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főjegyzők, címzetes főjegyzők, jegyzők részére 
 
 

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
 

 
Korábbi ígéretünknek megfelelően – a hivatalvezető megbízásából – közzé tesszük azon 
döntéseinkben képviselt álláspontjainkat, melyek kötelező jelleg nélkül segíthetik elő a régió 
egységes és helyes joggyakorlatának kialakítását.  
 
Emellett összegyűjtöttük a közigazgatási pereinkben született bírósági döntéseket, melyeket 
általánosságban véve iránymutatónak tartunk, illetőleg amelyek megerősítik az eddigi 
gyakorlatunkat. A döntések teljes terjedelemben Hivatalunk honlapján olvashatóak 
(http://www.kmrkh.hu/jegyz.htm). 
 
 
I. Az ipar – kereskedelmi területen különösen fontosnak tartom a működtető személyében történő 
változás (ún. névátírási eljárás) esetében az ügyfélkör helyes meghatározását. Ebben a kérdésben 
korábbi érveinket továbbgondoltuk. Döntéseink mondanivalója az alábbiakban foglalható össze:
  
 

1. A szomszédos ingatlanok tulajdonosai nem tekinthetők ügyfélnek, amikor a korábbi 
működési engedélyhez képest csak a jogosult személyében bekövetkező változás okán 
kérvényeztek új engedélyt az elsőfokú hatóságtól. 

 
2. A lakóház közgyűlését a társasházi törvény alapján csak abban az esetben kell 

megkeresnie az elsőfokú hatóságnak, ha az új működési engedély iránti kérelemben 
megjelölt tevékenység a korábbi működési engedélyben engedélyezett tevékenységhez 
képest a társasház működését, illetve a lakhatás nyugalmát zavaró módon változtatja meg 
az üzlet használatát. 

 
3. A társasháznak a nem lakás céljára szolgáló helyiség megváltoztatatni kívánt használata 

esetében nemcsak az engedélyköteles tevékenység megtiltásához, hanem a feltételekhez 
kötött hozzájáruláshoz is joga van. Ezek a feltételek akkor foglalhatóak bele a hatóság 
határozatába, ha azok a törvényi cél elérésére irányulnak (pl.: a lakhatás nyugalma), 
arra alkalmasak, és jogszabállyal nem ellentétesek. 
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4. Az elsőfokú hatóságnak vizsgálnia kell a telepengedélyezésről szóló Kormányrendeletben 

meghatározott követelményeket, így különösen azt, hogy a helyiség objektíven alkalmas-e 
a tevékenység gyakorlására. Az elsőfokú hatóság továbbá – korlátok között, de – 
birtokvédelmi jellegű vizsgálatot is köteles lefolytatni. A vizsgálat megállapításait az 
érdemi döntésbe kell foglalni. A telepengedélyező hatóság birtokvédelmi jellegű feladatait 
a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapozza meg.  

 
 
II. A közigazgatási pereinkben született bírósági határozatok közül az alábbiakat találtuk 
hasznosíthatónak: 
 
 

1. Ha valaki egy társasházban üzletet kíván nyitni, ebben az ügyben a társasház ügyfélnek 
tekintendő, a leendő vendéglátó-ipari egység működése a társasház lakóinak jogát, jogos 
érdekét érinti. Az ügyféli jogok érvényesülését biztosítani kell, függetlenül attól, hogy a 
társasházi törvény alapján meg kell –e keresni a társasházat. Fővárosi Bíróság 
4.K.30.516/2008/3./ 

 
2. A működési engedély visszavonása megalapozott, ha az üzletben működő, bérlőként 

fellépő ügyfél az üzlet használatához nem rendelkezik valamennyi tulajdonos 
hozzájárulásával. /Pest Megyei Bíróság 7.K.27.691/2006/19./ 

 
3. A telepengedély - köteles tevékenységre utaló bejelentés alapján induló eljárásban a 

közigazgatási szervek teljes mértékben tisztázták az ügyet, mert kétszer tartottak előzetes 
értesítés nélkül helyszíni szemlét, mely a kérelem tárgyára tekintettel ez esetben a 
legmegfelelőbb a bizonyításra. /Fővárosi Bíróság 24.K.34.290/2006/8./ 

 
4. Semmilyen eljárási törvény nem tiltja, hogy a bizonyítás során olyan tanút hallgassanak 

meg, aki elfogult lenne. A tanú elfogultságát, illetve a vallomása helyességét a 
bizonyítékok mérlegelése és összevetése során kell értékelni. /Fővárosi Bíróság 
24.K.34.290/2006/8./ 

 
5. A tanúvallomások és a helyszíni szemle eredménye között nem volt ellentmondás, nem 

utalt arra semmi, hogy a tanúk elfogultak lennének, ezért ezek a bizonyítékok 
megalapozottá tették a döntést. /Fővárosi Bíróság 24.K.34.290/2006/8./ 
 

6. A telepengedélyezési eljárásban egyes tanúk rendkívüli mértékű szaghatásról és károsító 
hatásról tettek vallomást. A bíróság ezzel szemben a nyomdaipari szakértő igazságügyi 
véleménye, a tanúként meghallgatott munkavédelmi szakmérnök vallomása, illetőleg az 
ÁNTSZ által az eljárás során végzett konkrét mérések alapján megállapította, hogy a 
telep a környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát nem 
zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. 
/Pest Megyei Bíróság 6.K.26.451/2005/44./ 
 

7. A birtokvédelmi végrehajtás során azt kell egyértelműen tisztázni, hogy az alapul szolgáló 
birtokvédelmi határozatban előírtaknak önkéntesen a kötelezett nem tett eleget. Az adott 
ügyben az ellentétes ügyféli nyilatkozatok mellett a telefonhívások időpontján kívül 
konkrétumokat nem tartalmazó, általános megfogalmazású rendőrségi iratból kiindulva 
megalapozott döntés nem hozható. /Fővárosi Bíróság 2.Kpk. 45.722/2007/9./ 
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8. Az adótartozás méltányosságból történő mérséklésére, illetve elengedésére irányuló 

eljárás körében önmagában az, hogy valaki nem rendelkezik havonta rendszeres 
jövedelemmel, még nem bizonyítja hogy akár saját, akár a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését az adó megfizetése súlyosan veszélyeztetné. Ha az ügyfél 
tulajdonában több ingatlan van, azok hasznosításából jövedelemmel rendelkezhet. /Pest 
Megyei Bíróság 5.K.26.384/2007/5./ 

 
9. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az 52. § 7. pontja értelmében nemcsak az 

ingatlan-nyilvántartásba már bejegyzett tulajdonos kötelezhető az építményadó 
megfizetésre, hanem az is, aki tulajdonjog átruházására irányuló szerződést kötött, és ezt 
a földhivatalhoz benyújtotta (melynek tényét a földhivatal széljegyezte). A törvény a 
potenciális tulajdonost is az építményadó alanyának tekinti. /Legfelsőbb Bíróság Kfv. 
I.35.163/2007/7./ 

 
10. Amennyiben a közigazgatási szerv a rendőrségtől a megfelelő bűncselekményre történő 

hivatkozással értesítést kap, akkor a vezetői engedély visszavonásáról, illetve a vezetési 
jogosultság szüneteléséről kell határoznia; nincs mérlegelési lehetősége abban, hogy a 
rendőrség értesítése alapján milyen módon jár el. /Fővárosi Bíróság 
20.K.33.725/2006/18./ 

 
11. Ha a szabálysértési eljárásban döntést hozó bíróság nem tartotta az ügyfél magatartását 

szabálysértésnek, ez nem mentesíti annak a következményei alól, ha érvényes műszaki 
vizsga nélkül használja a gépjárművét, azaz megalapozott a gépjármű forgalomból 
történő kivonása. /Fővárosi Bíróság 20.K.33.783/2006/18./ 

 
12. Az ügyfél lakcímének fiktívvé nyilvánítása helyes, ha a lakcímrendezési ügyben hozott 

elsőfokú határozatról az ügyfél birtokvédelmi eljárás keretében szerzett tudomást, a 
birtokvédelmi eljárás során pedig elismerte, hogy a lakás végleges elhagyásnak 
szándékával elköltözött. /Legfelsőbb Bíróság Kfv. II.39.161/2007/8./ 

 
13. Az elsőfokú határozat kézbesítése kapcsán elkövetett jogsértés orvoslást nyert, mert az 

ügyfél a határozat ellen fellebbezéssel élhetett és fellebbezését a másodfokú közigazgatási 
szerv érdemben elbírálta. Az ügyféli jogait gyakorolhatta, így az ügy érdemére kiható 
eljárási jogsértés nem történt. /Legfelsőbb Bíróság Kfv. II.39.161/2007/8./ 

 
 
Kérem, hogy a fentieket kollégáival ismertetni szíveskedjék. 
 
 
Budapest, 2008. június „       „ 
 

 Üdvözlettel: 
 
  Dr. Józsa Veronika 
  hivatalvezető-helyettes 
 s.k. 
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