét (a továbbiakban: ÁNTSZ) a közegészségügyi 
követelmények, 

• a szálláshely szerint illetékes tűzoltó-parancsnokságot a tűzvédelmi előírások,  
• a szálláshely szerint illetékes építésügyi hatóságot az építéshatósági követelmények,  
• külterületen vagy természetvédelmi oltalom alatt álló belterületen lévő szálláshely 

esetén a szálláshely szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőséget a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások 
teljesítésének ellenőrzése céljából. 

  

Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő 2 hónapon belül folytatja le. A 
hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt. 

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkező változást nyolc 
napon belül bejelenti (a változás-bejelentése illetékmentes) a jegyzőnek. A bejelentéshez csak 
a megváltozott körülményekkel kapcsolatos mellékleteket kell csatolni. 

A jegyző a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól a szolgáltató 
tevékenységre való jogosultság igazolására a nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásba vett 
adatok módosításával egyidejűleg a szolgáltató részére a rendelet 4. számú melléklete szerinti 
adattartalommal - hatósági igazolványt állít ki. 

   

6/ Fellebbezés a jegyző nyilvántartásba vételt elutasító határozata ellen 

  

Amennyiben a jegyző a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet elutasítja, úgy a határozata ellen 
az ügyfél – a határozat kézbesítését követő 15 napon belül – fellebbezést nyújthat be a 
jegyzőnél, aki a fellebbezést megvizsgálja, ha az abban foglaltakkal egyetért, akkor a 
határozatát saját hatáskörében visszavonja, vagy módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést 



az ügy összes iratával együtt, a fellebbezési határidő lejártát követő 8 napon belül, köteles 
felterjeszteni a másodfokú hatósághoz. 

A másodfokú eljárásra Zala megyére kiterjedő illetékességgel a Zala Megyei Kormányhivatal 
jogosult. A Hivatal a fellebbezésben foglaltak alapján lefolytatja a másodfokú eljárást, majd 
ennek eredményeként dönt.   

• Ha megállapítja, hogy a jegyző határozata részben vagy egészben jogszabálysértő, úgy 
azt részben vagy egészben megváltoztatja. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez további bizonyítási eljárás lefolytatása 
szükséges, akkor a határozatot végzéssel megsemmisíti és a jegyzőt új eljárás 
lefolytatására kötelezi. (A végzés ellen jogorvoslatot nem lehet igénybe venni.) 

• Ha a jegyző határozata nem jogszabálysértő, úgy azt helybenhagyja.  

  

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet az illetékes Megyei Bírósághoz címzetten, de az iratok 
csatolása végett a jegyzőnél lehet benyújtani a határozat kézbesítését követő naptól számított 
30 napon belül. 

A bírósági felülvizsgálat illetéke: 20.000.-Ft 

 - 

7/ Hatósági ellenőrzés 

A szolgáltató köteles a jegyző, az értesített szakhatóságok, valamint az ellenőrzésre 
feljogosított más szervek, így különösen a fogyasztóvédelmi hatóság, az adóhatóság, az 
idegenrendészeti hatóság, az állat-egészségügyi hatóság (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre 
jogosult) részére a szálláshelyre való belépést és az ellenőrzés lefolytatását biztosítani. 

A szolgáltató jogosult az ellenőrzésen jelen lenni. 

  

Ha az ellenőrzésre jogosult megállapítja, hogy a szolgáltatás nem felel meg az e rendeletben 
előírt feltételeknek, a létesítmény, illetőleg berendezési és felszerelési tárgyai állapota, 
minősége, tisztasága jogszabályba ütközik, a szolgáltatót írásban a kifogásolt állapot 
megszüntetésére felhívja. A szolgáltató köteles a felhívás kézhezvételétől számított 30 
munkanapon belül a kifogásolt állapotot megszüntetni, vagy ha az nem lehetséges, a 
szálláshelyet átminősíteni, és erről az ellenőrzésre jogosultat, valamint a jegyzőt írásban 
értesíteni. 

Ha a szolgáltató a felhívás kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül a kifogásolt 
állapotot nem szüntette meg, illetőleg a szálláshely átminősítéséről nem gondoskodott, a 



jegyző - a 20. §-ban foglaltak kivételével, a szolgáltató egyidejű tájékoztatásával - a 
szálláshelyet átminősíti. 

A jegyző ellenőrzi, hogy a szolgáltatás megfelel-e a hatósági nyilvántartásban, a szolgáltató 
önminősítésében és a jogszabályokban foglaltaknak. A jegyző értesíti az illetékes 
szakhatóságokat, illetve más hatóságokat, ha az ellenőrzése során azok hatáskörébe tartozó 
jogsértést tapasztal. Az értesített szakhatóságok, illetve más hatóságok - ha jogsértést 
tapasztalnak - az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesítik a jegyzőt. 

Törlés: 

A jegyző a szolgáltatót törli a hatósági nyilvántartásból, ha 

a) a szálláshely a típusára (altípusára) a 2. számú mellékletben meghatározott minősítési 
követelményeknek három hónapnál hosszabb ideig nem felel meg, illetve a szolgáltató az 
önminősítésében foglaltaknak nem felel meg, és a szálláshelyet nem lehet más típusba 
(altípusba) átminősíteni, vagy azt a szolgáltató nem fogadja el, 

b) a szolgáltató a jegyző, az eljárásba vont szakhatóságok, illetve más hatóságok ellenőrzése 
során feltárt hiányosságot az előírt határidőre nem szünteti meg, 

c) a tárgyévben haszonkulccsal növelt áron értékesített férőhelyek száma meghaladja a R.-ben 
meghatározott mértéket, 

d) azt a szolgáltató kérelmezi. 

Adatszolgáltatás: 

 A szolgáltató - az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével - köteles évente, a 
tárgyévet követően az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) Jelentés a nem 
üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről című kérdőívén, az abban 
meghatározottak szerint adatokat szolgáltatni. 

 A szolgáltató az adatszolgáltatással egyidejűleg köteles a kérdőív egy példányát a jegyző 
számára megküldeni. 

  



Önkormányzatok adóztatási 
tevékenységéről 
 

Általános tudnivalók: 

  

Az önkormányzati adók három ágát a helyi adók, a gépjárműadó és a termőföld 
bérbeadásából származó jövedelem adóztatása képezi.  

A helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) ad felhatalmazást a 
települési önkormányzatoknak arra, hogy illetékességi területükön, saját rendeletükkel helyi 
adókat vezessenek be. Eszerint az önkormányzatok vagyoni típusú adók (építményadó, 
telekadó), kommunális jellegű adók (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi 
adó), és a helyi iparűzési adó bevezetésére jogosultak. 

A helyi sajátosságokhoz igazodóan az adó mértékét, egyes adómentességeket megállapító 
helyi adó rendeletek az adott települések Polgármesteri Hivatalaiban és az 
önkormányzatok honlapján megtekinthetők.  

A következőkben a helyi adókról szóló törvényben szabályozott, az egyes adónemek általános 
szabályaira, sajátosságaira, valamint az adózás rendjéről szóló, 2003. évi XCII. törvényben 
szabályozott bevallás adására, fizetési kötelezettség teljesítésének módjaira, időpontjaira 
hívjuk fel a figyelmet. 

A Htv. 6. § c) pontja alapján 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 a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 29. §-ának (1) 
bekezdésében, a 33. §-ának a) pontjában meghatározott felső határoknak 2005. évre a KSH 
által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 
2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai 
szorzatával növelt összegére (a felső határ és a felső határ növelt összege együtt: 
adómaximum) figyelemmel – megállapítsa. 

A Htv.-ben meghatározott, lent ismertetett adómaximumokat tehát évente, a KSH által közölt 
adatokkal kell szorozni. 

  

Az önkormányzati adók adónemenkénti ismertetése: 

I. Helyi adók: 

Építményadó:  



Az önkormányzat lakásra, és nem lakás céljára szolgáló épületre is bevezetheti az 
építményadót, függetlenül attól, hogy az épület bel- vagy külterületen helyezkedik el. Az 
adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetve 
hasznosításától függetlenül. Az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos 
alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel 
egyező nagyságú - földrészlet. 

Az építményadó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa, vagy a vagyoni 
értékű jog jogosultja. 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre 
emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül 
használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő 
év első napján keletkezik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget 
nem érinti. 

Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően az építmény m2-ben számított hasznos 
alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Ettől függően az adó évi 
mértékének felső határa 1100 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6%-a. 

Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell 
tenni, mely alapján az adót határozattal állapítja meg az adóhatóság. Nem kell újabb 
adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az építményadót (adókötelezettséget) érintő változás 
nem következik be; az adózó sem kap újabb határozatot. Az adó megfizetése a korábbi 
határozat alapján félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve 
szeptember 15-éig esedékes. 

Telekadó: 

Telekadó a beépítetlen belterületi földrészletre érvényesíthető. A telekadó alanya az, aki az 
év első napján a telek tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja. 

Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat 
közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a 
művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, 
lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.  

Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően a telek m2-ben számított területe, vagy 
a telek korrigált forgalmi értéke. Ettől függően az adó évi mértékének felső határa 200 
Ft/m2, vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. 

Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell 
tenni. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig a telekadót (adókötelezettséget) 
érintő változás nem következik be; az adózó sem kap újabb határozatot. Az adó megfizetése a 
korábbi határozat alapján félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, 
illetve szeptember 15-éig esedékes. 

  



Magánszemély kommunális adója: 

Az adó alanya az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén építmény-, 
valamint telek tulajdonjogával, továbbá nem magánszemély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezik. Az adóalany csak magánszemély lehet. A kommunális 
adókötelezettség keletkezése szempontjából az év első napján fennálló állapot az irányadó. 

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre 
emelkedését, vagy a földrészlet belterületté minősítését követő év első napján keletkezik. Az 
engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a 
tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 

Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első 
napján keletkezik. 

Az adó mértékének felső határa építményenként, telkenként, illetőleg lakásbérleti 
jogonként legfeljebb évi 12 000 Ft.  

Adóbevallást az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell 
tenni. Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintő 
változás nem következik be; az adózó sem kap újabb határozatot. Az adó megfizetése a 
korábbi határozat alapján félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, 
illetve szeptember 15-éig esedékes. 

Idegenforgalmi adó:  

Az idegenforgalmi adót a tartózkodási időtől függően kell fizetni. 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat 
illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A tevékenység sajátosságaihoz 
igazodó szabályok működnek az idegenforgalmi adó érvényesítésére, mivel a tartózkodási 
idő (vendégéjszaka) utáni idegenforgalmi adót az úgynevezett adóbeszedésre kötelezett 
(pl. az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a helyiség tulajdonosa, a rendelkezni jogosult) 
szedi be. A helyi idegenforgalmi adó összegéről és átvételéről a vendégnek bizonylatot állít 
ki. A beszedésre kötelezett a megállapított adót akkor is tartozik megfizetni, ha azt 
elmulasztotta beszedni. A beszedett adó - a bevallással egyidejűleg - a beszedést követő 
hónap 15. napján esedékes. A településen tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjszakák 
száma, mint az adó alapja után az adó mértékének felső határa személyenként és 
vendégéjszakánként 300 Ft, vagy a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ill. a 
szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték, mint adóalap 
(pl. üzemeltetési költség) után az adó mértékének felső határa az adóalap 4%-a. 
Tartózkodás-alapú adóztatás esetén a beszedett adó - a bevallással egyidejűleg - a 
beszedést követő hónap 15. napján esedékes. 

Helyi iparűzési adó: 

Ha az önkormányzat bevezette a helyi iparűzési adót, akkor adóköteles az illetékességi 
területén végzett állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 



Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység napjával keletkezik és a tevékenység 
megszűntetésének napjával szűnik meg. Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség 
időbeni terjedelmére. 

Az adó mértéke az adóalap 2%-a, ideiglenes jellegű tevékenység esetén 5000-Ft/nap. 

Az iparűzési adót az adózó önadózással állapítja meg és azt az adóévet követő év május 31. 
napjáig vallja be. Ideiglenes jellegű tevékenység esetén az iparűzési adóról a tevékenység 
befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni. 

II. Gépjárműadó: 

A gépjárműadóról szóló, többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: 
Gjt.) rendelkezései értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, 
pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott 
tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót kell fizetni. 

Nem tartozik a Gjt. hatálya alá a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a 
lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija, a külön jogszabály szerinti „méhesházas" gépjármű, a 
munkagép, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, 
valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azok, amelyek az Európai Unió 
valamely tagállamában vannak nyilvántartva. 

Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben 
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás 
szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az 
adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, 
aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. 

Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági 
nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel 
tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet 
vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek. 

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos 
(átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési 
kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem 
minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző 
felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban 
harmadik személy szerepel tulajdonosként. 

Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. Az adókötelezettség a gépjármű 
forgalomba helyezését követő hónap 1. napján kezdődik. 



Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a 
gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. A gépjármű adóztatás során a gépjármű 
forgalomból való kivonásának minősül a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 
szerinti forgalomból való kivonás, ide nem értve a forgalomból való fiktív kivonást. 

Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást, amely az 
adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének 
időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni. 

Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági 
nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, 
akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés 
általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. 

A Gjt 6. § (2)-(3) alapján Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, 
lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), az adó alapja a 
tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a 
terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 

  Az adó mértéke az adóalap után a gépjármű 

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt, 

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt. 

Az adó mértéke az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a tehergépjármű esetén az 
adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380 Ft. 

Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden 
megkezdett 100 kilogrammja után: 

a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 
autóbusz esetén 1200 Ft, 

b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft. 

Az „E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, 
míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla 
kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. 

Az adóztatási feladatokat - az „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott 
gépjárművek kivételével - a lakcím-nyilvántartásba, míg a nem magánszemély 



adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett 
lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja 
el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az 
adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, 
illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű tulajdonának átruházása 
esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által 
meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének 
utolsó napjáig a gépjármű nyilvántartás szerinti tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, 
székhelye, illetőleg telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a 
tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a 
székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes 
adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására. 

Az adóztatási feladatokat az „E" és „P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű 
esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben, illetve ideiglenes 
forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve a fióktelepet is) szerint illetékes 
adóhatóság látja el. 

A gépjárműadót az adóhatóság állapítja meg, a közúti közlekedési nyilvántartási szerv 
adatszolgáltatása alapján, kivetéssel. Ezen nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló 
bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében bevallásnak minősül. 

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén követendő eljárás: 

Ha a tulajdonos változást nem jelentették be a közlekedési igazgatási hatóságnál 
(okmányiroda), a gépjármű-nyilvántartás nem a valós tulajdonviszonyokat tükrözi. Az ebből 
eredő kellemetlenségek megelőzésében ill. kiküszöbölésében szeretnénk segítségére lenni 
azzal, hogy pár mondatban a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén 
követendő eljárás alapvető lépéseit összefoglaljuk. Gépjármű tulajdonjogában bekövetkező 
változást eredményező jogügylet (pl. eladás, ajándékozás) esetén a szerződés dátumától 
számított 15 napon belül a régi tulajdonos köteles a tulajdonjog változást igazoló okirat 
egy példányával felkeresni a lakóhelye, (lakóhely hiányában) tartózkodási helye, 
székhelye, telephelye szerint illetékes okmányirodát, mert a bejelentési kötelezettségét 
ezen okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti. A bejelentési kötelezettség 
teljesítésének tényét az érintett járműnél a közlekedési igazgatási hatóságként eljáró 
okmányiroda a gépjármű-nyilvántartásban rögzíti, és átvezeti a nyilvántartáson a gépjármű 
tulajdonjogának változásával kapcsolatos adatokat. A bemutatott szerződésen bélyegző-
lenyomatával igazolja, hogy a régi tulajdonos a bejelentési kötelezettségének eleget tett. 
Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos 
(átruházó) az említett módon jelenti be, a szerződés megkötésének időpontját követő év 
első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól 
tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a 
hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. 

Ha a szerződő felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelességének, a gépjárműadó 
alanyának azt a személyt kell tekinteni a tulajdonátszállás évének utolsó napjáig, aki a 
gépjármű-nyilvántartásban az év első napján tulajdonosként szerepel (Gjt. 2.§ (5) bekezdés). 

A jármű elidegenítése esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt és a már korábban 
felhasznált járműkísérő lapot, valamint a közúti közlekedési igazgatási feladatokról 



szóló 35/2000. (XI. 30.) BM. rendelet44. § (2) bekezdés f) pontja esetén az eladó által 
elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot a jármű jogszerű 
megszerzőjének át kell adni. 

A jármű új tulajdonosa is köteles a gépjármű-nyilvántartásba bejegyzett adatok 
módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül az 
okmányirodában a jármű tulajdonjogának a változását bejelenteni. Ha a jármű új 
tulajdonosa a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, a járművet az 
illetékes hatóság a külön jogszabályban meghatározott időtartamra kivonja a forgalomból.  

Az adózó közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kizárólag azt köteles bejelenteni 
(a változást követő 15 napon belül), ha az adófizetési kötelezettsége szünetel, ill. a 
tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg. 

III. Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatásában az önadózás szabályai 
érvényesülnek, azaz a magánszemély az adóját megállapítja, majd a föld fekvése szerint 
illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti, kivéve, ha a bevétele csak 
kifizetőtől származik. (Kifizető pl. a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, 
egyéni vállalkozó, amely/aki adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, 
hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja útján teljesíti.) Ez utóbbi esetben ugyanis az 
adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. A magánszemély a bevallását 
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig, a kifizető a 
levont adóról az adóévet követő év február 15-éig adhatja be. Amennyiben a 
magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt termőföld 
bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön 
kell teljesítenie. Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a 
termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető 
az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó 
alól. A termőföld-bérbeadásból származó bevétel akkor mentes az adó alól, ha a termőföld 
haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján 
a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri. 
Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásából olyan bevétele, jövedelme keletkezik, 
amely nem kifizetőtől származik vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót 
elmulasztotta levonni, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték 
után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig 
fizeti meg. 

IV. Helyi adó ügyekkel kapcsolatos eljárás: 

Helyi adók, belföldi rendszámú gépjárművek adója és termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem adója ügyében első fokon a település jegyzője (önkormányzati 
adóhatóság) jár el. A jegyző nem jogerős érdemi határozatai ellen - amennyiben azok 
tartalmával az ügyfél nem ért egyet - rendes jogorvoslatként fellebbezésnek van helye. 
Fellebbezni lehet a határozat jogellenessége, megalapozatlansága, célszerűtlensége, eljárási 
szabálytalanság, de akár a teljesítési határidő irreális volta miatt is. A fellebbezést a 
határozat kézhezvételét követő 15 napon belül (utólagos adómegállapítás esetében 30 
napon belül) a határozatot kibocsátó önkormányzati adóhatóságnál kell benyújtani, de 



Zala megyei település jegyzőjének döntése esetén a Zala Megyei Kormányhivatalhoz kell 
címezni a fellebbezést. 

A hivatal, mint másodfokú adóhatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt 
megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a fellebbezésre jogosultak közül ki, 
és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat eredményeként a határozatot helybenhagyja, 
megváltoztatja, vagy megsemmisíti. A fellebbezés elbírálására 30 nap, utólagos 
adómegállapítás esetében 60 nap áll a hivatal rendelkezésére. 

A hivatal határozata a kézbesítéssel válik jogerőssé és végrehajthatóvá, ellene közigazgatási 
úton további jogorvoslatnak helye nincs. A kézhezvételt követő naptól számított 30 napon 
belül - jogszabálysértésre hivatkozással - a település jegyzőjénél benyújtandó keresettel a 
határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A bírósági felülvizsgálat az adóhatósági 
határozat végrehajthatóságát nem érinti. A végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság az adózó 
kérelmére végzéssel határoz, maga a felülvizsgálat pedig nem terjeszkedhet túl a kereseti 
kérelmen. 

A fellebbezési illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- forintja után 
400,- forint, de legalább 5.000,- forint, legfeljebb 500.000 forint.. Ha az eljárás tárgyának 
értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,- forint. 

  

Vonatkozó jogszabályok: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv) 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt) 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv) 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket). 

  



Személyi adat- és lakcímnyilvántartási 
tevékenységről 
  

Személyi adat- és lakcím-nyilvántartási feladatokat az alábbi szervek látnak el: 

  

• A települési önkormányzat jegyzője. 
• A megyei kormányhivatal vezetője. 
• A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: 

központi szerv). 

  

A Zala  Megyei Kormányhivatal vezetője illetékességi területén az alábbi feladatokat látja el: 

  

• Felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartási tevékenység felett. 
• Ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja 

a törvényes állapotot. 
• Felügyeli a személy-, a lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatok feldolgozását és a 

nyilvántartási rendszeren belüli továbbítását. 
• Intézkedik a tudomására jutott eljárási szabálytalanságok megszüntetése, valamint az 

adathibák és eltérések helyesbítése iránt. 
• Intézkedik a települési szintet meghaladó, de a megyehatárt nem érintő 

területszervezési változásoknak (pl. település külterületi részének átcsatolása egy 
szomszédos településhez) a nyilvántartásban való átvezetéséről, továbbítja az ilyen 
változások adatait a központi szervhez. 

• Érvényesíti a központi szerv szakmai iránymutatásait, és rendszeresen ellenőrzi ezek 
végrehajtását. Felügyeleti, és koordinációs tevékenységéről tájékoztatja a központi 
szervet. 

• Másodfokú hatósági jogkörrel rendelkezik a jegyző által nyilvántartási ügyben hozott 
első fokú határozatok esetében (lakcím bejelentés, lakcím fiktívvé nyilvánítása stb.). 

  

A megyei kormányhivatal másodfokú határozata ellen, az érdekeltek jogszabálysértésre 
hivatkozva a közigazgatási ügyekben illetékes megyei bíróságtól kérhetik a határozat bírósági 
felülvizsgálatát. 

  

 

 



 Jogszabályi környezet: 

  

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

• A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet.  

• Az 1992. évi  LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról.  

  



Tájékoztató a másodfokú építésügyi 
hatósági eljárásról 
Fellebbezésre jogosultak: az ügyfelek. 

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, 
illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz. 

  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. 

Képviselet: 

Az ügyfél nem köteles személyesen benyújtani fellebbezését, illetve személyesen eljárni, 
helyette meghatalmazottja is eljárhat, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. 

A meghatalmazást jegyzőkönyvbe kell mondani, ill. közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 

Fellebbezéssel támadható döntések: 

• első fokú határozat 
• az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló végzés,  
• a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés,  
• az eljárást megszüntető végzés,  
• az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés,  
• a 33/A. §-ban meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos végzés,  
• a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelésére vonatkozó 

kérelemnek helyt adó végzés,  
• az eljárási bírságot kiszabó végzés,  
• a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító 

végzés,  
• az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzés és  
• a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és 

viselésével kapcsolatos, a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a 
költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló első fokú végzés ellen.  

• az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá 
vonatkozó rendelkezése, illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzések, amelyek ellen az önálló 
fellebbezést törvény nem engedi meg, csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben 
támadhatók meg. 

 Fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő: 



• a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni annál a 
hatóságnál, amely a megtámadott döntést hozta. 

A fellebbezési határidőt akkor is megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott 
fellebbezés iránti kérelmet a fellebbezés elbírálására jogosult szervnél terjesztették elő. 

Aki a fellebbezési határidőt önhibáján kívül elmulasztja igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az 
igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, tehát be kell 
nyújtani a fellebbezést is. 

Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését 
követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott 
határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni. 

Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A 
fellebbezésre megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első 
fokú döntést hozó hatóság, a keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával 
kapcsolatos igazolási kérelmet a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság bírálja el. 

Fellebbezés benyújtásának helye: 

A megtámadott döntést hozó első fokú építésügyi hatóság jegyzőjénél kell előterjeszteni. 

 Fellebbezés benyújtásának formái: 

• írásban  
• szóban (csak természetes személy nyújthatja így be, erről a hatóság jegyzőkönyvet 

vesz fel) 

 Fellebbezés tartalmi elemei: 

A fellebbezésnek tartalmazni kell: 

• az ügyfélnek és képviselőjének a nevét (megnevezését)  
• lakcímét (székhelyét, telephelyét)  
• eljárási illetéket 
• az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét 

Továbbá meg lehet adni a hivatalos célokra használható elektronikus levélcímet vagy 
távközlési úton való elérhetőséget. 

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban – a kormányrendeletben meghatározott 
eljárások kivételével – az ügyfél nem jogosult és a hatóság nem köteles elektronikus úton 
kapcsolatot tartani. 

Fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 

A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni. 

 Illetékfizetési kötelezettség: 



A fellebbezés benyújtásakor a kérelmen le kell róni a jogorvoslati eljárás illetékét, melynek 
mértéke az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe 
vehető fellebbezés esetén 30 000 forint továbbá, ha az első fokú eljárásban szakhatóság vett 
részt szakhatóságonként le kell róni a másodfokú szakhatósági eljárásokért fizetendő illetéket, 
vagy igazgatási szolgáltatási díjat is. 

Intézkedések a fellebbezés kapcsán: 

• A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés beérkezésének napjától számított 8 
napon belül fel kell terjeszteni az Kormányhivatal vezetőjéhez (felettes szervhez). A 
felterjesztés során a jegyző (elsőfokú építésügyi hatóság) az ügy eldöntéséhez 
szükséges mértékben ismerteti a fellebbezésről kialakított álláspontját. Nem kell 
felterjeszteni a fellebbezést, ha a jegyző (elsőfokú építésügyi hatóság) a megtámadott 
határozatot (végzést) saját hatáskörben  

• visszavonja,  
• fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, vagy kiegészíti. 

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az 
önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első fokú 
döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Fellebbezés jogi hatása jogok gyakorlására és a végrehajtásra: 

A fellebbezéssel megtámadott határozatban foglalt jogok nem gyakorolhatók, és a 
fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a 
határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. 

 Ügyintézési határidő a fellebbezési eljárásban: 

Amennyiben az adott ügyfajtára az első fokú eljárásban meghatározott ügyintézési határidő 
meghaladja a 30 napot a másodfokú eljárás ügyintézési határideje megegyezik az első fokú 
eljárásra irányadó határidővel. 

Az ügyintézési határidő az iratoknak a másodfokú szervhez érkezésekor kezdődik. 

  

Jogutódlás [Ket.] 30 nap 
Elvi építési engedély [193/2009. (IX. 15.) 26. § (1) a)] 30 nap 
Elvi egyszerűsített építési engedély [193/2009. (IX. 15.) 26. § (1) b)] 15 nap 
Építési engedély Engr. 1. I. [193/2009. (IX. 15.) 28. § (1)] két hónap 
Egyszerűsített építési engedély Engr. 1. II. [193/2009. (IX. 15.) 28. § (2) 
a)] 30 nap 

Egyszerűsített építési engedély Engr. 1. III. [193/2009. (IX. 15.) 26. § (2) 
b)] 15 nap 

Összevont engedély  

[193/2009. (IX. 15.) 31. § (2)] 
15+60 nap 

Elvi keretengedély végzése [193/2009. (IX. 15.) 31. § (8)] 25 nap 



Bontási engedély Engr. 1. VI. [193/2009. (IX. 15.) 32. § (2)] 30 nap 
Használatbavételi engedély [193/2009. (IX. 15.) 37. § (1)] 30 nap 
Fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására történő felhívás 

[193/2009. (IX. 15.) 39. § (2) c)] 
két hónap 

Fennmaradási engedély [193/2009. (IX. 15.) 40. § (1)] két hónap p 
Hatósági bizonyítvány [193/2009. (IX. 15.) 41. § (3)] 10 nap 

Az ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok: 

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének 
időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

 a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatóság eljárásának időtartama, 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 

 a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 
elháríthatatlan esemény időtartama, 

 a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

 a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő 
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési 
ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

  

Az kormányhivatal vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, 
legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról szóló végzésről 
értesíteni kell a fellebbezőt. valamint azokat akiknek a hosszabbítás jogát, jogos érdekét érinti. 
(pl.: az építtetőt abban az esetben is ha nem ő fellebbezett) 

  

Az építésügyi hatósági ügyben hozott jogerős határozatnak, ill. önálló fellebbezéssel 
támadható végzésnek bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított 15 napon belül lehet kérni 
az illetékes megyei bíróságtól. A kérelmet az első fokú hatóságnál kell benyújtani. 



  

  

Építési ügyek: 

• Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási 
engedélyezési  eljárások;   

• Építési, bontási, használatbavételi bejelentési eljárások 
• az ezekkel összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyek;  
• az építmény, építményrész állékonyságát, az életet, egészséget, a köz- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot, valamint az engedély nélküli használat 
megszüntetésének kötelezési ügyei;  

• az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg az 
építmény felülvizsgálatát, átalakítását, felújítását, helyreállítását vagy lebontását 
elrendelő kötelezési ügyek, ha az építmény állapota az állékonyságot, az életet és 
egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.  

• egyéb ellenőrzési és kötelezési ügyek. 

Fellebbezési eljárás 

Fellebbezés vizsgálata: 

A fellebbezés elbírálására jogosult másodfokú hatóság (Kormányhivatal) a fellebbezéssel 
megtámadott határozatot (végzést) és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül 
arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett. 

Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az 
önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az érdemi 
vizsgálat nélkül utasítja el az első fokú döntést hozó hatóság. A fellebbezést érdemi vizsgálat 
nélkül elutasító döntéssel szembeni fellebbezést az a másodfokú hatóság (Kormányhivatal) 
bírálja el. 

Tényállás tisztázása, bizonyítás: 

A másodfokú hatóság, ha a határozat (végzés) hozatalához nincs elég adat, vagy a tényállás 
további tisztázása szükséges, a határozat (végzés) megsemmisítése mellett az ügyben első 
fokon eljárt közigazgatási szervet új eljárásra utasíthatja, vagy a tényállás kiegészítése iránt 
maga intézkedik. Bizonyítási eljárás is lefolytatható a másodfokú eljárás során. 

Amennyiben szükséges előzetes értesítést követően helyszíni szemlére kerülhet sor. 
Lehetőség van tárgyalás megtartására, tanú meghallgatásra és más egyéb –az elsőfokú eljárás 
során fel nem merült- bizonyíték bemutatására. A jogorvoslati eljárásban az államigazgatási 
hivatal a jogorvoslati kérelemtől függetlenül az elsőfokú eljárásban közreműködő 
szakhatóságok felettes hatóságát szakhatósági állásfoglalás kialakítása céljából megkeresi. 

Döntés:  

• A tényállás tisztázás után az államigazgatási hivatal az elsőfokú határozatot (végzést):  
• helybenhagyja  



• megváltoztatja  
• megsemmisíti és szükség esetén új eljárásra utasítja az eljárt első fokú hatóságot 

Döntés (határozat, végzés) közlése: 

• A fellebbezési eljárás során hozott – az eljárást lezáró – döntést a fellebbezővel és 
mindazokkal, akikkel az elsőfokú határozatot (végzést) közölték, az első fokon eljárt 
építésügyi hatóság útján írásban kell közölni. 

Felügyeleti eljárás 

  

Jogszabálysértő mulasztás esetén: a mulasztás felszámolása érdekében tett intézkedés 

                        Eljárás megindítása: hivatalból vagy kérelemre 

Jogszabálysértő döntés esetén: a döntés megváltoztatása, megsemmisítése vagy 
megsemmisítése és az első fokon eljárt hatóság új eljárásra utasítása 

                        Eljárás megindítása: kizárólag hivatalból 

  

Felügyeleti eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóság: 

• kormányhivatal (felettes építésügyi hatóság) 

  

Felügyeleti intézkedés akadályai: 

Az építésügyi hatóság (jegyző) döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha: 

• azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta, 
• semmisségi ok esetén a Ket. 121. § (4) bekezdésében foglalt idő (3, ill. 5 év) eltelt, 

semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, 

kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, 
a teljesítési határidő utolsó napjától számított öt év eltelt, 

azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti, és a feltétel nem áll fenn. 

  

Ügyintézési határidő: 

• 30 nap az ügyintézési határidő, amely az iratoknak a felügyeleti szervhez érkezésekor 
kezdődik. 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSRŐL 

  

 A megyei kormányhivatal vezetőjének feladatai a települési önkormányzatok  

képviselő-testületének polgármesteri hivatalában, körjegyzőségében dolgozó anyakönyvvezetők 

tevékenységével kapcsolatban széleskörűek. 

  

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 

(továbbiakban: At.) 3. § (1) bekezdése alapján az anyakönyvvezető tevékenysége felett a Kormány  általános 

hatáskörű területi államigazgatási szerve gyakorol felügyeletet. 

  

Az At. 3. § (2) bekezdése alapján a megyei kormányhivatal vezetője - a felügyeleti és ellenőrzési 

tevékenységén túl - az anyakönyvi igazgatás területén az alábbi elsőfokú hatósági jogköröket gyakorolja: 

  

• kiadja - az előírt feltételek megléte esetén - a Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, 

illetőleg a magyar menekültügyi hatóság által menekültként elismert személy külföldön történő 

házasságkötéséhez szükséges tanúsítványt,  

• felmentést adhat indokolt esetben nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötése 

esetén annak igazolása alól, hogy a nem magyar állampolgár házasuló házasságkötésének, a személyes joga 

szerint nincs akadálya.  

  

Ezekben az elsőfokú hatósági ügyekben a másodfokú hatósági jogkört az igazságügyi és rendészeti miniszter 

hatáskörében eljárva, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztálya 

gyakorolja. 

  

Az At. 3. § (2) bekezdésében biztosított másodfokú hatósági jogkörök és sajátos hatáskörök alapján a 

megyei kormányhivatal vezetője: 

  

• elrendeli - a hazai anyakönyvezés kivételével - az anyakönyvezést, ha annak alapja külföldi okirat vagy 

külföldi állampolgár által tett apai elismerés,  



• elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát, amennyiben nem magyar állampolgár kíván 

Magyarországon házasságot kötni,  

• intézkedik a megsemmisült, elveszett, részben vagy egészben használhatatlanná vált anyakönyvek 

pótlása iránt,  

• beszerzi külföldről az anyakönyvi okiratokat, illetőleg külföldre továbbítja azokat,  

• az illetékes anyakönyvvezető akadályoztatása esetére - vagy ha a házasságkötés kisebbségi nyelven 

történik és az anyakönyvvezető az adott kisebbség nyelvét nem beszéli - kijelöli a helyettesítő 

anyakönyvvezetőt,  

• előkészíti, szervezi és lebonyolítja az anyakönyvi szakvizsgát.  

• másodfokú hatósági jogkörrel rendelkezik az anyakönyvvezető és a jegyző által hozott anyakönyvi 

tárgyú elsőfokú határozatok esetében.  

  

Az anyakönyvvezető döntését másodfokon a megyei kormányhivatal bírálja el, ha az ügyfél az anyakönyvi 

bejegyzés iránti kérelmét elutasító, vagy a házasságkötésnél való közreműködést megtagadó határozat ellen élt 

fellebbezéssel. A jegyző anyakönyvi igazgatási ügyekben hozott, a házasulók kérelmét elutasító határozatai 

(felmentés a házasságkötést megelőző harminc napos várakozási idő alól, felmentés a házassági akadály alól, 

házasságkötő termen kívüli házasságkötés engedélyezése) ellen benyújtott fellebbezéseket is a megyei 

kormányhivatal bírálja el másod fokon. A megyei kormányhivatal határozata ellen további fellebbezésre nincs 

lehetőség, de jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási ügyekben illetékes megyei bíróságtól lehet kérni 

annak felülvizsgálatát. 

  

Ü G Y L E Í R Á S O K 

  

I. Ügytípus megnevezése: 

  

HÁZASSÁGI TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA 

  

A vonatkozó jogszabályok megnevezése: 

  

• Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi. 17. törvényerejű 

rendelet 3. § (2) bekezdésének f) pontja, valamint a 23. §-a.  



• A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 37. §-a, a 38. § (3)-(4) bekezdése.  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének X.4. pontja.  

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

(továbbiakban: Ket.).  

  

Ügymenet leírása: 

  

Magyar állampolgár, Magyarországon élő hontalan személy, vagy magyar menekültügyi hatóság által 

menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez tanúsítvány szükséges, amely a külföldi 

hatóság előtt azt igazolja, hogy a tervezett házasságnak a magyar jog szerint nincs akadálya. 

  

A tanúsítvány iránti kérelmet a házasuló személyesen terjesztheti elő a lakóhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye, illetve utolsó bejelentett lakóhelye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. 

Külföldön élő magyar állampolgár, a tanúsítvány iránti kérelmét az illetékes magyar külképviseleti hatóság 

konzuli tisztviselőjénél, személyesen terjesztheti elő. 

  

Az anyakönyvvezető a kérelmet formanyomtatványon (adatfelvételi ív) veszi fel, amelyen a kérelmező 

nyilatkozatát, aláírását - és amennyiben szükséges a másik házasuló és esetleg a tolmács aláírását - saját 

kézjegyével hitelesíti. 

A kérelem illetéke 5000 forint, melyet a kérelemre felragasztva, illetékbélyeg formájában kell leróni. 

  

A kérelem benyújtásához szükséges iratok: 

  

A személyes megjelenéssel egyidejűleg a tanúsítványt kérőnek igazolnia kell személyazonosságát, személyes 

adatait. 

  

A kérelemhez mellékelni kell hiteles magyar fordításban a nem magyar állampolgár házasulónak az illetékes 

külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető, konzul) előtt tett és hitelesített nyilatkozatát, amelyben 

kijelenti, hogy házasságot kíván kötni a magyar állampolgárral és e tervezett házasságának a reá irányadó 

személyes joga alapján legjobb tudomása szerint nincs törvényes akadálya. 



A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a születési, házassági családi és utónevet, a születési helyet és időt, nemet, 

állampolgárságot, családi állapotot, a szülők születési családi és utónevét és a lakóhelyet. Amennyiben a 

nyilatkozatból bármely adat hiányzik, azt születési anyakönyvi kivonattal, és más okirat bemutatásával kell 

igazolni. 

A külföldi hatóság előtt felvett nyilatkozat általában nem tartalmazza a házasuló korábbi házassági nevét, a 

szülők születési családi és utónevét, ezért szinte minden esetben szükséges a születési anyakönyvi kivonat 

becsatolása, hiteles magyar fordítással ellátva. 

Amennyiben a nem magyar állampolgár házasuló fél is jelen van, úgy a fenti nyilatkozatot - 

személyazonosságának igazolását követően - a tanúsítvány iránti kérelem benyújtásakor, az anyakönyvvezető 

előtt is megteheti. 

  

A tanúsítvány kiállítása céljából az anyakönyvvezető a kérelmet és annak mellékleteit a megyei 

kormányhivatalhoz terjeszti fel. (A kérelmet nem lehet közvetlenül a kormányhivatalnál előterjeszteni.) 

  

A megyei kormányhivatal a tanúsítvány kiadása előtt vizsgálja, hogy fennállnak-e a törvényes feltételek, 

nincsenek-e házasságkötési akadályok. 

  

A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje 30 nap, de a hivatal a felterjesztett kérelmeket haladéktalanul 

elintézi, ha a tanúsítvány a házasulók részére sürgősen szükséges. 

  

A kérelmező a tanúsítványt és a kérelemmel becsatolt okiratokat postai úton kapja kézhez, de lehetséges az 

iratok személyes átvétele is. 

  

A tanúsítvány hat hónapig érvényes. Ha a házasságot ez idő alatt külföldön nem kötik meg, új tanúsítvány iránti 

kérelmet kell benyújtani. 

  

A külföldön házasságot kötni szándékozóknak célszerű időben tájékozódniuk arról, hogy a külföldön 

felhasználásra kerülő magyar okiratokra szükséges-e felülhitelesítés. 

A tanúsítványt nem kell felülhitelesíteni, ha Magyarország, és a tanúsítvány felhasználási helye szerinti állam 

között az okiratok kölcsönös elfogadhatósága tárgyában kétoldalú megállapodás van érvényben. Nem kell 



felülhitelesíteni például a Belorussziában, Bulgáriában, Bosznia-Hercegovinában, Cipruson, Csehországban, 

Franciaországban, Görögországban, Horvátországban, Kubában, Lengyelországban, Macedóniában, Mongóliában, 

Olaszországban, Oroszországban, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Törökországban 

felhasználandó magyar okiratokat. 

  

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) 

mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény - un. Apostille-egyezmény - kihirdetéséről 

szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet alapján felülhitelesítési záradékkal ellátott magyar okiratokat 

fogadnak el például Belgiumban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Hollandiában, Indiában, Izraelben, 

Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Máltán, Portugáliában. A magyar házassági tanúsítványt a 

Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya látja el Apostille bélyegzővel. 

Nemzetközi megállapodás hiányában - felülhitelesítés nélkül - a kölcsönösség alapján fogadja el a magyar 

okiratokat az USA, Ausztrália, Írország, Izland, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, 

Spanyolország, Svájc, Svédország. 

Diplomáciai felülhitelesítéssel fogadja el a magyar okiratokat a legtöbb, Európán kívüli állam. A diplomáciai 

felülhitelesítő bélyegzést az adott állam hazánkban akkreditált külképviselete, ennek hiányában a 

magyarországi konzuli ügyek vitelével megbízott - más országban akkreditált - külképviselete helyezi el a 

magyar okiraton. 

  

A Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgár, hontalan, vagy 

menekültként elismert személy külföldön történő bejegyzett élettársi kapcsolat  (bét.) létesítéséhez szükséges 

tanúsítvány kiállítására a fent leírt szabályok vonatkoznak.  

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát (bét.) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. 

Az ehhez szükséges kérelmet a magyar állampolgár lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye  szerint 

illetékes anyakönyvvezetőnél személyesen, vagy meghatalmazott útján kell előterjeszteni, csatolva a hiteles 

magyar fordítással ellátott külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is. A kérelmet az anyakönyvvezető a 

szükséges iratokkal együtt felterjeszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági 

Igazgatóságának Hazai Anyakönyvi Osztályára, ahonnan anyakönyvezés után az ügyfél postai úton kapja meg a 

magyar házassági anyakönyvi kivonatot. 

A házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelem külföldön, az illetékes magyar konzuli tisztviselőnél is 

előterjeszthető. 

  

II. Ügytípus megnevezése: 



  

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR MAGYARORSZÁGI HÁZASSÁGKÖTÉSE 

  

A vonatkozó jogszabályok megnevezése: 

  

• Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 

rendelet 3. § (2) bekezdésének d) és g) pontjai, 7-8. §, 20. §.  

• Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM. rendelet 

41-42. §-a.  

• A nemzetközi magánjogról szóló 1979 évi 13. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Nmjt.) 13. §, 37. §, 

38. § (1)-(2) bekezdései, valamint 41/A. §.  

• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. mellékletének X.5. pontja  

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

(továbbiakban: Ket.)  

• A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (továbbiakban: Csjt.) 2-3. §.  

  

Ügymenet leírása: 

  

Amennyiben nem magyar állampolgár, vagy külföldön élő hontalan személy kíván Magyarországon házasságot 

kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya. A házasulók személyes 

joga főszabályként az állampolgárságuk szerinti jog. 

A házasság érvényességének anyagi jogi feltételeit a házasulandóknak, a házasságkötés idején fennálló közös 

személyes joga szerint kell elbírálni. Ha a házasulók személyes joga különböző, a házasság csak akkor érvényes, 

ha annak anyagi jogi feltételei mindkét házasuló személyes joga szerint teljesülnek. 

A házasságot Magyarországon nem lehet megkötni, ha a házasságkötésnek a magyar jog szerint elháríthatatlan 

akadálya van. 

  

A házasságkötés alaki kellékeire a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak. 

  



A külföldi állampolgárnak személyesen, a magyar házasuló féllel együtt kell bejelentenie házasságkötési 

szándékát a tervezett házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető előtt, amiről jegyzőkönyv készül. 

A házasulók egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik - a házasságkötési szándékát írásban is 

bejelentheti, a hazája illetékes hatósága (közjegyző, anyakönyvvezető stb.) előtt tett hitelesített 

nyilatkozattal. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, amelyek a magyarországi 

anyakönyvezéshez szükségesek. 

  

A külföldi állampolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, személyes adatait. A házasságkötéshez szükséges 

külföldi okiratokat hiteles magyar fordításban kell becsatolnia. Hiteles fordításként az Országos Fordító és 

Fordításhitelesítő Intézet (OFFI), valamint az illetékes magyar külképviseleti szerv által készített fordítás, 

illetve fordítás hitelesítés fogadható el. 

  

Az eljáráshoz szükséges iratok: 

  

• Érvényes külföldi útlevél, vagy Európai Uniós országban élőnél személyazonosító igazolvány (mely 

egyben úti okmány is), vagy magyar hatóság által kiadott személyazonosító igazolvány, lakcímkártya.  

• Családi állapot igazolása, ha azt a tanúsítvány nem tartalmazza, vagy a tanúsítvány bemutatása alól 

felmentést kérnek.  

• Tanúsítvány, mely tartalmazza, hogy a külföldi állampolgár Magyarországon tervezett 

házasságkötésének személyes joga alapján törvényes akadálya nincs.  

A tanúsítvány az abban feltüntetett ideig érvényes. Ha érvényességi időt nem tartalmaz, a kiállítástól számított 

hat hónapig fogadható el.  

  

A tanúsítvány olyan közokirat, melyet a külföldi állam arra feljogosított szerve ad ki, igazolva a külföldi fél 

személyi adatait (születési családi és utónév, házassági név, születési hely és idő, szülők születési családi és 

utóneve), lakóhelyét, állampolgárságát, családi állapotát és azt, hogy a külföldi házasulónak a magyar 

házasulóval való házasságkötése az adott külföldi ország joga szerint nem ütközik akadályba. 

  

A tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatni, ha a viszonossági gyakorlat vagy 

nemzetközi szerződések ettől eltérően nem rendelkeznek. /I. ügytípus ügymenet leírásában részletesen 

megtalálható./ 

  



Ha az anyakönyvbe bejegyzendő adatok a bemutatott okiratokkal nem igazoltak, vagy azok helyessége, 

valódisága kétséges, akkor az ügyféltől születési anyakönyvi kivonat, vagy más okirat bemutatása is kérhető. A 

külföldi hatóság által kiállított házassági tanúsítvány általában nem tartalmazza a külföldi házasuló szüleinek 

születési családi és utónevét, ezért a legtöbb esetben szükséges a születési anyakönyvi kivonat becsatolása, 

hiteles magyar fordítással ellátva. 

  

Az eljárás illetékmentes, az okiratok beszerzésének és magyar nyelvre történő fordításának költsége azonban a 

házasulókat terheli. 

A Ket. szabályai szerint kell eljárni, amennyiben a külföldi fél magyarul nem ért és az eljárás során tolmács 

közreműködése szükséges. Tolmács közreműködésének mellőzésével felvett jognyilatkozaton minden esetben 

fel kell tüntetni a nem magyar állampolgár házasuló azon nyilatkozatát, hogy a magyar nyelvet érti és beszéli. 

  

Az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvét a becsatolt iratokkal együtt, 

kísérőlevéllel felterjeszti amegyei kormányhivatalhoz, amely 30 napon belül elbírálja a bemutatott külföldi 

okiratokat és írásban közli az anyakönyvvezetővel, hogy azok a magyarországi házasságkötéshez megfelelőek-e. 

  

A házasságkötést megelőző harminc napos várakozási időt a kormányhivatal nyilatkozatának az 

anyakönyvvezetőhöz történő visszaérkezésétől kell számítani. A várakozási idő letöltése alól - a házasulók 

kérelmére - a jegyző, egyszerűsített határozat formájában felmentést adhat. 

  

Amennyiben a házasságot a házasságkötési szándék bejelentéséről készült jegyzőkönyv felvételétől számított 6 

hónapon belül nem kötötték meg, az egész eljárást meg kell ismételni. 

  

Külföldi állampolgárok házassági nevét a rájuk vonatkozó nemzetközi egyezmény, vagy a nemzetközi 

magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. (Nmjt) szabályai szerint lehet anyakönyvezni. 

  

Mi történik, ha a külföldi állampolgár nem tud tanúsítványt becsatolni 

  

Ebben az esetben a külföldi állampolgárnak bizonyítania kell, hogy a tanúsítvány beszerzése elháríthatatlan 

akadályba ütközik. 



  

• A külföldi házasuló személyes joga szerinti állam házassági tanúsítványt nem ad ki, ezt a tényt hazája 

illetékes hatósága által kiadott igazolással bizonyítja. (Nem ad ki tanúsítványt pl. Szlovénia, Szlovákia, Kanada, 

Izrael, stb.).  

• A külföldi házasuló, a hazájában fennálló háborús helyzet miatt nem tudja beszerezni a tanúsítványt.  

  

Az anyakönyvvezető ez esetben is felveszi a házasságkötési szándék bejelentéséről a házasságkötést megelőző 

eljárás jegyzőkönyvét, majd a tanúsítvány bemutatása alóli, indokolt felmentési kérelmet két példányos 

adatfelvételi íven rögzíti. A kérelem illetéke 5000 forint, melyet az adatfelvételi íven, illetékbélyeg 

formájában kell leróni. 

  

A kérelemhez csatolni kell a külföldi állampolgár születési anyakönyvi kivonatát, valamint a szabad családi 

állapotról szóló igazolást, hiteles magyar fordításban. 

  

Az iratokat az anyakönyvvezető felterjeszti a megyei kormányhivatalhoz, amely a felmentés megadásáról 

határozattal dönt. A kérelem elutasítása esetén a megyei kormányhivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet 

élni, melyet az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztályának Anyakönyvi Osztálya bírál el. 

  

A Magyarországon történő házasságkötésre a Csjt-ben meghatározott alakiság szerint kerül sor: 

Az együttesen jelen lévő házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással 

házasságot kötnek. 

A kijelentést követően az anyakönyvvezető a házasságkötést a házassági anyakönyvbe bejegyzi. 

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik. 

Azonos külföldi állampolgárságú házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországon működő 

külképviseleti hatóságnál is házasságot köthetnek, ha nemzetközi szerződés, viszonosság és a külföldi állam 

joga ezt lehetővé teszi (pl. kínai állampolgárok a budapesti kínai külképviseleten). 

  

Az ilyen házasságkötést külföldön kötöttnek kell tekinteni, így az KIM állásfoglalását kell kérni, hogy 

Magyarországon érvényesen elfogadható-e a házasságkötés (van-e viszonosság a két állam között). 

  



  

Hogyan köthetnek házasságot Magyarországon a menekültek 

  

Az Nmjt. szabályai értelmében a magyar menekültügyi hatóságok által elismert menekült személyes joga a 

magyar jog, ezért a menekültnek, vagy a hazánkban lakó hontalan személynek a magyarországi 

házasságkötésekor tanúsítványt nem kell beszereznie. 

  

A menekült státusza, a menekültté nyilvánító határozattal igazolható. Az eljárásban a menekültnek be kell 

mutatni a személyazonosító igazolványát és lakcímkártyát, valamint a külföldi iratait (születési anyakönyvi 

kivonat, családi állapot igazolása) hiteles magyar fordításban. 

A menekült, illetőleg a Magyarországon élő hontalan házasságkötésével kapcsolatos iratokat is fel kell 

terjeszteni a megyei kormányhivatalhoz, amely elbírálja a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságát. 

  

A nem magyar állampolgárokra a bejegyzett élettársi kapcsolat (bét.) Magyarországon történő létesítéséhez 

szintén a házasságkötéssel egyező szabályok vonatkoznak, tehát az illetékes hazai hatóságuk által kiállított 

tanúsítványt kell beszerezniük és e körben is lehetőség nyílik a tanúsítvány beszerzése alóli felmentésre. 

  

A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának 

megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alapján:  

A bejegyzett élettársakra a házasságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, a 

házastársak által történő közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, a bejegyzett 

élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztet, valamint a házastársak névviselésére vonatkozó 

rendelkezések nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra.   

  

Melléklet: 

  

1. Adatfelvételi ív  

2. A hazánkban felhasználásra kerülő külföldi okiratok felülhitelesítési módjának országok szerinti 

táblázata. (A táblázat a 2010. december 22.-i állapotot tartalmazza. Az Apostille-egyezmény 



tagállamainak száma változhat, ezért a külföldi házasulónak célszerű a saját külképviseletén is 

tájékozódni.).  
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3/ Engedélyköteles ipari tevékenységek 

4/ Bejelentés, illetve engedélyezés alá nem tartozó ipari tevékenységek 

5/ Az eljárások illetéke, díja 
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8/ Eljárás engedélyköteles tevékenység esetén 
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1/ A vonatkozó jogszabályok: 

• 358/2008. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a telepengedély, illetve a 
telep  

létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

• 35/1999. (X.13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő 
igazgatásszolgáltatási díj  

• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól (Ket.) 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól  (Szolgtv.) 

•  1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

  

 



2/ Bejelentés-köteles tevékenységek  

A R. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, így: 

1. alsóruházat gyártása 

2. ágybetét gyártása 

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

4. bőr, szőrme kikészítése 

5. bőrruházat gyártása 

6. csap, szelep gyártása 

7. csapágy, erőátviteli elem gyártása 

8. csiszolótermék gyártása 

9. csomagolás 

10. egészségügyi kerámia gyártása 

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

12. egyéb bútor gyártása 

13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 

14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

15. egyéb kerámiatermék gyártása 

16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati 

termékek gyártása 

17. egyéb műanyag termék gyártása 

18. egyéb nem vas fém gyártása 

19. egyéb papír-, kartontermék gyártása 

20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó 

tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe 



vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni 

22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi 

hímzés 

23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 

24. elektronikus orvosi berendezés gyártása 

25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása 

26. evőeszköz gyártása 

27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

28. építési betontermék gyártása 

29. építési gipsztermék gyártása 

30. épületasztalos-ipari termék gyártása 

31. falemezgyártás 

32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 

33. fűtőberendezés, kemence gyártása 

34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 

35. gépjárműjavítás, - karbantartás 

36. gumiabroncs újra-futózása, felújítása 

37. háztartási kerámia gyártása 

38. háztartási villamos készülék gyártása 

39. hangszergyártás 

40. illóolajgyártás 

41. irodabútor gyártása 

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 

43. irodai papíráru gyártása 

44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 



45. játékgyártás 

46. kerámiacsempe, - lap gyártása 

47. kerámia szigetelő gyártása 

48. kerékpár, mozgássérült-kocsi gyártása 

49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

50. konyhabútorgyártás 

51. kőmegmunkálás 

52. kötéláru gyártása 

53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék 

gyártása 

54. kötött, hurkolt kelme gyártása 

55. lábbeli gyártás 

56. lakat-, zárgyártás 

57. munkaruházat gyártása 

58. műszaki kerámia gyártása 

59. műszaki textiláru gyártása 

60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 

61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

63. nem villamos háztartási készülék gyártása 

64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 

65. orvosi eszköz gyártása 

66. papír csomagolóeszköz gyártása 

67. parkettagyártás 

68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, 



műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása) 

69. síküveg tovább-feldolgozás 

70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 

71. számítógép, perifériás egység gyártása 

72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs 

üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút 

területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 

73. szerszámgyártás 

74. szőrmecikk gyártása 

75. tároló fatermék gyártása 

76. testápolási cikk gyártása 

77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 

78. táskafélék, szíjazat gyártása 

79. textilszálak fonása 

80. textilszövés 

81. textil, szőrme mosása, tisztítása 

82. tűzálló termék gyártása 

83. villamos világítóeszköz gyártása 

valamint a R. 2. számú mellékletében felsorolt ipari tevékenységek, ha azokat: 

• a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint 
• nem ipari területen akarja végezni, de a telepként szolgáló építmény vagy 

építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő 
rendeltetéssel, 6 hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható 
használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik. 

- 

3/ Engedélyköteles ipari tevékenységek 

A R. 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek, így : 



1. acélcsőgyártás 

2. acél tárolóeszköz gyártása 

3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása 

4. bányászati, építőipari gép gyártása 

5. dohánytermék gyártása 

6. egyéb gumitermék gyártása 

7. előre kevert beton gyártása 

8. égetett agyag építőanyag gyártása 

9. festék, bevonóanyag gyártása 

10. fémalakítás, porkohászat 

11. fém épületelem gyártása 

12. fémfelület-kezelés 

13. fémmegmunkálás 

14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 

15. fémszerkezet gyártása 

16. fémtartály gyártása 

17. fűrészárugyártás 

18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

19. gőzkazán gyártása 

20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

21. habarcsgyártás 

22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

23. hidegen hajlított acélidom gyártása 

24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

25. hidegen húzott acélhuzal gyártása 



26. hidegen húzott acélrúd gyártása 

27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 

28. huzaltermék gyártása 

29. kohászati gép gyártása 

30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

31. kötőelem, csavar gyártása 

32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

34. kőolaj-feldolgozás 

35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása 

38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 

40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 

41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása 

42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

43. mész-, gipszgyártás 

44. motorkerékpár gyártása 

45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor) 

46. műanyag csomagolóeszköz gyártása 

47. műanyag építőanyag gyártása 

48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 

49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 



51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 

52. nemesfémgyártás 

53. ólom, cink, ón gyártása 

54. papírgyártás 

55. papíripari gép gyártása 

56. ragasztószergyártás 

57. rézgyártás 

58. szálerősítésű cement gyártása 

59. száloptikai kábel gyártása 

60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

61. szőnyeggyártás 

62. tapétagyártás 

63. tisztítószer gyártása 

64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 

65. vegyi szál gyártása 

66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása 

  

Az R. 1. és 2. melléklete szerint meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló 
szolgáltató tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, 
vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) 
folytatható. 

- 

4/ Bejelentés, illetve engedélyezés alá nem tartozó ipari tevékenységek 

• az R. 1. és 2. mellékletén kívüli ipíri tevékenységek; 
• a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles illetve egységes 

környezethasználati engedély-köteles tevékenységek  
• a működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységek  
• fémkereskedelmi engedély-köteles tevékenységek 
• a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységek 



  

5/ Az alapeljárások illetéke, díja 

• bejelentés-köteles tevékenység illetéke:         2200.-Ft 
• telepengedély igazgatásszolgáltatási díja:        5000.- Ft   
• nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejelentése: illetékmentes  

  

6/ Eljáró hatóság 

A telep fekvése szerint illetékes kistérség székhelye szerinti jegyző  

Zala megyében:  

Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő, Zalaegerszeg, 
Zalaszentgrót  

 

7/ Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén 

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon  

 A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok 
hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység 
végezhető-e. 

Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. 

 A jegyző az általa vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető. 

 Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenységet határozattal megtiltja és a telepet bezáratja. 

 A határozat ellen – a kézbesítést követő 15 napon belül - fellebbezésnek van helye, melyet a 
kistérségi jegyzőnél kell benyújtani. 

A jegyző a fellebbezést és az ügy iratait - másodfokú elbírálás végett - köteles a benyújtástól 
számított 8 napon belül felterjeszteni az arra illetékes kormányhivatalhoz, Zala megyében a 
Zala Megyei Kormányhivatalhoz. 

A fellebbezés illetéke: 5000.-Ft, melyet a fellebbezésen illetékbélyegben kell leróni. 

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet a helyileg illetékes Békés Megyei Bírósághoz címzetten, de 



az iratok csatolása végett a kistérségi jegyzőnél lehet benyújtani a határozat kézbesítését 
követő naptól számított 30 napon belül. 

 - 

8/ Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén 

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni! 

Az eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös 
határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a közös képviselő vagy az 
intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök. 

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon kell a kistérségi jegyzőhöz benyújtani. A telepengedélyezési eljárásért 
járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni. 

 A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a 
helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok 
hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a kérelemben 
feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 

 A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart. 

 A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha az övezeti besorolás és a szakhatósági 
hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. 

- 

9/ Adatváltozás bejelentése 

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást 
haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

  

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak 
megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. 

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a 
megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni - telep-engedélyköteles tevékenység esetén - 
és az engedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból. 

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik 
bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles 
tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles 
tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni. 



  

10/ Ellenőrzés, jogkövetkezmények:  

  

Az R.-ben foglalt előírások, feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi. 

Ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem 
tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező 
feltételeknek nem felel meg, illetve a hatóság által előírt követelményeket nem teljesíti, és 
felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző: 

- hivatalból vagy az ellenőrzésére jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt 
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő 
gyakorlását felfüggesztheti, valamint 

- a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon 
korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. 

  

A jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a 
tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból, amennyiben a tevékenység folytatója 

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles 
tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy 

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását 
elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban 
foglaltaknak. 

  

A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló 
határozatát közli az ipari tevékenység folytatójával és az eljárásba vont szakhatóságokkal. 

  

11/ Jogorvoslat: 

A jegyzői határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az illetékes kistérségi jegyzőnél 
kell a határozat kézbesítését követő 15 napon belül benyújtani, aki azt az ügyben keletkezett 
iratokkal együtt köteles - a benyújtástól számított 8 napon belül - a fellebbezés elbírálására 
jogosult hatósághoz (Zala megyei illetékességgel a Zala Megyei Kormányhivatalhoz) 
elbírálás végett felterjeszteni. A Hivatal a fellebbezésben foglaltak alapján lefolytatja a 
másodfokú eljárást, majd ennek eredményeként dönt. 

• Ha megállapítja, hogy a jegyző határozata részben vagy egészben jogszabálysértő, úgy 
azt részben  



vagy egészben megváltoztatja. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez további bizonyítási eljárás lefolytatása 
szükséges, akkor a    

határozatot végzéssel megsemmisíti és a jegyzőt új eljárás lefolytatására kötelezi. (A végzés 
ellen jogorvoslatot nem lehet igénybe venni.) 

• Ha a jegyző határozata nem jogszabálysértő, úgy azt helybenhagyja.  

  

A fellebbezés igazgatásszolgáltatási díja: 6000.-Ft  

A díjat a Zala Megyei Kormányhivatal javára készpénz befizetéssel, illetve a Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10049006-00299509-00000000 számú költségvetési számlájára 
átutalással lehet megfizetni. 

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A 
felülvizsgálatra irányuló keresetet az illetékes Megyei Bírósághoz címzetten, de az iratok 
csatolása végett a kistérségi jegyzőnél lehet benyújtani, a határozat kézbesítését követő naptól 
számított 30 napon belül.   

- 



Településrendezéssel összefüggő korlátozási kártalanítási eljárásokkal kapcsolatos  

TÁJÉKOZTATÓ 

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

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés: Ha 

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

b) a megvalósítás a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű 
használatának biztosítása érdekében az adott telkek igénybevételével indokolt, vagy a más 
telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna,  

a telek a kiszolgáló út céljára szükséges része a telek fekvése szerinti települési 
önkormányzat javára igénybe vehető és lejegyezhető. 

A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítás szabályai szerint 
megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható 
építési telek, továbbá a kiszolgáló út megépítéséből, illetve az ezzel összefüggő 
közművesítésből eredő telekérték növekedés figyelembevételével kell megállapítani 
akkor is, ha a kiszolgáló út és a közművesítés nem közvetlenül a birtokbavételt és a 
lejegyzést követőn valósul meg. Amennyiben a kiszolgáló út és a közművek megépítése a 
birtokbavételt és a lejegyzést követő fél éven belül nem kezdődik meg és három éven 
belül nem valósul meg, a kártalanítás összegének, a fél év elteltét követő időponttól 
kezdődően a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten, 15 napon belül kell 
megfizetni. A telekérték növekedés összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett 
telekhányad értéke állapítható meg.  

Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági (létesítési) 
engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész áll, 
kisajátítási eljárást kell lefolytatni.  

Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki 
vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló 
út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út 
változásából eredő telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri 
hozzájárulás fizetésére kötelezheti.  A hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén 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.  

A kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett 
tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban 
kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül kell 
visszaadni.  



Ezen rendelkezéseket kell alkalmazni a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi 
helyi közutak esetében is.  

A lejegyzéssel kapcsolatos eljárásra egyebekben a kisajátítási eljárásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. Az eljárást a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve - Zala megyére kiterjedő illetékességgel a Zala Megyei 
Kormányhivatal - folytatja le.   

  

  

Településrendezéssel összefüggő kártalanítás:  Ha 

a) az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat, illetőleg a 
szabályozási terv másként állapítja meg (övezeti előírások változása) vagy korlátozza 
(telekalakítási vagy építési tilalom), és  

b) ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, a tulajdonost, haszonélvezőt 
kártalanítás illeti meg 

Ha az ingatlanhoz fűződő korábbi, a helyi építési szabályzatban foglalt építési jogok 
keletkezésétől számított hét éven belül kerül sor jogok megváltoztatására vagy 
megszüntetésére, a tulajdonosnak - kérelmére - kártalanítás jár.  A kártalanítás összege az 
ingatlannak a korábbi rendeltetése alapján megállapítható régi és az új szabályozás 
eredményeként megállapítható új forgalmi értéke közötti különbözet. A hét év eltelte után 
csak a használat gyakorlásába való beavatkozásért és csak akkor jár kártalanítás, ha a 
változtatás a korábbi használatot megnehezíti vagy ellehetetleníti. 

A hét év a korábban hatályba léptetett helyi építési szabályzat, szabályozási terv esetében 
2000. március 1-jétől számítandó. 

 Ha az ingatlan rendeltetését a helyi építési szabályzat valamely később megvalósítandó - 
jogszabályban megállapított - olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek 
megvalósítása a tulajdonostól nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogokat korlátozza, 
a tulajdonos attól követelheti az ingatlan megvételét, akinek érdekében állt a közérdekű célt 
szolgáló korlátozás előírása (a továbbiakban: érdekelt). Ha az érdekelt nem állapítható meg, 
vagy jogutód nélkül megszűnt, a tulajdonos a települési önkormányzattól követelheti az 
ingatlan megvételét. Ha az ingatlan megvételére vonatkozó megállapodás az erre irányuló 
kérelemtől számított öt éven belül nem jön létre, az ingatlant ki kell sajátítani. 

A tulajdonost, haszonélvezőt az ingatlan megvételének, illetve kisajátításának követelése 
esetén is megilleti a törvény szerinti kártalanítás. Az ingatlan megvételének követelése a 
törvény szerinti kártalanítás iránti kérelem benyújtásának is minősül. Az adásvétellel, 
kisajátítással történő kártalanítás esetében a vételárba az addig kifizetett kártalanítást be kell 
számítani. 

  



Nem jár kártalanítás a természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, a tulajdonos 
érdekeinek védelme céljából elrendelt tilalom, továbbá változtatási tilalom, valamint a 
szabálytalan építmény, építményrész és használat esetében. Védett terület, építmény vagy 
egyedi érték védelme érdekében elrendelt tilalom esetén a fizetési kötelezettségre az erre 
vonatkozó külön jogszabályok az irányadók. 

  

A kártalanítást az köteles megfizetni, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha nem 
határozzák meg azt, akinek az érdekében a korlátozás történt, a kártalanítási kötelezettség a 
települési önkormányzatot terheli. A fővárosban a kártalanítás a fővárosi, illetőleg a kerületi 
önkormányzatot érdekeltségük arányában terheli. Ha az, akinek az érdekében a kártalanítási 
kötelezettséggel járó előírás szükségessé vált, a tilalom vagy a korlátozás elrendelése után 
jogutód nélkül megszűnt, és a települési önkormányzat az előírást fenntartja, a kártalanítási 
kötelezettség szintén az önkormányzatot terheli. A kártalanítási igény a vagyoni hátrány 
keletkezésekor válik esedékessé. Ez az időpont a helyi építési szabályzat, szabályozási terv 
hatálybalépésének, illetőleg a telekalakítási vagy építési tilalmat, korlátozást elrendelő 
határozat jogerőre emelkedésének a napja. A kártalanítás a felek megállapodásának tárgya. 
A főváros esetében a megállapodás megkötésére irányuló kérelmet a fővárosi 
önkormányzatnak a területileg illetékes kerületi önkormányzathoz, a területileg illetékes 
kerületi önkormányzatnak a fővárosi önkormányzathoz nyolc napon belül írásban továbbítani 
kell. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha a kérelmező a kérelmét mindkét 
önkormányzathoz beadta volna. 

Ha a szerződő felek között - a kérelem benyújtásától számított egy éven belül - nem jön létre 
megállapodás, akkor kártalanítási eljárást kell lefolytatni, amelyet a Kormány általános 
hatáskörű területi államigazgatási szerve - Zala megyére kiterjedő illetékességgel a Zala 
Megyei Kormányhivatal - folytat le a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint a törvényben 
meghatározott eltérésekkel. A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke a 
követelt kárösszeg 2%-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft. 

A kártalanítás tárgyában hozott közigazgatási határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A 
határozat bírósági felülvizsgálata során a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a 
közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a pert a kártalanítás megfizetésére kötelezett ellen is meg kell indítani, és 

b) a bíróság a kártalanítási ügyben hozott határozatot megváltoztathatja. 



Területi építészeti-műszaki tervtanácshoz 
kötelezően benyújtandó tervek 
A területi építészeti-műszaki tervtanácshoz véleményezésre kötelezően 
benyújtandók 

• a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, a világörökség 
területen, az országos jelentőségű védett természeti területen, a „Natura 
2000” területen, a kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló 

• 10.000 m2 összes szintterületet elérő, de a 20.000 m2 összes szintterületet 
meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai, rendeltetésű, továbbá 

• 3.000 m2 összes szintterületet elérő, de az 5.000 m2 összes szintterületet meg 
nem haladó egyéb rendeltetésű új épület, és 

• a meglévő közhasználatú építmény homlokzatát is érintő, 5.000 m2 összes 
szintterületet meghaladó bővítés építési engedélyezéséhez és a településképi 
követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges 
építészeti-műszaki terveket; 

• a fentiek szerinti védelem alatt nem álló területen a 10.000 m2 összes 
szintterületet meghaladó, legfeljebb 15.000 m2 összes szintterületű, valamint a 
15.000 m2 összes szintterületet meghaladó méretű ipari és logisztikai 
rendeltetésű új épület építési engedélyezéséhez és a településképi 
követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges 
építészeti-műszaki tervek, amennyiben nem a külön jogszabály szerint 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban létesülnek. 

Nem kell benyújtani a tervet, ha a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 
137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügy tárgyát képező építmény terveinek készítésére kiírt tervpályázaton nyertes 
tervdokumentáció esetében. 

A tervet a tervező nyújtja be. 

A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmente 

 



Tájékoztató birtokvédelmi ügyekben a II. fokú eljárásról. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  
2. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 

11. tvr. 
3. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) 

Korm. rendelet (R.) 
4. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 
5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

 
Birtokvédelmi ügyben a jegyző határozata ellen a Ket. szerinti jogorvoslati és döntés-
felülvizsgálati eljárásnak nincs helye. ((R. 2. § (6) bekezdés) 

A R. 1. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a birtokvédelmi eljárás során hozott végzés 
elleni fellebbezést hivatalunk bírálja el, mely végzések lehetnek pl.:  

- kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító 
- eljárást megszüntető 
- eljárást felfüggesztő 
- eljárási bírságot kiszabó 
- eljárási költséget megállapító 
- költségmentességi kérelmet elbíráló  
 
Az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések az érdemi határozat elleni keresetben 
kifogásolhatók. 
 
Az Itv. 29. § (4) bekezdése alapján a végzés ellen benyújtott fellebbezés illetékköteles, 
melynek mértéke 3.000,- Ft, amit illetékbélyegben kell leróni. Természetes személy ügyfél 
költségmentesség engedélyezését kérheti, ha ennek jogszabályi feltételeivel rendelkezik. 
Kérelmét az eljárás bármely szakaszában, így a fellebbezésében is előterjesztheti, melynek 
engedélyezése tárgyában az első fokú hatóság dönt.  
 
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni az első fokú 
hatósághoz, aki azt az ügy összes iratával együtt a fellebbezési határidő leteltétől számított 
8 napon belül terjeszti fel hivatalunkhoz, kivéve, ha a fellebbezésben foglaltaknak 
megfelelően a döntését kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A határidőn túl benyújtott fellebbezést – elfogadott 
igazolási kérelem hiányában –, továbbá a fellebbezésre nem jogosulttól származó 
fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
Hivatalunk a kifogásolt döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, melynek során a 
fellebbezésben foglaltak nem kötik. Az első fokú végzést helybenhagyja, megváltoztatja 
vagy megsemmisíti, illetve – amennyiben a másodfokú döntés meghozatalához nincs 
elegendő adat, vagy az első fokú végzés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy 



egyébként a tényállás további tisztázása szükséges – a döntés megsemmisítése mellett az 
ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja.  
 
A fellebbezési eljárásban megfizetett eljárási illetéket az ügyfélnek teljes mértékben vissza 
kell téríteni, ha a végzés az ügyfél hátrányára részben, vagy egészben jogszabálysértő volt. 
A visszatérítésről hivatalból, a fellebbezési eljárás során meghozott döntésben kell 
intézkedni. 
 
A másodfokú döntés a Ket. 128. § (5) bekezdése alapján a közléssel válik jogerőssé. A 
jogerős döntéssel szemben a Ket. 109. § (2) bekezdése alapján az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés 
közlésétől számított 30 napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál. A 
kérelemben a végrehajtás felfüggesztése is kérhető. A bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 
 



Vásár, piac, bevásárlóközpont fenntartása 
és üzemeltetése 
  

1/ A vonatkozó jogszabályok 

2/ Vásár, piac, bevásárlóközpont fenntartója, üzemeltetője 

3/ Vásár rendezése, piac-fenntartása iránti engedély 

4/Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése 

5/ Az eljárások illetéke 

6/ A kérelem elbírálásának határideje, módja 

7/ Hatósági ellenőrzés 
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9/ További felvilágosítás - elérhetőségek 

  

1/ A vonatkozó jogszabályok: 

  

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól (Szolgtv.) 

• 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról és a bevásárló 
központokról 

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.) 
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.) 
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.) 

  

 -  

2/ Vásár, piac, bevásárlóközpont fenntartója, üzemeltetője 

  



vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 
idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű 
kiskereskedelmi tevékenységet (kivéve: közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, 
valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott 
kereskedelmi tevékenység) 

 piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen 
általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet; 

bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó 
jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi 
tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási 
tevékenységet is folytatnak; 

fenntartó: a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont helyszínéül szolgáló terület, ingatlan 
tulajdonosa, bérlője vagy más jogcímen használója, aki a vásáron, piacon, illetve a 
bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet folytatók részére a helyhasználatot 
biztosítja, és aki a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpontban kereskedelmi tevékenységet 
folytatók részére a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatási tevékenység folytatásáért felelős; 

üzemeltető: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt, a vásár, piac, illetve a bevásárlóközpont 
vezetését, illetve annak működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó 
nevében eljárni jogosult. 

  

A vásár rendezése, a piac fenntartása engedélyköteles, a bevásárlóközpont üzemeltetése 
bejelentés-köteles tevékenység. 

   

3/ Vásár rendezése, piac fenntartása iránti engedély  

  

A kérelmet a fenntartónak a kistérség székhelye szerinti település jegyzőjéhez kell 
benyújtania. 

A kérelem tartalma és mellékletei: 

  

• a fenntartó neve, címe, illetve székhelye, elektronikus levelezési címe, amennyiben 
azzal  rendelkezik; 

• a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi száma vagy cégjegyzékszáma, illetve a 
bírósági  

•  nyilvántartásba vételi száma; 
• az üzemeltető neve, címe, elektronikus levelezési címe, amennyiben azzal 

rendelkezik; 



• a vásár, piac elnevezése, (szak)jellege; 
• a vásár, piac címe, helyrajzi száma; 
•  a vásár, piac számára kijelölt terület, alapterülete, méretarányos helyszínrajza az 

üzletek,  

árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek 
tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, -
feltöltési útvonalak kijelölésével; 

• a területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó 
igazoló okirattal (a  

tulajdoni lap kivételével), továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös 
tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; 

• a vásár rendezésének, piac tartásának időpontja, időtartama, illetve a vásár, piac 
napi/heti nyitvatartási ideje; 

• a vásár, piac működésének rendje; 

• élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve  

állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát 
arról,  hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó 
jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít. 

  

A tulajdoni lap és a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése iránt a jegyző intézkedik. 

Hiányos kérelem: 

Amennyiben a kérelem hiányosan kerül benyújtásra, vagy valamely szükséges melléklet 
hiányzik, jegyző a hiánypótlás iránt intézkedik, s csak ezt követően dönt a nyilvántartásba 
vételről. 

A hiánypótlás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele, így az ügyintézési 
határidő ennek időtartamával meghosszabbodik. 

Ezen eljárások igazgatásszolgáltatási díját, a kérelem benyújtásakor, a jegyző által 
megjelölt módon kell megfizetni. 

  

4/ Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése 

Az üzemeltetőnek a bejelentést a kistérség székhelye szerinti település jegyzőjénél kell 
megtennie.  



Zala megyében:  

Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsa, Pacsa, Zalakaros, Zalalövő, Zalaegerszeg, 
Zalaszentgrót  

 A bejelentés tartalmazza:  

• a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal 
rendelkezik, 

• a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi számát, 

• az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben 
azzal rendelkezik, 

• a bevásárlóközpont elnevezését, 
• a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát, 
• a területhasználat jogcímét, 
• a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá 
• az üzletek, más árusítóhelyek számát. 

  

A jegyző a bevásárlóközpontot a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A bejelentett 
adatokban történő változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.  

A jegyző a bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételt követően, megküldi a 
fogyasztóvédelmi hatóságnak, az illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi 
felügyelőségének, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak. 

 - 

5/ Az eljárás illetéke 

Az eljárási illetéket a kérelmen illetékbélyegben kell leróni. 

 Az engedély iránti kérelem illetéke és a bejelentés illetéke: 2200.-Ft 

 Másodfokú /fellebbezési / eljárás illetéke: 

                                               határozat elleni fellebbezés       5000,- Ft 

                                               végzés elleni fellebbezés           3000,- Ft. 

 - 

  

6/ Az engedély iránti kérelem elbírálásának határideje, módja 

  



Az ügyintézési határidő: a kérelem előterjesztésétől számított 15 nap. 

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján dönt az engedély kiadásáról, ezzel 
egyidejűleg a kereskedőt nyilvántartásba veszi. 

Az adatokban történt változásokról a fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni, az 
értesítés elektronikus úton is megtehető. 

  

7/ Hatósági ellenőrzés 

  

A vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpont üzemeltetésére e rendeletben előírt 
feltételek meglétét a jegyző ellenőrzi. A jegyzőn kívül a vásárok és piacok, illetve a 
bevásárlóközpontok működésére, valamint az ott végzett kereskedelmi tevékenységre, 
forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az 
engedélyezésben részt vevő hatóságok, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti hatósága, illetve a 
nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőség, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége 
és munkaügyi felügyelősége, a külön jogszabályban foglalt hatáskörükben eljárva jogosultak 
ellenőrizni, illetve hatósági jogkörüket gyakorolni. 

  

Jogkövetkezmények:  

A jegyző az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot bezáratja, ha 

a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 

b) a vásár, piac megszűnik, 

c) a vásár, piac működése a jogszabályban előírt feltételeknek, az annak teljesítésére 
vonatkozó felszólítás ellenére sem felel meg. 

  

8/ Fellebbezés a jegyző határozata/végzése ellen 

  

A jegyző az engedély megadásáról, a változásról, valamint a visszavonásról szóló határozatát 
a fenntartóval, a kijelölt szakhatóságokkal, valamint a vásár, piac helye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjével, rendőrkapitánysággal közli. Az engedély 
visszavonásáról szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó székhelye 
szerint illetékes körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes 
cégbírósággal is közölni kell. 



A jegyző határozata/végzése ellen az ügyfél - a határozat/végzés kézbesítését követő 15 napon 
belül - fellebbezést nyújthat be a jegyzőnél, aki a fellebbezést megvizsgálja, ha az abban 
foglaltakkal egyetért, akkor a határozatát/végzését saját hatáskörében visszavonja, vagy 
módosítja, ellenkező esetben a fellebbezést az ügy összes iratával együtt, a fellebbezési 
határidő lejártát követő 8 napon belül, köteles felterjeszteni a másodfokú hatósághoz. 

A másodfokú eljárásra Zala megyében a Zala Megyei Kormányhivatal rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel. A Hivatal a fellebbezésben foglaltak alapján lefolytatja a 
másodfokú eljárást, majd ennek eredményeként dönt. 

• Ha megállapítja, hogy a jegyző határozata részben vagy egészben jogszabálysértő, úgy 
azt részben vagy egészben megváltoztatja. 

• Ha úgy ítéli meg, hogy ennek eldöntéséhez további bizonyítási eljárás lefolytatása 
szükséges, akkor a határozatot végzéssel megsemmisíti és a jegyzőt új eljárás 
lefolytatására kötelezi. (A végzés ellen jogorvoslatot nem lehet igénybe venni.) 

• Ha a jegyző határozata nem jogszabálysértő, úgy azt helybenhagyja.  

  

A másodfokú határozat jogerős, ellene közigazgatási úton további fellebbezésnek helye nincs, 
csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet kérni annak bírósági felülvizsgálatát. A bírósági 
felülvizsgálatra irányuló keresetet/végzés esetében kérelmet az illetékes Megyei Bírósághoz 
címzetten, de az iratok csatolása végett a jegyzőnél lehet benyújtani a határozat/végzés 
kézbesítését követő naptól számított 30 napon belül. 

A végzésről a bíróság nemperes eljárásban dönt. 




