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Az elsőfokú hatóság a tényállás tisztázása során a Korm. rendeletben meghatározott 
követelményeket vizsgálja, így különösen azt, hogy a helyiség objektíven alkalmas-e a 
tevékenység gyakorlására. Az elsőfokú hatóság továbbá – korlátok között, de – 
birtokvédelmi jellegű vizsgálatot is lefolytat. A telepengedélyező hatóság birtokvédelmi 
jellegű feladatait a Korm. rendelet fent idézett 7. § (1) bekezdése alapozza meg. 
 
 
 
 
 
 

H A T Á R O Z A T. 
 

Az elsőfokú határozatot megsemmisítem  
és az elsőfokú hatóságot új eljárás elfolytatására utasítom. 

 
 
a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Építésügyi Főosztálya . számú 
szakhatósági állásfoglalásába az alábbiakat foglalta: 
 
„Az elsőfokú építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását helybenhagyom. A 
kérelmezett telephely engedély kiadásához hozzájárulok.” 
 
Határozatom a közléssel jogerős. A határozat bírósági felülvizsgálatát az ügyfél 
jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti. A bírósághoz címzett keresetlevelet az 
elsőfokú hatóságnál határozatom közlésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására 
nincs halasztó hatálya. A bírósági eljárás illetékköteles. A felperes kérheti a per tárgyaláson 
kívüli elbírálását. 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
Eljárásom során a rendelkezésemre álló iratok és a fellebbezésben leírtak alapján az 
alábbiakat állapítottam meg. 
 
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
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rendelet) 3.§ (2) bekezdése szerint jogerős telepengedély nélkül a tevékenységet megkezdeni, 
folytatni, illetve módosítani nem lehet. 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése alapján jogszabály elrendelheti, hogy a 
határozat meghozatala előtt más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) állásfoglalását kell 
beszerezni. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése kimondja, hogy a szakhatóságot az ügyben 
érdemi döntésre jogosult hatóság keresi meg, amely döntésének meghozatalánál kötve van a 
szakhatóságnak - a hatásköre keretei között kialakított - jogszabályon alapuló 
állásfoglalásához. 
 
A Ket. 104. § (1) bekezdése szerint, ha az első fokon eljáró hatóság nem élt a 103. §-ban 
biztosított jogával, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult szerv dönt. A (3) bekezdés 
kimondja, hogy a határozat egésze ellen irányuló fellebbezés alapján a fellebbezés 
elbírálására jogosult szerv a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást 
megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 
 
Az elsőfokú hatóság a tényállás tisztázása érdekében 2007. augusztus 7-én helyszíni szemlét 
tartott, valamint a szakhatósági állásfoglalásokat beszerezte. Az alábbi, a Korm. rendelet 5.§ 
(3) bekezdésében meghatározott szakhatóságok adták hozzájárulásokat a telepen végezhető 
tevékenységhez: Budapest kerületi Rendőrkapitányság; Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Dél-
Pesti Tűzmegelőzési Régió; ÁNTSZ, Bp. kerületi Intézete; Fővárosi Polgári Védelmi 
Igazgatóság; Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatóság, valamint a Bp. kerület Építéshatósági Iroda, mint elsőfokú építésügyi 
szakhatóság.  
 
Az elsőfokú hatóság a szakhatóságok állásfoglalásait a Ket. 45.§ (1) bekezdése szerint a 
határozatába foglalta. A szakhatóságok a kérelemben megjelölt tevékenységhez a 
hozzájárulásukat megadták.  
 
Mivel a fellebbező arra hivatkozott, hogy a „környezetük a KVSZ alapján L4… intenzív 
lakóövezet lett”, és ez alapvetően változtatja meg a telep működésének feltételeit, ezért 
másodfokú eljárásom során megkerestem a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 
Hivatal Építésügyi Főosztályát, mint másodfokú építésügyi szakhatóságot. A szakhatóság az 
állásfoglalásának indokolásába a következőket foglalta: 
 

„(…) Miután kérelmező tevékenységét meglévő műhelyépületben végzi, így függetlenül az 
ingatlan övezeti besorolásától, a kérelmezett tevékenység végzése az adott helyen építésügyi 
hatósági szempontból nem kifogásolható. (…) 

Fentiekre tekintettel másodfokú szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. és 45. §-ában 
foglaltak szerint megadtam.” 

 
A fentiekből megállapítható, hogy a másodfokú szakhatóság helybenhagyta az elsőfokú 
szakhatóság állásfoglalását.  
 
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint „a jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a 
szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep, különösen műszaki 
szempontból megfelel a - környezetvédelmi, a vízügyi és az építésügyi követelményekre - 
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vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, 
birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők 
egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.” 
 
A Korm. rendelet nem támaszt olyan követelményt, hogy a telepengedély kiadásához az 
eljárásban ügyfélként részt vevő szomszédok hozzájárulása szükséges lenne. A telepengedély 
abban az esetben adható ki, ha a Korm. rendeletben foglalt feltételeknek és a 
szakhatósági állásfoglalásoknak megfelel. Ez tehát egyfelől a szakhatóságok eljárását, 
másfelől az eljáró hatóság tényállás tisztázását feltételezi.  
 
A szakhatóságok a tevékenység folyatásához hozzájárultak, a kifogásolt építéshatósági 
állásfoglalást a II. fokú építésügyi szakhatóság megerősítette.  
 
Az elsőfokú hatóság a tényállás tisztázása során a Korm. rendeletben meghatározott 
követelményeket vizsgálja, így különösen azt, hogy a helyiség objektíven alkalmas-e a 
tevékenység gyakorlására. Az engedély kiadása feltételezi, hogy tevékenységet arra alkalmas 
helyen és módon fogják gyakorolni. Mindezeknek az ellenőrzésére azonban csak a tényleges 
működés során van lehetőség. Ezeket a körülményeket az elsőfokú hatóság hivatalból a 
Korm. rendelet 9.§-a alapján ellenőrzi és ha nem jogszabályszerű működést tapasztal, a 
jogszabályban meghatározott szankciókkal él. 
 
Az elsőfokú hatóság továbbá – korlátok között, de – birtokvédelmi jellegű vizsgálatot is 
lefolytat. A telepengedélyező hatóság birtokvédelmi jellegű feladatait a Korm. rendelet fent 
idézett 7. § (1) bekezdése alapozza meg. 
 
A birtokvédelmi jellegű bizonyítás kifejezetten a telepen folytatott tevékenység zavaró 
hatásait tárja fel. A jogszabály két kérdéskör vizsgálatát emeli ki: a szomszédjogi és a 
birtokvédelmi értelemben vett nyugalmat. E fogalompár bemutatásához a Polgári 
Törvénykönyv, az 1959. évi IV. törvény ad segítséget.  
 
Szomszédjogi értelemben vett nyugalom a PTK-ban egyfajta tulajdon-korlátozást jelent. 
Eszerint (Ptk. 100.§) a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan 
magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy 
amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. E szabályozás alapja, hogy a polgári jog biztosítja 
a személyeknek az őket megillető jogok szabad gyakorlását, e jogok társadalmi 
rendeltetésének megfelelően [Ptk. 2.§ (2)]. Ebből következően azonban a tulajdonból eredő 
használati és birtoklási jogosítvány nem eredményezheti mások jogainak csorbítását, vagyis e 
jogokat mások jogaival összhangban kell gyakorolni. A Ptk. sem sorolja fel a zavaró és 
veszélyeztető magatartásokat, illetve nem is definiálja azokat. A telepengedélyezés 
szempontjából ilyen lehet például a zajos, büdös tevékenység folyatása. A polgári jog szerint 
a másokat zavaró tevékenység csak akkor tiltott, ha a zavarás szükségtelenül következik be. A 
szükségtelen zavarás fogalmát szintén nem határozza meg a Ptk, ezért a minden egyes konkrét 
esetben a tulajdonos és a szomszéd ellentétes érdekeinek mérlegelésével kell megállapítani, 
hogy a zavarás szükségtelennek minősül-e. A fenti fogalmak tartalmát azonban a bírósági 
gyakorlat részletesen kidolgozta.  
 
A birtokvédelmi értelemben vett nyugalom alanya nemcsak tulajdonos lehet, hanem 
bármilyen jogcímen birtokban lévő személy (pl. használó, haszonbérlő, bérlő, stb.). A Ptk. 
szerint (188.§) a birtok legfontosabb jogi következménye, hogy a birtokos mindenki mástól 
követelheti, hogy tartózkodjék a fennálló birtokállapot jogalap nélküli megváltoztatásától 
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vagy megzavarásától. Ez a zavarás azt jelenti, hogy a birtokostól nem vonja el a dolog feletti 
hatalmat, de akadályozza abban, hogy azt zavartalanul gyakorolja. Mivel a birtokos 
mindenkitől követelheti, hogy tartózkodjék a birtoklásának megzavarásától, ezért itt 
alapvetően nem a tulajdon korlátja oldaláról, hanem a másik szereplő, a zavarást elszenvedő 
fél oldaláról közelíti meg a jog a kérdést. 
 
Az elsőfokú határozatból, illetve az ügyiratból (például a szemlén felvett jegyzőkönyvből) 
nem derül ki, hogy az elsőfokú hatóság megvizsgálta volna a telepengedélyezés kapcsán 
felmerülő birtokvédelmi kérdéseket. Bár a fentiekben kifejtettek szerint a Korm. rendelet 
7.§ (1) bekezdése alapján kötelező számára, azt azonban az elsőfokú határozat nem 
tartalmazza. A hatóság nem ad számot arról, hogy az eljárás során megvizsgálta volna a fenti 
birtokvédelmi jellegű kérdéseket, mint például: a tevékenységet a szomszédoktól majd milyen 
messze kívánják végezni, milyen hangfogó, zajvédő szigetelést fognak alkalmazni, milyen 
eszközökkel fogják végezni a tevékenységet, amennyiben zaj merül fel, azt milyen 
időközökben, milyen mértékben tervezik, stb.  
 
A megismételt eljárásában a fentiekben kifejtettek szerint szükséges a telep működésének 
birtokvédelmi értelemben történő megvizsgálása, valamint a lefolytatott bizonyításnak 
részletes indokolása az elsőfokú határozatban. A megismételt elsőfokú eljárás során a 
szakhatóságok újbóli megkeresése nem indokolt, hiszen azoknak az állásfoglalását az 
elsőfokú hatóság már beszerezte. Szükséges azonban a megismételt eljárást lezáró 
határozatban is szó szerint feltüntetni az összes szakhatósági állásfoglalás rendelkezését a 
rendelkező részben, az indokolását az indokolásban.  
 
Felhívom az elsőfokú hatóság figyelmét, hogy a Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint „a 
jegyző a telepengedéllyel kapcsolatban az engedély megadásakor – vagy lakossági 
bejelentésre indított vizsgálat, illetve a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján később is 
– megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott 
átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.” 
 


