Kodifikáció
A TARTALOMBÓL
CSEPORÁN ZSOLT
A Magyar Művészeti Akadémia közjogi státusza
SOLYMOSI VERONIKA
Az általános közigazgatási rendtartás önkormányzati hatósági eljárást érintő
szabályozása
VEILANDICS ESZTER
Az önkormányzati rendeletalkotás története és jelene
HAVASI BIANKA
Jogalkotási elvárások megjelenése a Kúria Önkormányzati Tanácsának
gyakorlatában – különös tekintettel a helyi adórendeletekre
NYIKOS BETTINA
A helyi jogalkotási negligencia megnyilvánulásai

2017/2.
Kiadja a Kodifikátor Alapítvány, Pécs

KODIFIKÁCIÓ

2

Kodifikáció
Kiadja a Kodifikátor Alapítvány
7622 Pécs, Jogász u. 2.

Főszerkesztő
Tilk Péter

tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK

Szerkesztők
Kocsis Miklós
Petrétei József

egyetemi docens, PTE ÁJK
egyetemi tanár, PTE ÁJK

A Szerkesztőbizottság elnöke
Kecskés László

dékán, egyetemi tanár, PTE ÁJK; az MTA levelező tagja

A Szerkesztőbizottság titkára
Naszladi Georgina

OTKA-kutató, PTE ÁJK

A Szerkesztőbizottság tagjai
Buksza Zsolt
Csink Lóránt
Daku Magdolna
Domaniczky Endre
Drinóczi Tímea
Gelencsér József
Gyergyák Ferenc
Havassy Sándor
Horváth Attila
Kiss László
Kocsis Miklós
Kovács Gábor
Küpper, Herbert
Mihályi Zsolt Apor
Nagy Erika
Orova Márta
Papp Imre
Patyi András
Petrétei József
Varga Zsolt
Wallacher Lajos
Varga Zs. András
Zöld-Nagy Viktória

főtanácsadó, Országgyűlés Hivatala
egyetemi docens, PPKE JÁK
főosztályvezető, Országgyűlés Hivatala
konzul, Magyarország Külügyminisztériuma
egyetemi docens, PTE ÁJK
közigazgatási jogász
főtitkár, TÖOSZ
igazgató, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
tanársegéd, NKE, Közigazgatás-tudományi Kar
professor emeritus, PTE ÁJK, v. alkotmánybíró
egyetemi docens, PTE ÁJK,
igazgató, MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
jegyző, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Prof., dr. dr. H. C., Institut für Ostrecht München
osztályvezető, Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzatának Hivatala
vezető-főtanácsos, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály
közigazgatási főtanácsos, Miniszterelnökség
adjunktus, ELTE ÁJK
rektor, intézetvezető egyetemi tanár, NKE, az NVB elnöke
egyetemi tanár, PTE ÁJK
jegyző, Kisújszállás Város
ügyvéd, Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Boggs, Budapest
dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, PPKE JÁK; alkotmánybíró
helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
A kiadvány megjelenését a Pécsi Tudományegyetem
Állam-és Jogtudományi Kara támogatta.

A kiadványban megjelenő írásokban foglalt vélemények nem feltétlenül tükrözik a Kiadó vagy a Szerkesztőbizottság álláspontját.

HU ISSN 2063-7519
A lapban megjelent tanulmányok anonim lektorálást követően kerülnek közzétételre.

2017/2.

KODIFIKÁCIÓ
TARTALOMJEGYZÉK

3

Tartalomjegyzék
Köszöntő
Cseporán Zsolt

A Magyar Művészeti Akadémia közjogi státusza

Solymosi Veronika

Az általános közigazgatási rendtartás önkormányzati hatósági eljárást érintő szabályozása

Veilandics Eszter

Az önkormányzati rendeletalkotás története és jelene

4
5

17

36

Havasi Bianka

Jogalkotási elvárások megjelenése a Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlatában
– különös tekintettel a helyi adórendeletekre

Nyikos Bettina

A helyi jogalkotási negligencia megnyilvánulásai

2017/2.

53
65

KODIFIKÁCIÓ
KÖSZÖNTŐ

4

Köszöntő
A Kodifikátor Alapítvány és a Kodifikáció c. folyóirat szerkesztőbizottsága nevében tisztelettel
köszöntöm az Olvasót!
Az immár hatodik évfolyamában járó, a jogalkotási kérdéseket körüljáró írásokat preferáló Kodifikáció 2017/2. számában változatos témaköröket dolgoznak fel Szerzőink.
A Kodifikáció c. lap e lapszámában is teljesíti célkitűzését: a jogalkotás kérdéskörének vizsgálatával, elemzésével foglalkozik – elméleti és gyakorlati megközelítésben egyaránt. Reméljük, hogy e
lapszámunk is elnyeri tetszését.
Minden észrevételt, illetve a Kodifikáció profiljába illeszkedő írást örömmel fogadunk a
tilk.peter@ajk.pte.hu címen.
Kellemes böngészést kíván a lap főszerkesztője:
Pécsett, 2017 októberében
dr. Tilk Péter
tanszékvezető egyetemi docens
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Cseporán Zsolt,
tanársegéd
PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék
A Magyar Művészeti Akadémia
közjogi státusza*
I. Történeti előzmények
Magyarország Alaptörvénye az 1949. évi XX.
törvényhez (korábbi Alkotmány) képest kibővült – többek között – abban a tekintetben,
hogy immár a köztestületekre vonatkozóan is
tartalmaz nóvumnak számító rendelkezést. A
X. cikk (3) bekezdése értelmében: „Magyarország védi a Magyar Tudomány Akadémia és
a Magyar Művészeti Akadémia tudományos
és művészeti szabadságát.”1 Az Alaptörvény
tehát – a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) mellett – külön nevesíti a Magyar Művészeti Akadémiát (MMA) is, megszüntetve
ezzel azt az egyoldalúságot, amely a művészet
és a tudomány szabadsága közül csupán az
utóbbinak biztosított köztestületi hátteret.2

5

közgyűlésének határozata alapján 1992-ben a
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.3
E testület mellett, az MTA-tól függetlenül
1992 januárjában „22 jeles magyar művész”4
megalakította az MMA-t azzal a céllal, hogy
tagjai személyes megbecsülésén túl a magyar
kultúra értékőrző, mértékadó közösségévé
váljon.5
II. MMA az Alaptörvényben
Az MMA alkotmányjogi fundamentuma a
művészet szabadságának alapjogi normájára
vezethető vissza. Az alkotmányozó a művészeti élet szabadságát expressis verbis nem
szabadságjogként konstituálta, hanem az annak érvényesülését biztosító állami garanciarendszert rögzítette az Alaptörvényben.

1. „Magyarország biztosítja a […]
művészeti alkotás szabadságát, […]”
Az Alaptörvény X. cikkének (1) bekezdése –
többek között – a művészet szabadságának
alapjogi deklarációja.

Az ügy „történeti” előzményeként megemlítendő, hogy az MTA-nak 1949-ig számos művész tagja volt, akik az ún. Széptudományi Alosztályban kaptak helyet. Amikor 1949-ben
az MTA-t átalakították, és Kodály Zoltán –
aki 1946-1949 között az MTA elnöki tisztét
töltötte be – határozott tiltakozása ellenére
megszüntették a Széptudományi Alosztályt,
megszűnt a szépírók, kritikusok, művészek
többségének tagsága. Ezt a helyzetet orvosolni próbáló módon jött létre Kosáry Domokos akkori elnök indítványára, az MTA

A citált rendelkezés kezdő fordulata alapján
Magyarország „biztosítja” a tudományos kutatás
és a művészeti alkotás szabadságát. E megoldás
némi nyelvtani, illetve ebből következően tartalmi változást is eredményez az Alkotmányhoz képest.6 Ez utóbbi ugyanis a „tiszteletben
tarja és támogatja” fordulatot alkalmazta.7 A
korábbi megfogalmazás explicit módon kifejezte az államnak az adott alapvető joggal
szembeni kettős tevékenységét: nem csupán

A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében
valósult meg.
1 A tanulmány témájából adódóan ehelyütt csak az
MMA-ra vonatkozó megállapításokra szorítkozom.
2 Tilk Péter: A művészet szabadságának szabályozási
modellje az Alaptörvényben. In: Kocsis Miklós – Tilk
Péter (szerk.): In: A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben. Kodifikátor Alapítvány, Pécs
2013. 30.
3 http://mta.hu/cikkek/szekfoglalok-107501
Érdekességként megemlítendő, hogy a Széchenyi Művészeti Akadémia ellenezte az Alaptörvény ismertetett
módon történő megszövegezését: „A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia elnökségének határozott
véleménye, hogy az alkotmány szövegében nem kell
2017/2.

ilyesfajta intézményeket megnevezni. Azt kell kimondani, hogy az alaptörvény garantálja a tudományos kutatás és művészi alkotás teljes szabadságát.” Művészet
a Magyar Tudományos Akadémián (Sipos Júlia összeállítása). Magyar Tudomány 2011/7. sz. A Széchenyi
Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjainak listája
http://mta.hu/cikkek/szechenyi-irodalmi-esmuveszeti-akademia-104911
4 http://www.mma.hu/az-mma-torteneterol
5 Ld. erről bővebben Kocsis Miklós: A tudomány szabadságának új konstitucionális keretei. Közjogi Szemle
2011/3. sz.
6 Vö. Cseporán Zsolt: A művészet szabadságának
mozgástere az Alaptörvény keretei között. Scriptura
2014/1. sz. 155.
7 Vö. Alkotmány 70/G. § (1) bekezdés

*
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tartózkodási („tiszteletben tartja”), hanem tevőleges kötelezettségre is utalt („támogatja”)
egyszerre.8
Ezzel ellentétben az Alaptörvény egyelemű
megszövegezést tartalmaz, és a „biztosítja”
kifejezéssel határozza meg az állam feladatát.
Bár a megfogalmazás azzal az állami kötelezettséggel kecsegtet, hogy az aktívan, tevőlegesen közreműködik a művészet szabadságának érvényesülésében,9 azonban nem tisztázza ennek a „kezességvállalásnak” a tartalmát – szűkítve ezzel az alapjogi garancia körét.10
E pozitív tartalmú „biztosítás” formája, rendszere, összetevőinek minden vonatkozása az
Alaptörvényből nem vezethető le, így egyes
aspektusok konkrét biztosítására senki sem
támaszthat alanyi jogot.11 Arra azonban a művészet képviselői igényt tarthatnak, hogy az
állam valamilyen formában eleget tegyen e
kötelességének. Ez végső soron az MMA felállításában és működtetésében ölt testet,12
amelyen keresztül az állam ellátja e körbe tartozó alkotmányos feladatát.13

2. „Tudományos igazság kérdésében az
állam nem jogosult dönteni, a
tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.”
Az állami szerepvállalás másik oldalán tartózkodási kötelezettség jelenik meg, amely az
Alaptörvény X. cikkének (2) bekezdésében
realizálódik. Ezzel összefüggésben fontos
megemlíteni, hogy az Alkotmánybíróság értelmezésében az Alkotmány 70/G. §-a nem
Kocsis: A tudomány szabadságának új konstitucionális keretei. 30.
9 Ld. Tilk: i. m. 30. o.
10 Kocsis: A tudomány szabadságának új konstitucionális keretei. 31.
11 Ld. Cseporán: A művészet szabadságának mozgástere az Alaptörvény keretei között. 155.
12 Meg kell jegyezni, hogy az állam művészet szabadsága kapcsán jelenlévő intézményvédelmi kötelezettsége nem merült ki a Magyar Művészeti Akadémia létrehívásában: e körbe tartozik még különösen a művészeti felsőoktatási intézmények mint a művésszé válás
egyik kiemelt biztosítékának fenntartása, vagy a művészi alkotótevékenység befolyásmentes gyakorlásának
garantálása, valamint a művészek kulturális megbecsülése az egyes díjakon keresztül, illetőleg az alkotások
2017/2.
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csupán szubjektív jogként fogalmazza meg a
tudományos alkotás szabadságát, hanem az a
rendelkezés, amely szerint a tudományos
igazságok kérdésében állást foglalni csak
maga a tudomány lehet kompetens, alapvető
jogállami és alkotmányos értéket nyilvánít
ki.14
E tilalmat az Alaptörvény csak a tudományos
élet szabadsága kapcsán említi, ám analógiával élve alkalmazható ez az elv a művészet
szabadságára is.15 Ennek fényében az állam
művészeti semlegessége egyaránt jogállami, alkotmányos értéknek minősül.
Eszerint az állam éppen azokban a kérdésekben nem foglalhat állást, amelyek a művészetet művészetté teszik, ebből adódóan a művészetről és annak intézményeiről csak elvont
keretszabályokat alkothat, amelyek révén
ezek a semleges jogrendbe illeszkedhetnek.16
Tartalmi kérdésekben a művészeti alkotók
önértelmezésére kell hagyatkoznia, amelynek
„intézményes kiteljesítője” végső soron az
MMA.17 Abból azonban, hogy az állam semleges még nem következik az állam művészeti
közömbössége, így a jogalkotás során a művészet
sajátosságainak figyelembe vétele nem alkotmányellenes.

3. „Magyarország védi [...] a Magyar
Művészeti Akadémia [...] művészeti
szabadságát.”
Az elemzett bekezdés alkotmányjogi értelemben a művészet szabadsága állami biztosításának (objektív intézményvédelmi kötelezettség) és az állam művészeti semlegességének
hozzáférhetőségének biztosítása a nemzeti értékek
közvetítésének és a művelődéshez való jog elősegítése
okán.
13 Tilk: i. m. 30.
14 Ld. 34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
177, 182
15 Kocsis Miklós – Kucsera Tamás Gergely: A kultúraigazgatás aktuális közjogi és közpolitikai kérdéseiről –
a Magyar Művészeti Akadémia megjelenéséhez kapcsolódóan. In: Kocsis – Tilk (szerk.): i. m. 11.
16 Vö. az állam és a vallásszabadság viszonyával. Sólyom László: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Osiris, Budapest 2001. 145.
17 Ld. 18/2014. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [21]
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sajátos összefonódása. Ennek eredménye a
kulturális jogok kiteljesítőjeként deklarált két
köztestül – így az MMA – alkotmányi megjelenése. Rögzíthető tehát, hogy az MMA alkotmányos intézményként a művészet szabadságával összefüggésben jelenik meg a magyar
jogrendben. Az Alaptörvény szövegezéséből
adódóan felvetődő kérdés, hogy az említett
intézmény rendelkezik-e önmagában a művészeti élet szabadságával?
III. Az MMA alapjogi jogalanyisága
A joggyakorlás szempontjából fontos tétel,
hogy művészi alkotótevékenység végezhető
mind intézményi keretek között, mind azon
kívül. Garanciális szabály azonban, hogy a
művészet szabadsága mint alapjog egyik esetben sem csorbulhat az egyén szintjén.
Ez a megállapítás az ún. művészeti intézmények alkotmányjogi elismerésében jelenik meg, amelyek a
művészet szabadságának tárgyi oldalán értelmezhetőek. Ám ezzel a lépéssel csupán egy funkció
és kompetencia nélküli fogalmat vezettünk be
a jogrendbe. Szükséges tehát közjogi értelemben meghatározni az új entitás rendeltetését,
és az ahhoz kapcsolódó jogi eszközöket. Elsőként el kell helyezni ezeket az intézményeket a közigazgatás rendszerében, amely a
funkcióból levezetett, a többi szervhez való
viszony körülírásában jelenik meg. A meghatározás kulcsa végső soron az önállóság, illetve a függőség vagy mellérendeltség relációja. Ennek következtében rögzíteni szükséges
azt, hogy megkülönböztetendő alkotmányjogi értelemben az államtól önálló és nem önálló művészeti intézmény.
Az önállóság igazolása az autonómia és az önkormányzatiság kérdésével függ össze. Az autonómia valamely közösség önrendelkezési

Részletesen ld. Gergely Jenő: Az autonómiáról általában. In: Gergely Jenő (szerk.): Autonómiák Magyarországon 1848-2000. L’Harmattan Kiadó, Budapest
2005.
19 Kocsis Miklós: A felsőoktatási autonómia közjogi
keretei Magyarországon. Topbalaton, Budapest 2011.
61.
20 Vö. Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2011. 147148.
2017/2.
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joga, minden idegen, külső hatalomtól (államtól) való függetlensége. Vizsgálandó tehát ennek az önállóságnak eredete, funkciója és terjedelme.18
Az autonómia eredetének vizsgálatakor két
irányzat különböztethető meg: az originális
(eredeti) és a derivatív (származékos) önállóság. Míg az előbbi elmélet szerint az önkormányzatiság a közösséget eredendően megilleti, addig utóbbi esetben az autonómia csak
akkor és annyiban létezik, amennyiben az állam a saját hatalmából valamennyit átruház.19
A művészeti entitások önállósága az alapvető
jog – ti. a művészet szabadsága – jogosultjai
által átruházott jogösszességként írható le. Az
autonómia fundamentuma tehát az egyének
szabadságjogából ered, közvetetten. Ez az alkotmányos jogállam kereteiben ugyanis az
alapjogok elismeréséhez és biztosításához
mint a jogállamiság értéktartalmú eleméhez
kapcsolódik. A jogállam léte a modern államokban elválaszthatatlan az alapvető jogok
érvényesülésétől.20 Az alapvető jogokat minden esetben a tárgyi jog alapozza meg, így
ezek a jogosultságok az állam által az alkotmányban az egyénnek elismert és garantált
alanyi jogai.21 Ez azt jelenti, hogy az egyének
jogait az állam biztosítja (derivatív szubjektív
autonómia), így az alanyok részéről az alapjogukból eredő autonómia szükségszerűen
származékos, sajátos értelemben vett másodlagos derivatív önállóság. Ez alapján a művészeti intézmények autonómiája az entitást alkotó egyének
önkéntesen átruházott részjogosultságaiból álló művészeti önigazgatás.22
A művészeti intézmények autonómiájának funkciója
a művészet szabadsága érvényesülésének intézményi biztosítása, mivel az érintett alanyi
körök autonómiája az intézményi autonómia
kereteiben gyakorta jobban is érvényesíthető.23
Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. 428-429.
22 Cseporán Zsolt – Kocsis Miklós: Az Alkotmánybíróság határozata a Magyar Művészeti Akadémiáról.
JeMa: Jogesetek Magyarázata 2014/4. sz. 6.
23 Vö. a tudomány és az intézmény autonómiája közti
különbség. Kocsis: A felsőoktatási autonómia közjogi
keretei Magyarországon. 96.
21
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A művészeti intézmények önigazgatásának terjedelme jogi státuszuktól függően eltérő lehet.
Az autonómia legáltalánosabb értelemben az
önszabályozás jogát jelenti, tágabb értelemben azonban magában foglalja az önszabályozáson túl a végrehajtási, gazdálkodási és belső
jogszolgáltatási önállóságot is.24 Ebből kifolyólag a terjedelmének vizsgálata előtt utalni
szükséges annak részaspektusaira. Az autonómia mint feladat- és hatáskörök sérthetetlensége kifejeződik egyrészt a szervezeti autonómiában, másrészt a rendelkezési autonómiában,
harmadrészt az igazgatási autonómiában, valamint negyedrészt a gazdasági-pénzügyi autonómiában.25 Ezeknek érvényesülése adja az állami beavatkozástól való függetlenségét – illetve pontosabban: annak mértékét – az intézménynek. A művészeti intézmények autonómiájának terjedelme – azaz az egyes komponensek megléte – az állam diszkrecionális döntésén múlik, ami
konkrét formában, az adott művészeti intézmény jogállásához kötődik.
Mindezek alapján a művészeti intézmények fogalma alá azokat az autonómiával (önkormányzatisággal) rendelkező intézményeket sorolom, amelyek
kereteiben művészi tevékenységet végeznek.26 Ezek a
művészeti intézmények szűk értelemben a
művészeti profillal rendelkező felsőoktatási
intézményekkel azonosak, tág értelemben pedig minden más, erre alkalmas intézményt
magában foglal – de különösen színházakat,27
galériákat, koncerttermeket stb.28 A művészeti
intézmények autonómiája szempontjából azonban
szükségszerű követelmény, hogy az állam által garantált önkormányzati jogokként értelmezhető legyen –
ennek hiányában ugyanis (köz)jogi szempontból nem
igazolható az intézmény önállósága.
Kocsis: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei
Magyarországon. 70.
25 Petrétei József: Az önkormányzatok fogalmáról, jellegéről és alkotmányi szabályozásáról. Jura 1995/2. sz.
7.
26 Vö. Kocsis: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon. 96.
27 Ld. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 3. §-át.
28 Ezek lehetnek államilag létrehozott vagy (a magánintézetek esetében) támogatott intézmények. Kocsis: A
tudomány szabadságának új konstitucionális keretei.
33.
2017/2.
24
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Az alapjogi jogalanyiság körében fontos megjegyezni, hogy magát a művészi intézményt nem
illeti meg a művészet szabadsága, csak a derivatív jellegű művészeti önigazgatáshoz való jog: előbbi
ugyanis kizárólag az egyénnek mint a művészi
tevékenységet végzőnek a joga. A művészeti
intézmény funkciója „csupán” az, hogy keretet biztosítson az egyének (művészek) szabadságának érvényesüléséhez, amely végső
soron az alkotások nyilvánosságra közvetítésében
ölt testet. Ugyanezt támasztja alá az Alkotmánybíróság korábbi állásfoglalásában:
„Kivételes esetben előfordulhat ugyan, hogy
valamely állami szervet alapjogi sérelem ér.
Ez azonban csak akkor fordulhat elő, ha az
állam által fenntartott szerv az alapjog gyakorlásával szoros kapcsolatban áll, különösen
ha kifejezetten azzal a céllal jön létre, hogy az
egyén alkotmányos alapjoga gyakorolható legyen (illetve az alapjog gyakorolhatóságának
mintegy feltételeként jött létre, pl. egyetemek
és az oktatáshoz való jog, tudományos élet
szabadsága; a Magyar Tudományos Akadémia és a tudományos élet szabadsága; múzeumok, színházak és a művelődéshez való jog;
stb.). Az állami szerv alapjogsérelmének azonban
minden esetben visszavezethetőnek kell lennie az
egyének jogaira.”29 (kiemelés a szerzőtől)

Végezetül rögzítendő, hogy a művészeti intézmények önigazgatása nem hasonlítható a
helyi vagy területi önkormányzatokéhoz, mivel utóbbiakkal ellentétben az előbbi intézmények nem látnak el klasszikus értelemben
vett államigazgatási feladatokat, ezért autonómiájuk forrásának és terjedelmének is szükségszerűen másként kell alakulnia.30
A fenitek alapján kijelenthető, hogy az Alaptörvény szövege az MMA művészeti szabadsága terén31 pontatlannak minősíthető, így
29 Ld. 198/D/2008. AB

végzés, ABH 2009. 2961, 2962
Kiss László alkotmánybíró a 41/2007. (X. 27.) AB
határozathoz fűzött különvéleményében leszögezi,
hogy „cezúrát kell vonni a területi és az intézményi önkormányzatok (autonómiák) között”. Ugyanakkor azt
is állítja, hogy „vannak olyan követelmények, amelyek
az önkormányzatok minden típusára egyaránt vonatkoznak. (Pl. ilyenek egyes szervezetalakítási, finanszírozási kérdések.) Ezek tekintetében pedig lényeges
megkülönböztetés nem tehető. Ebben a sávban (az autonómiák alapvető garanciái tekintetében) tehát lényegi megegyezésnek kell fennállnia.”
31 A teljesség igényével: az állítás az MTA tudományos
szabadságára is igaz.
30
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célszerű lenne a köztestületet – az alapjogi
jogképességre utaló megfogalmazás mellőzésével – az alapjogi védelem objektív oldalán,
az állam intézményvédelmi kötelezettsége körében rögzíteni.
IV. Az MMA jogállása

1. Az MMA mint köztestület
A köztestületet, mint szervtípus a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
(korábbi Ptk.)32 1993. évi módosítása33 hozta
vissza a magyar jogrendszerbe.34 A módosítás
célja az volt, hogy egyes, közfeladatokat ellátó
szervezetek polgári jogi jogalanyiságát megalapozza. A szabályozás csak a legalapvetőbb
fogalmi jegyek és szervezeti jogi (ún.
statutumszabályok) meghatározására törekedett, minden mást a köztestületet létrehozó
„különös” szabályozás vagy a köztestületekre
vonatkozó pénzügyjogi szabályozás tárgykörébe utal.35
A köz- és magánjogi elemek keveredése a
köztestületek vonatkozásában azok rendeltetésére vezethető vissza: a köztestület meghatározó tulajdonsága a kettős, egyszerre civil és
állami minőség, ami közvetítői szerepét hangsúlyozza az állam szervei és a civil társadalom
között.36 Bár a köztestület nem állami szerv,
de állami felhatalmazás alapján bizonyos közhatalmi jogokat is gyakorló, közérdekű feladatokat végző, közcélú intézmény.37 Azáltal pedig, hogy a köztestületek törvényi felhatalmazás alapján szabályozzák belső szervezetüket
és működési rendjüket, valamint tagjaik bizonyos tevékenységét, közvetve a kívülálló polgárokat és szervezeteket is érintő jelentős jogi

A hatályos Ptk. (2013. évi V. törvény) a köztestületekre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
33 A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény
34 A módosítás a köztestület mellett a közalapítványt és
a közhasznú társaságot is a kódexbe emelte.
35 Fazekas Marianna: A köztestületek szabályozásának
egyes kérdései. Rejtjel, Budapest 2008. 14.
36 Fazekas Marianna: Új határok a köztestületek közés magánjogi szabályozásában. In: Csefkó Ferenc
(szerk.): Ünnepi kötet Ivancsics Imre egyetemi docens,
decan emeritus 70. születésnapjára. Studia Iuridica
32
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normákat alkotnak – amik olyan újszerű jogréteget alkotnak, amelyek a magyar jogrendszer jellegzetes posztmodern megnyilvánulásai közé sorolhatók.38 Ebből adódóan a közjogi jogi személyek jogállását – és így a köztestületét is – alapvetően a jogi személy államhoz való viszonyának nagyobb intenzitása határozza meg, mivel közjogi jogi személyként
önállóan látnak el olyan feladatot, amelyeket
az adott közjogi jogi személy hiányában maga
az állam látna el.39 Az Alkotmánybíróság szerint „törvény közjogi közfeladat ellátásra,
közérdekű tevékenység folytatására alkotmányosan indokolt módon hozhat létre köztestületet, szakmai kamrát és írhatja elő a kötelező köztestületi tagságot. A köztestületként
létrehozott szervezet nem az egyesülési szabadság alapján alapított szervezet, […]”40
Mindezek alapján megállapítható, hogy a köztestületek önkormányzattal és közjogi jogi
személyiséggel rendelkező, közigazgatási hatásköröket gyakorló atipikus közigazgatási
szervek, amelyek esetén a közhatalom gyakorlásához ugyanúgy demokratikus legitimációt kíván meg az Alaptörvény, mint az államigazgatási vagy helyi önkormányzati szervek
esetén.41
***
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló
2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban:
MMA tv.) 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az
MMA köztestületi formában látja el feladatait,
amely az államnak az európai akadémiai eszméhez való deklarált programszerű visszatérése.42 Ez alapján az MMA alkotmányban
konstituált, művészeti és kulturális közfeladatokat

Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs 2008.
175.
37 Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris, Budapest 1998. 162.
38 Ádám: i. m. 163.
39 Patyi András: Egyes önkormányzati alapjogok viszonylagossága. Magyar Közigazgatás 1998/9. sz. 525.
40 22/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 127,
129
41 Patyi András – Varga Zs. András: Általános közigazgatási jog (az Alaptörvény rendszerében). Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2013. 331.
42 Ld. MMA tv. preambulum
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ellátó köztestület, amely az MMA tv. 2. § (5) bekezdése értelmében közhasznú szervezetnek minősül.

2. Az MMA függetlensége
Elsőként rögzítendő, hogy az MMA függetlenségének kérdése – igazodva az alkotmányjogi keretekhez – a köztestület és az állam,
vagyis a közhatalmat gyakorló szervek relációjában vizsgálandó. A függetlenség óhatatlanul összekapcsolódik az autonómia fogalmával. Az autonómia mint sajátos, szervezeti értelemben vett önállóság jelentéstartalma valamely intézménynek, közösségnek az a joga,
hogy belső ügyeit más hatóságtól többé-kevésbé függetlenül, saját rendtartása szerint –
választott vezetői útján – maga intézi.
Kiinduló tételként megállapítható, hogy sem
az alkotmányozó, sem a jogalkotó expressis verbis
nem deklarálja az MMA függetlenségét, azonban az
az állam művészeti semlegességének alkotmányos értékéből, a kulturális jogalkotás decentralizációs tendenciájából, valamint a köztestületi jogállásból egyértelműen levezethető.
2.1. A művészeti semlegességének elve alapján az állam nem rendelkezik olyan kompetenciával, amely a művészettel összefüggő érdemi döntésekben öltene testet. Ez a tétel a
művészet szabadságának „intézményes” formájára is feltétlenül alkalmazandó. Az állam
művészeti semlegességének konkretizálásakor az Alkotmánybíróságnak az állam és az
egyház szétválasztása tárgyában kialakított
koncepciója az irányadó.
„Az elválasztás elvéből az következik, hogy
az állam sem az egyházakkal, sem valamelyik
egyházzal nem kapcsolódhat össze intézményesen; hogy az állam nem azonosítja magát
egyetlen egyház tanításával sem; továbbá,
hogy az állam nem avatkozik be az egyházak
belső ügyeibe, és különösen nem foglalhat állást hitbéli igazságok kérdésében.”43
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markáns elvi megállapításra vezet: egyrészt az
állam – semlegességéből adódóan – nem fonódhat össze a köztestülettel, másrészt az állam nem avatkozhat be az MMA belső ügyeiben, legyenek azok szervezeti vagy művészeti
tárgyúak. Ezek együtt alapozzák meg az alkotmányos köztestület függetlenségét, közelebbről: előbbi
esetben a szervezeti-működési, utóbbi esetben a művészeti és döntési autonómiáját, amely annak garanciája, hogy az MMA a törvényben meghatározott
kompetenciáiban nem utasítható.
2.2. Az utóbbi magyar jogalkotási gyakorlatot
áttekintve, következtetésként levonható,
hogy a kulturális jogok – ti. az oktatáshoz való
jog, a tudomány és a művészet szabadság –
eltérő szabályozási jellemzőket mutat: míg az
oktatási jog területén centralizációs, addig a
tudomány és művészet szabadsága esetében
decentralizációs törekvések fedezhetőek fel.44
Ennek következtében a jogalkotó a művészeti
igazgatás területén sajátos modellt alakított ki,
amennyiben a kormányzati kompetenciáktól
„kiszervezett”, különálló szakmai szintet hozott létre a kulturális alapjogok kiteljesedésére
hivatott
köztestületek
alkotmányi
45
konstituálásával. Ezzel az MMA kiemelt
közjogi és kulturstratégiai szerephez jutott a
magyar művészeti életben.
A művészetigazgatás új modellje az alaptörvényi
köztestület függetlenségét erősítette meg, mivel önálló
hatáskörök mellett gazdasági autonómiát biztosított46 az államtól „kiszervezett” művészeti közfeladatok ellátásához.
2.3. Az MMA függetlenségét végezetül a szervezet jogi formája és státusza adja. A kulturális köztestületek egyik lényegi ismérve az önigazgatás,47 amely az autonómia fogalmára
épül, így az MMA függelmi viszonya a köztestületi önkormányzatisággal összeegyeztethetetlen lenne.

Az idézett nézet a művészetre, azon belül is
az állam és az MMA viszonyára vetítve két
4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993, 48, 52
Bővebben ld. Kocsis Miklós: A kulturális alapjogi
jogalkotás hatása a kulturális igazgatás szervezetrendszerére – Műhelytanulmány. Budapest-Pécs, 2016
43
44

2017/2.

Részletesen ld. Kocsis: A kulturális alapjogi jogalkotás hatása a kulturális igazgatás szervezetrendszerére.
134-180.
46 Vö. MMA tv. 27. § (1) bek.
47 Ezt az MMA esetében az MMA tv. 1. § (1) bekezdése
tartalmazza.
45
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Az Alaptörvényben rögzített köztestületi jogállás tehát az MMA függetlenségének alapját jelenti: az önálló és sajátos jogi státusz biztosítja azt a jogalanyiságot, amely a számára rendelt közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges.
Mindemellett figyelemre méltó az Alkotmánybíróság megállapítása a köztestület
kompetenciái vonatkozásában: „Az MMA
közhatalmi jogköröket nem gyakorol [...]”48
Ezzel a kijelentéssel a testület nem csupán a feladatés hatásköröket minősítette, de közvetetten a magyar
államszervezeten kívülre helyezte az akadémiát mint
közhatalommal nem rendelkező közjogi intézményt.
Az MMA függetlenségének kérdése tehát ezzel teljes
körűen megválaszolást nyert.

3. Az MMA és a közhatalom sajátos
kapcsolata: az államfői megerősítés
Az előzőekben részletesen elemeztem az
MMA államhoz való viszonyát, amely a köztestület önállóságában konkretizálódik. A
művészet szabadságának érvényesülése szempontjából garanciális jelentőségű az MMA autonómiája. Ezen túl azonban az alkotmányozó, kifejezve az alkotmányos intézmény
funkcióját, számos ponton összekapcsolta az
államhatalommal a köztestületet – ezek közül
a továbbiakban a köztestület és az államfő közötti relációt elemzem.
Az Alaptörvény úgy rendelkezik, hogy a köztársasági elnök megerősíti tisztségében a Magyar Művészeti Akadémia elnökét.49 Ez a rendelkezés implicite magában hordoz egy időbeli megkötést, ugyanis az a köztestületi elnökválasztáshoz kapcsolódik. E körben meg
kell jegyezni, hogy az MMA – autonómiájából
adódóan – legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely jogosult megválasztani az akadémia elnökét.50 Az elnök megbízatása tehát
a közgyűlés általi választással keletkezik, a
köztársasági elnöknek e tisztségnél nincs – és
az önkormányzás elvén működő köztestületi
jellegre tekintettel nem is lehet – kinevezési

Ld. 18/2014. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [15]
Alaptörvény 9. cikk (3) bek. l) pont
50 Vö. MMA tv. 22. § (1) bek.
51 Petrétei József: A köztársasági elnök kinevezési feladat- és hatáskörei. Jura 2015/1. sz. 87.
2017/2.
48
49
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joga. A megerősítéssel – mint deklaratív aktussal – a köztársasági elnök tehát nem az elnöki tisztség betöltését keletkezteti, hanem a
közgyűlés általi megválasztás tényét hagyja
jóvá. A megerősítés ténye közjogi értelemben
a tisztség betöltésének érvényességi kelléke,
de ennek elmaradásához sem az Alaptörvény,
sem a törvényi szabályozás nem fűz konkrét
jogkövetkezményeket. Az államfő megerősítő
döntése nincs ellenjegyzéshez kötve, ezért tehát senki sem visel politikai felelősséget az
Országgyűlés előtt.51
Mindenekelőtt a művészet szabadságának garanciális határához igazodva, a köztestület elnökével összefüggő hatáskörnél feltétlenül
érvényesülnie kell az állami semlegesség jogállami követelmények, ebből adódóan nem
kinevezési vagy megbízási kompetenciát telepített az alkotmányozó az államfőhöz, hanem
a deklaratív megerősítés intézményét. Emellett releváns a hatáskör címzettjének a megjelölése is. A köztársasági elnök államszervezetben elfoglalt helye kettős: egyrészt a legmagasabb közjogi méltóság, másrészt a magyar
parlamentáris kormányzati rendszerben reprezentatív, korlátozott kompetenciával rendelkezik.52 Előbbi sajátosság az MMA közfeladatainak jelentőségére, az általa gyakorolt
funkciók kiemelkedő és meghatározó szerepére vezethető vissza, míg utóbbi az állami
semlegességre rímel – döntően önállótlan és
szűk terjedelmű hatáskörgyakorlás a közhatalom csekély mértékű megnyilvánulásaként
fogható fel.
Összegezve az MMA és az állam közötti kapcsolatban a köztestület elnökének államfői megerősítése a
művészeti élet autonóm döntésének deklaratív jóváhagyásaként fogható fel a közhatalom részéről.

4. Az MMA alkotmányjogi funkciója
Az MMA alkotmányozói lakonikus deklarációját az Alkotmánybíróság jogértelmezése során kibontotta, és implicite meghatározta a

Petrétei József: Magyarország Alkotmányjoga II. Államszervezet. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2014. 115117.
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köztestület közjogi funkcióját. A testület nézete szerint „[a]z MMA jogállami, alkotmányos intézmény, a művészet szabadságának
»intézményes« kiteljesítője és védelmezője.”53
Az Alkotmánybíróság az MMA funkciójának
megállapításakor a jogállamiság elvével kapcsolta össze az alkotmányos köztestületet. Az
alkotmánynak rendelkezések sorát kell tartalmaznia annak érdekében, hogy a jogállamiság
eszméje54 érvényre juthasson. Az ezek által
rögzített elvek és intézmények olyan értékeket testesítenek meg, amelyek nélkül az alkotmányos demokrácia nem képzelhető el. Az alkotmányos jogállam konkrét megvalósulása
és minősége végső soron ezeknek az elemeknek a tényleges meglététől, valamint érvényesülésétől függ.55A jogállamiság elve tehát nem
kisegítő, másodlagos szabály, vagy puszta
deklaráció, hanem önálló alkotmányjogi
norma.56
A jogállamiság komplex jelentéstartalmából
különösen egy komponenst emelt ki az Alkotmánybíróság: az alapvető jogok elismerésének és biztosításának értéktartalmú alapelemét, amely az alkotmányos jogállam legfontosabb kifejeződése.57 Ez alapján a művészet
szabadsága érvényesülése állami garanciarendszerének körében kitüntetett szerepet
tölt be az MMA mint az alapjog kollektív,
institucionális kiteljesítője, amelyet az alkotmányos státusza erősít meg. A köztestület léte
ugyanis az alkotmányos jogállam alapkritériumához igazodik, amennyiben az állam legmagasabb rangú normájában, az Alaptörvényben konstituált intézményként látja el feladatait.

18/2014. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [21]
A jogállam az alkotmányos demokráciában az állam
hatalmának joghoz kötését jelenti, amely szerint az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok adnak mértéket és formát az államon belüli együttélésnek, a közhatalom gyakorlásának. A jogállamiság tehát a jog primátusa (elsőbbségét), amely nem csupán az állam és a polgárok relációjában, de az állam belső kapcsolatrendszerében is érvényesül. Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. 144.
55 Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. 146.
53
54
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5. Az MMA kiemelt státusza58
Az MMA életre hívása előtt a hazai művészeti
élet nem rendelkezett olyan országos szakmai
potenciállal, amely az állam intézményvédelmi kötelezettsége mellett annak semlegességét is biztosította. A köztestület kulcsszerepét a jogalkotó konkrét szabályokkal konkretizálta, amelyek közül figyelemre méltó az
MMA tv. 2. § (1) bekezdése: „Az MMA véleményét a hazai művészeti életet – és ezzel
összefüggésben a közfeladatai ellátását –, valamint az MMA működésének feltételeit
érintő jogszabályok, kormányzati programok
vagy intézkedések előkészítése során ki kell
kérni.”
Ezzel az állam a művészeti intézmények funkciójának hármas meghatározásán túllépve az akadémiát
a hazai művészeti élet megkerülhetetlen aktoraként
nevesítette, amelynek alkotmányjogi helye az állam
intézményvédelmi kötelezettségének origójában található.

6. Az MMA közfeladatai
2011. augusztus 10. napján hatályba lépett az
MMA tv., amelynek értelmében a közel két
évtizeden át – 1992-től – működő Magyar
Művészeti Akadémia társadalmi szervezet
művészeti-társadalmi eredményeire, valamint
tagságára alapozottan létrejöhetett a köztestületi jogállású Magyar Művészeti Akadémia.59
A törvény szellemében – Magyarország Alaptörvénye alapján – a Magyar Tudományos
Akadémiához hasonló szerepkörű és súlyú
köztestület alakult 2011. november 5-én,
amely az önkormányzás elvén működő jogi
személyként országos közfeladatokat lát el a
kulturális értékek védelme és gyarapítása, a
Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I.
Alapvetés, alkotmányos intézmények. Kodifikátor Alapítvány, Pécs 2016. 98.
57 Ld. Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. 147.
58 Vö. Cseporán Zsolt – Kocsis Miklós: Jogalkotás a
kulturális igazgatás területén – esettanulmány a Magyar
Művészeti Akadémia szabályozási rendszeréről. Kodifikáció 2014/1. sz. 16-24.
59 A témában ld. még Kucsera Tamás Gergely: Összegzés a köztestületként működő Magyar Művészeti Akadémia két esztendejéről. Magyar Művészet 2013/1. sz.
12-16.
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művészeti és történeti hagyományok megőrzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése,
az alkotómunka szabadságának védelme, a
magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülése érdekében. A fentiek értelmében az
MMA a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a
film-, az előadó-, a népművészettel –, továbbá
a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával,
közkinccsé tételével és a magyar művészek
képviseletével összefüggő országos közfeladatokat kell, hogy ellásson, illetve ezekhez a
közfeladatokhoz a központi költségvetés forrásokat rendel.
Az MMA megszületésének célja tehát a művészettel, továbbá a művészet elemzésével,
támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a
magyar művészek képviseletével összefüggő
országos közfeladatok ellátása volt.60 A törvényi szabályozást indokolja az az elvárás, hogy
a kultúra és kiemelten a különféle művészeti
ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában, és aktív
szerepvállalásukkal járuljanak hozzá a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez.
Megállapítható tehát, hogy a kulturális értékek védelme, a nemzet művészeti hagyományainak megőrzése, átörökítése és bemutatása, az új alkotások létrehozásának ösztönzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, a
művészeti élet kimagasló képviselőinek megbecsülése és a nemzetek közötti művészeti
együttműködés fokozott igénye egy Alaptörvényben nevesített köztestület létrehozását
indokolta.

MMA tv. 1. § (1) bek., amely az MMA meghatározását írja körül.
61 18/2014. (V. 30.) AB határozat, Indokolás [15]
62 Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai.
HVG-ORAC, Budapest 2006. 119.
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V. Az MMA feladat- és hatásköre
Az Alkotmánybíróság az alkotmányos köztestület hatáskörének vizsgálatakor a következő ténymeghatározást mondta ki: „Az
MMA közhatalmi jogköröket nem gyakorol
ugyan, de a kulturális támogatások szétosztásával, kulturális intézmények tulajdonlásával
kapcsolatban olyan státuszt kapott és olyan
döntéseket hoz, amelyek ténylegesen érintik a
művészeti alkotás szabadságát.”61 Ez alapján
rögzíthető, hogy bár az MMA országos művészeti közfeladatok címzettje, a hatáskörgyakorlása
során közhatalmi eszközökkel nem rendelkezik.
A köztestület által megvalósítandó közfeladatokat törvényben (jelen esetben az MMA tv.)
kifejezetten meg kell határozni, ezekkel a közfeladatokkal kapcsolatos állami hatásköröket
azonban át is kell adni a köztestületnek.62 A
kultúra szervezése és irányítása, illetve a kulturális szféra körében a Kormány lényeges
szerepet tölt be, azonban tevékenysége elsősorban előkészítő, valamint végrehajtó jellegű. A Kormány kultúráért felelős tagja az
emberi erőforrások minisztere, aki az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban:
minisztérium) vezetésével látja el feladatait.63
A minisztérium a kultúráért való felelőssége
körében megszervezi az általános, valamint az
egyes ágazati területek profilját, így a közművelődést, a közgyűjtemények, a kulturális
örökség, illetve a művészet igazgatását.64 Ezzel összhangban az MMA számára kijelölt, az
állami szférából (többnyire a minisztériumból) „kiszervezett” feladatok körét vizsgálom,
értelemszerűen az MMA tv. rendelkezéseinek
tükrében.
Az MMA hatáskörébe tartozó egyes közfeladatokat a törvény 4. §-ának (2) bekezdése taxatíve módon sorolja fel, amelyek az 1. § (1)
bekezdésében megjelölt nagyobb „csoportokba” oszthatóak.65

Rixer Ádám: Humán közszolgáltatások igazgatása.
Patronicium Kft., Budapest 2011. 97.
64 Az egyes szakágazatokat a minisztériumon belül főosztályok vezetik.
65 Vö. Kocsis – Kucsera: i. m. 12-13.
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1. Közművelődés mint általános
közfeladat
A modern államban mindenkinek joga van
ahhoz, hogy műveltségét, készségeit életének
minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogainak érvényesítése céljából közösséget hozzon létre.66 Meg kell azonban jegyezni,
hogy ide elsősorban olyan területek tartoznak,
amelyek nem sorolhatók az oktatás klasszikus
állami feladatai alá.67 A közművelődéshez
való jog68 gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása pedig közcél.69 Az államtól az MMA által átvett közfeladatainak konkrét meghatározása e körben
nem egyszerű, hiszen szinte valamennyi tevékenysége, közvetlenül vagy közvetve befolyással van magára a közművelődésre. Az
egyes feladatok közül mégis a művészet megőrzésé és közkinccsé tétele [MMA tv. 4. § (2)
bek. a), c) és j) pontjai], illetve a közgyűjtemények biztosítása [4. § (2) bek. i) pontja] körébe
tartozó tevékenységek a közelebbről érintettek – ezek részletes elemzésére alább kitérünk.

2. Az MMA tevékenysége a
közgyűjtemények körében
Ezen az igazgatási ágazaton belül három elkülönült terület említhető meg, a múzeumok, a
könyvtárak és a levéltárak igazgatása.70 Az
MMA ez irányú tevékenysége köréből kiemelendő az MMA tv. 4. § (2) bekezdésének i)
pontja, amely szerint a köztestület „művészeti
könyvtárat és az MMA szervezetéről és működéséről szóló szabályzatban (a továbbiakban: Alapszabály) meghatározott dokumentációs központot működtet”. Itt meg kell különböztetni a fenntartói és a szakmai irányítást: az előbbi az alapítás, a megszüntetés jogát, valamint a feladatok és a szervezet meg-

Váczi Péter: Kulturális igazgatás. In: Gyurita Erzsébet Rita (szerk.): Közigazgatási jog III. UniversitasGyőr Nonprofit Kft., Győr 2008. 372.
67 Sári János – Somody Bernadette: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris, Budapest 2008. 302.
68 Ld. Alaptörvény XI. cikke
69 Bencsik András (szerk.): Közigazgatási jog. Különös
rész. Dialóg Campus, Budapest-Pécs 2012. 228.
70 Fazekas Marianna (szerk.): Közigazgatási jog. Különös rész. Osiris, Budapest 2011. 256.
2017/2.
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határozását, továbbá az anyagi eszközök biztosítását jelenti; míg az utóbbi a szakma követelmények érvényesülésének koordinálását jelenti.71 A könyvtárak tekintetében ez többnyire a szakmai irányításra terjed ki, az Alapszabályban meghatározott dokumentációs
központok esetében viszont a fenntartói irányítási jogok is megilletik a köztestületet.

3. Kulturális örökség védelmének egyes
részei
A kulturális örökség védelmének jelentősége
napjainkban kifejezetten fontos közcéllá
nőtte ki magát. Olyan, lényegében pótolhatatlan és egyedi erőforrásokról van szó ugyanis,
amelyek védelme és megőrzése – kivált a globalizációra, illetve Magyarország Európai
Uniós tagságára figyelemmel – különösen
fontos, hiszen nemzeti identitásunk (egyik)
záloga.72 A köztestület a művészet megőrzésé
és közkinccsé tétele kapcsán meghatározott
tevékenységével „elősegíti a magyar és az
egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését,
megóvását, új értékes alkotások megszületését” [4. § (2) bek. a) pontja], „hozzájárul a magyar művészeti hagyomány gondozásához és
közkinccsé tételéhez” [4. § (2) bek. c) pontja],
illetve „részt vesz a magyar kulturális értékek
nemzeti nyilvántartásának megvalósításában”
[4. § (2) bek. j) pontja].

4. Oktatási igazgatást érintő
közfeladatok
Az oktatáshoz való jog73 egyrészt jogosultság,
másrészt kötelezettség, amelynek feltételeit az
állam teremti meg74 – így a posztmodern államnak, mint a szabadságjogok biztosítójának, éppen e jogok érvényesítése érdekében,
jelentős beavatkozási lehetősége van az intézmények életébe.75 Bár az oktatásigazgatást

Bencsik (szerk.) i. m. 224.
Vö. Torma András: Kulturális igazgatás. In: Kilényi
Géza (szerk.): A közigazgatási jog nagy kézikönyve.
Wolters Kluver, Budapest 2008. 1516.
73 Ld. Alaptörvény XI. cikke
74 Sári – Somody: i. m. 292.
75 Vö. Kocsis: A felsőoktatási autonómia közjogi keretei Magyarországon. 176.
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többen a kultúraigazgatástól elkülönítve jellemzik, azonban nem mehetünk el a tény mellett, hogy a kultúra és az oktatás óhatatlanul
és szükségszerűen hatnak egymásra. Ennek
értelmében az MMA tv. célkitűzései között,
az 1. § (1) bekezdésében is utal az oktatásra,
illetve annak egy részszegmensére, a művészet oktatására. Így a köztestület „segíti a művészetoktatást és a művészképzést” [4. § (2)
bek. d) pontja]. Ki kell emelni, hogy a hivatkozott törvényhely utal mind a középszintű,
mind a felsőfokú oktatásra is. Ezzel párhuzamos meg kell említeni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmező
rendelkezéseit, amelyben alapfeladatnak minősíti az alapfokú művészoktatást [4. § (1)
bek. o) pontja], valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény művészeti felsőoktatási intézményekre vonatkozó
rendelkezéseit [101. §].76

5. Más szervezetekkel való
együttműködés a közfeladatok ellátása
során
Ez a hatáskör két nagyobb csoportra bontható, a nemzetközi kulturális kapcsolatok
igazgatására, illetve egyéb együttműködési tevékenységeket felölelő közfeladatokra. A
nemzetközi kulturális kapcsolatok igazgatása
elkülönült szervezettel, pénzügyi forrásokkal
és sajátos jogi szabályozással rendelkező ágazat. A nemzetközi együttműködés számos
feladatot foglal magába a művészeti igazgatáson túl is (pl.: közoktatás, szakképzés stb.).77
Az MMA e téren „együttműködik a határon
túli magyar művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel”
[4. § (2) bek. o) pontja]. Az egyéb együttműködési irányok a hazai kulturális életben fellelhető partnerekre kiterjedő célokat tartalmaz, így például a tudományos igazgatás terén
„együttműködik […] a Magyar Tudományos
Akadémiával” [4. § (2) bek. k) pontja]. Ez
azért is fontos, mert egyrészt a kultúra két
Vö. A „művészeti intézmények” autonómiájának
szerepe a művészet szabadsága alanyai kapcsán.
Cseporán Zsolt: A művészet szabadságával élő személyek alapjogi helyzete Magyarországon. In: Kocsis –
Tilk (szerk.): i. m. 59-61.
77 Fazekas (szerk.): i. m. 259.
78 Ld. A Magyar Tudomány Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény
2017/2.
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markáns aspektusát – ti. a tudományos és művészeti élet – összehangoló törekvések kiszélesíthetik, és új távlatokat biztosíthatnak a jövőre nézve; másrészt mind az MMA, mind az
MTA alkotmányos szervként, köztestületi
státuszban folytatja a közfeladatokra irányuló
tevékenységét.78 Másik iránya a hazai együttműködési céloknak a más kulturális – főleg
művészeti beállítottságú – szervezetekkel való
kontakt kialakítása: „együttműködik a magyarországi országos művészeti szervezetekkel […]”[4. § (2) bek. k) pontja], aminek elősegítésére a Magyar Művészeti Akadémiáról
szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
szóló 2014. évi X. törvény egy új jogintézményt hozott létre, a stratégiai együttműködési megállapodást, amely nyit a hazai és külföldi szervezetek felé is.79 Valamint „együttműködik az országos audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatókkal” [4. § (2) bek. l)
pontja], amely szorosan kapcsolódik a film-,
sajtó- és médiaigazgatás területéhez is.

6. Elsődleges profil: a művészeti
igazgatás
Végül, de semmiképp sem utolsó sorban az
MMA művészeti igazgatás terén végzett tevékenységeit mutatjuk be, ami értelemszerűen a
legmarkánsabb oldalát képezi a köztestület
feladatainak. Ez szerint foglalkozik az MMA
a művészettel, azon belül is „a különböző
művészeti ágak művelése érdekében tagozatokat hoz létre és működtet” [4. § (2) bek. q)
pontja]. Ehhez szorosan kapcsolódó, immár
kissé a tudomány igazgatás felé tartó feladata
a köztestületnek a művészet elemzése, azaz
„figyelemmel kíséri a művészeti élet kérdéseit
és meghatározó szellemi folyamatait, majd álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárja”
[4. § (2) bek. b) pontja], valamint „támogatja
az új összefüggéseket feltáró munkákat, illetve a szaktudományos és ismeretközlő kiadványok megjelenését, szaktudományos és ismeretközlő kiadványokat ad ki” [4. § (2) bek.
„Az MMA elősegíti a művészeket, művészetelméleti
szakembereket összefogó hazai, határon túli magyar,
külföldi és nemzetközi civil szervezetek szakmai és
közéleti tevékenységének fenntartását és fejlesztését,
valamint nyitott a külföldi hasonló rendeltetésű intézményekkel való együttműködésre.” [MMA tv. 5/A. §
(1) bek.]
79
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h) pontja]. A művészet támogatása terén a következő feladatai vannak: „segíti a művészeti
tárgyú tudományos tevékenységet” [4. § (2)
bek. e) pontja], „pályázatok kiírásával, díjak és
ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet” [4. § (2) bek. f) pontja].
Utóbbinál ki kell emelni a 2014. évi X. törvényt, amely egy új művészeti elismerést alapított meg, a Nemzet Művésze díjat, amely nívóját tekintve Magyarország legmagasabb
szintű művészeti elismerése.80

7. Az MMA által vállalt, nem állami
feladatok a művészetigazgatásban
Az MMA – köztestület révén – közfeladatokat ellátó közjogi jogi személy, amelynek tevékenysége a művészeti (kulturális) élet jogi
oldalát öleli fel. Ezen túl azonban megtalálhatók olyan feladatok is a hatáskörébe utalt célok között, amelyek nem állami-igazgatási eredetűek, hanem a civil szférába tartoznak.
Az MMA ez irányú feladatai a magyar művészek (érdek)képviseletekor kerülnek előtérbe,
konkrétan a köztestület „jogszabály vagy
egyedi megkeresés, felkérés alapján képviseli
a művészeket közfeladat ellátásában közreműködő különböző döntés-előkészítő, véleményező és egyéb testületekben, szervezetekben” [4. § (2) bek. n) pontja] és „gondoskodik
a magyar művészeti élet alkotóinak személyes
megbecsüléséről” [4. § (2) bek. p) pontja].
Ez a feladatcsokor az MMA köztestületet
megelőző, szintén Magyar Művészeti Akadémia elnevezésű civil szervezettől eredeztethető.81 Éppen ezért a fent említett hatáskörök
eredetileg ebből a civil-egyesületi jellegű szerveződési formából fakadtak, és kerültek be az
MMA tv.-be. Meg kell azonban jegyezni,

Ld. MMA tv. 28/A-28/K. §-a
Vö. Kocsis – Kucsera: i. m. 9-15
82 „A köztestület alapvetően közfunkciót valósít meg,
ami kiegészülhet a tagok érdekképviseletével. Ha azonban csupán ez utóbbi lenne a funkció, akkor erre sokkal alkalmasabb az egyesület, ami a tagok közös célja
2017/2.
80
81

16

hogy bár e feladatok nem az államra vezethetőek vissza, a törvény erejénél fogva ugyanúgy
közfeladatoknak minősülnek.82
Következtetések
Az MMA alkotmányjogi alapja a művészet
szabadságára vezethető vissza: az alapjog állami biztosításának (objektív intézményvédelmi kötelezettség) és az állam művészeti
semlegességének sajátos összefonódása. A
köztestület alkotmányban konstituált művészeti intézményként azonban nem jogosultja
a művészet szabadságának, hanem az entitást
alkotó egyének önkéntesen átruházott részjogosultságaiból álló művészeti önigazgatással
rendelkezik. A művészeti intézmény funkciója ugyanis az, hogy keretet biztosítson az
egyének (művészek) szabadságának érvényesüléséhez, amely végső soron az alkotások
nyilvánosságra közvetítésében ölt testet.
Ezen túl az MMA mint kiemelt művészeti intézmény alkotmányjogi funkcióját az Alkotmánybíróság konkretizálta, amikor rögzítette,
hogy „[a]z MMA jogállami, alkotmányos intézmény, a művészet szabadságának »intézményes« kiteljesítője és védelmezője.” E
funkcióhoz az alkotmányozó jogállami garanciaként kapcsolta a köztestület államtól való
függetlenségét és autonómiáját, amely az állam művészeti semlegességének alkotmányos
értékéből, a kulturális jogalkotás decentralizációs tendenciájából, valamint a köztestületi
jogállásból egyértelműen levezethető.
Összegezve megállapítható, hogy az MMA alkotmányban konstituált, művészeti és közfeladatokat ellátó, közhatalommal nem rendelkező olyan köztestület, amely a művészet szabadságának intézményes kiteljesítőjeként az alapjog érvényesülésének és az állam
művészeti semlegességének elsődleges biztosítéka.

szerint lehet érdekképviseleti szerv, szövetség, szakszervezet, egyéb társadalmi szervezet stb.” Fazekas: Új
határok a köztestületek köz- és magánjogi szabályozásában. 177.
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Solymosi Veronika,
jogtanácsos

Az általános közigazgatási
rendtartás önkormányzati hatósági
eljárást érintő szabályozása
Bevezetés
Amennyiben visszapillantunk mintegy húsz
évet az Alkotmánybíróság korai határozatában azt olvashatjuk,1 miszerint „az Alkotmány azzal, hogy IX. fejezetében oly módon
szabályozza a helyi önkormányzatok jogállását, hogy az önkormányzati autonómiát alkotmányos védelemben részesíti a Kormánnyal
és az államigazgatási szervekkel szemben, kiemeli a helyi önkormányzatot az államigazgatás hierarchikus szervezet rendszeréből, elválasztja az önkormányzatokat az államigazgatás szervezetétől. A helyi önkormányzást nem
tekinti az államigazgatás részének, kizárja azt,
hogy a Kormány a 40. §-ban2 meghatározott
jogait a helyi önkormányzatok irányába gyakorolja.”3
Az önkormányzati hatósági eljárás rendje a
kezdetektől az államigazgatási eljárási szabályokhoz illeszkedik. A helyi önkormányzatokról szóló törvény4 az önkormányzati hatósági
eljárásra vonatkozóan sajátos eljárási rendelkezéseket tartalmazott az az államigazgatási
eljárás5 általános szabályaihoz képest. Ekkor
még nem az Áe., hanem az Ötv.6 írta elő az
Áe. szabályainak alkalmazását, ugyanis elrendelte, hogy az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra - az Ötv-ben foglalt eltérésekkel – az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1981. évi I. törvényt7 kell
megfelelően alkalmazni. Nem sokkal az Ötv.
Alkotmánybíróság 55/1994. határozata
1949. évi XX. törvény 40. § (3) bekezdés a Kormány
jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni.
33 Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (2) bekezdés
szerint a Kormány a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben meghatározottak szerint államigazgatási szerveket hozhat létre.
4 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1990. szeptember 30.
napjával lépett hatályba
5 1957.évi IV. törvény (Áe.)
2017/2.

hatálybalépését követően az Áe.-t az önkormányzati hatósági eljárást érintő szabályok
beépítésével az 1991. évi XX. törvény módosította. Ezt követően az Ötv. átfogó módosításáról szóló 1994. évi LXIII. tv. az Áe. szabályait is érintette, különös tekintettel a köztársasági megbízotti regionális rendszert felváltó fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok
szervezeti változására. Mindegy ötven évet
megért Áe. szabályait 2005. év végével a Ket.8
váltotta fel, melyet folyamatosan módosított
a jogalkotó. A közelmúltban Balázs István, a
Debreceni Egyetem közigazgatási jogi tanszékének vezetője azt mondta,9 hogy „a csaknem
egy évtizede megszületett Ket. több átfogó
felülvizsgálaton és folyamatos korrekciókon
esett át, mégsem nevezhető letisztultnak.” Ma
már további korrekcióra nincs szükség, mert
2018. évtől az új eljárási törvényt,10 a közigazgatási rendtartás általános szabályairól szóló
törvényt kell alkalmazni az önkormányzati
hatósági eljárásokban is.
Az új törvény készítésének motivációja az
Ákr. indokolása szerint a következő:
„A felgyorsult társadalmi és technológiai fejlődés, valamint az egymást váltó kormányok
eltérő szemlélete miatt a Ket. nem tudott a
hatósági eljárások kiérlelődött törvényi alapjává válni, mert 10 év alatt szinte minden rendelkezése módosult, némelyik többször is,
szövege egyre bővült, ugyanakkor a koherenciája meggyengült, (pl. törvénybe nem való
ügyviteli jellegű előírások is kerültek bele), és
végül valamiféle „ügyintézői kézikönyvvé”
vált. Ezzel párhuzamosan egyre több eljárás
kikerült a Ket. hatálya alól, gyakorlattá vált az
ún. „mögöttes” jogszabályként való alkalmazása, ami megkérdőjelezte a Ket. átfogóan általános jellegét. Emellett a közigazgatási szervezetrendszer átalakításának folyamata is
Ötv. 109. §
Az Áe. átfogó módosítása, mely egységes szerkezetbe
foglalással került alkalmazásra az 1957. évi IV. törvény
szövegével
8 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CLX. törvény ( Ket.)
9 http://jogaszvilag.hu/rovatok/napi/darak-peter-bemutatta-a-ket-kommentart
10 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (rövidítve az „Ákr.”)

1
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szükségszerűen érintette az eljárási szabályokat. További lényeges fejlemény, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése felkérésére a Miniszteri Bizottság 2007. június 20-án
fogadta el a Jó közigazgatásról szóló
CM/rec(2007)7. számú ajánlását és függelékét,11 „A jó közigazgatás kódexét”12, amelynek iránymutatásai általános európai követelményként jelentkeznek. A tagállamok feladata
többek között, hogy mindenki érdekében segítsék elő a jó közigazgatáshoz való jogot,
megfelelő módon adaptálva az ezen ajánláshoz csatolt mintaszabályzatban megfogalmazott szabályokat, gondoskodva azoknak a tagállamok hivatalos személyei általi hatékony átültetésről, s megtéve mindazt, amit a tagállam
alkotmányos és jogi rendszere megenged, annak biztosítása érdekében, hogy a regionális
és helyi kormányzatok ugyanazon követelményeket [standards] fogadják el.”13
Vázlatosan tekintsük át a közigazgatás szervezetrendszerében az önkormányzati hatósági
szervek, eljárások, és ügyek természetét, különös tekintettel a változásokra, és az újításokra.
Próbáljunk választ találni arra a kérdésre is,
hogy jelenthet-e vagy sem szemléletváltást az
önkormányzati hatósági ügyek intézésében az
új törvényi szabályozás.
I. A közigazgatás szervezetrendszerének
általános jellemzőiről röviden
„A közigazgatás az államszervek rendszerében elkülönült alrendszert képez, melynek sajátos feladata és sajátos szervezeti formája
van. Az elkülönülés az államhatalmi ágak
szétválasztásának a következménye. Ennek
http://www.terc.hu/tudastar/a-jo-kozigazgatasrol
Magyary a maga reformmunkájának kudarcát, akadályoztatását mégsem egyes személyek hibáival, hanem
azzal magyarázta, hogy Magyarországon az államhatalmat szerinte egy törpe kisebbség tartotta kézben, amely
hatalmát mesteri technikával tudta védelmezni és "ennek a hatalmában fenyegetett oligarchiának éber szimatja hozta
magával, hogy működésemnek tisztán tudományos tartalmában
is megérezte, hogy a hatalmát fenyegető új eszméket képviselik.
Ezért igyekezett megakadályozni, hogy hatásom legyen. " (6.)
A valóságban Magyary javaslatai azért sem találhattak
meghallgatásra, mert a végrehajtó hatalom olyan egyszemélyi felelős vezetését akarta létrehozni, amely a
magyar parlamentarizmussal legfeljebb névleg lett
2017/2.
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az a lényege, hogy a közigazgatás nem alkothat szervezeti egységet sem a törvényhozói,
sem az igazságszolgáltatási szervezeti egységgel. El kell különülnie feladatai és szervezeti
formái szerint egyaránt e három szervezeti
rendszernek.
A közigazgatás sajátos feladata az, hogy az
egész társadalomra nézve látja el az állami
akarat végrehajtása érdekében a szervező tevékenységet. Ennek keretében társadalmi méretekben végez célkitűzést, információgyűjtést, tervezést, döntést, munka-megosztást,
koordinációt és ellenőrzést. A sajátos szervezeti forma abban jelentkezik, hogy a közigazgatási szervek esetében találunk sajátos testületi szerveket és egyszemélyi vezetés alatt álló
szakigazgatási szerveket egyaránt. A testületi
szervek, a Kormány és az önkormányzati
képviselőtestületek az egyszemélyi vezetés
alatt álló szervek pedig a testületi szerveknek
alárendelten működő szakigazgatási szervek
és hivatalok.”14
A közigazgatási szervezetek rendszerében az
önkormányzati szervek vonatkozásában a
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája15
fogalmazza meg a szervezetalakítás elveit. A
Charta elvárása, hogy a helyi önkormányzatok
– anélkül, hogy ez törvény általánosabb rendelkezését sértené – a helyi szükségletekhez
való alkalmazkodás és a hatékonyabb igazgatás érdekében maguk határozhatják meg
belső igazgatási felépítésüket. A helyi önkormányzatoknál az alkalmazási feltételeknek
olyanoknak kell lenniük, hogy lehetővé tegyék
magasan képzett személyi állománynak a teljesítmény és a szakértelem alapján történő alvolna
összeegyeztethető.
(7.)
http://epa.oszk.hu/01300/01339/00001/TLaR_200
6-01.html
13 Mindezen érvek a demokratikus jogállamiság negyedszázadát követően még most is csupán jogalkotói
célként és nem eredményként fogalmazódnak meg. A
rendszerváltoztatást követően szinte ciklusonként különböző közigazgatási reformfolyamatok váltották
egymást, minden kormány dicsérve sajátját.
14
www.jogikar.unimiskolc.hu/download.php?fileName=/projectSetup/
files/...fogalma...
15 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló
1997. évi XV. törvény 6. cikk 1.2. pontja
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kalmazását. E célból megfelelő képzési lehetőségeket, díjazást és előléptetési rendszert
kell kialakítani. A Charta indokolása szerint
tehát a Charta nem a helyhatóság és annak tanácsa általános felépítésével foglalkozik, inkább azzal, hogyan szerveződnek annak közigazgatási szolgáltatásai. A helyhatóságoknak
lehetőséget kell kapniuk arra, hogy saját maguk rendelkezzenek közigazgatási struktúráikról, melyekben figyelembe vehetik a helyi
körülményeket és a közigazgatási hatékonyság követelményét. A megfelelő irányítási
struktúrák mellett alapvetően fontos a helyhatóság hatékonysága és eredményessége szempontjából, hogy olyan munkatársakat tudjon
toborozni és megtartani, akiknek a minősége
megfelel a hatóság feladatkörének. Egyértelmű, hogy ez jelentős mértékben függ a
helyhatóságnak attól a képességétől, hogy kellőképpen kedvező szolgálati feltételeket tudjon kínálni.
Az Alaptörvény16 szinkronban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája elveivel a
szervezetalakítás és feladatellátás tekintetében
arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat
a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önállóan igazgat, továbbá meghatározza szervezeti és működési rendjét. A helyi önkormányzás a helyi közügyek intézésére,
meghatározott feladatok ellátására, hatáskörök gyakorlására irányul. Ezt a tevékenységet
a helyi önkormányzat, mint szervezet látja el.
Tágabb értelemben a helyi önkormányzat alkotó eleme a választópolgárok közössége,
közvetlenül akkor lép fel, amikor helyi közügyet helyi népszavazással dönt el. Általában
azonban a választópolgárok közössége a helyi
önkormányzás gyakorlására képviselő-testületet és polgármestert választ.17 A képviselőtestület létrehozza a saját szervezetét a szervezeti és működési szabályzatában. A képviselő-testület, a polgármester, továbbá a kép-

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c)-d) pont
(Kivétel a közvetlen választás alól a megyei közgyűlés elnöke, akit a közvetlen választással létrejött megyei
közgyűlés a saját tagjai közül választ meg.)
18 http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Hungary/Hungary_Municip_Hungarian.htm
2017/2.
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viselő-testület által létrehozott szervek - tágabb értelemben a választópolgári közösséggel - együtt alkotják a helyi önkormányzatot,
mint szervezetet.18
A helyi önkormányzatok szervezetalakítását,
feladatellátását az önkormányzatokról szóló
Mötv.19 határozza meg. A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A
helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.20
Az Mötv.21 szerint az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei
biztosítják. A képviselő-testület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai,
a részönkormányzat testülete, a polgármesteri
hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá
a társulás. Egyes önkormányzati szervek számára az Alaptörvény22 biztosítja, hogy törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló
kormányrendelet a polgármester, a megyei
képviselő-testület elnöke, valamint a képviselő-testület hivatalának vezetője vagy ügyintézője számára kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is megállapíthat. Az Mötv.23
szerint, ha a polgármester, a főpolgármester,
a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint
a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási
feladat- és hatáskörében jár el, a képviselőtestület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését
nem bírálhatja felül.
Az alaptörvényi szabályozás értelmében a
közigazgatás egyik alrendszereként definiálható helyi önkormányzat sajátos nem csupán

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény ( Mötv.)
20 Mötv. 2. § (2) bekezdés, 4. §
21 Mötv. 41. § (2) bekezdés
22 Alaptörvény 34. cikk (3) bekezdés
23 Mötv. 18. § (2) bekezdés
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a helyi közügyek, de az államigazgatási feladat- és hatáskör ellátás szereplője is egyben.
Ez a kettős szerepkiosztás az önkormányzatok esetében a rendszerváltozás kezdetétől jelen van, a jegyzői hatáskör ugyanakkor átrendeződött, az államigazgatási hatáskörök jelentős hányada a fővárosi, megyei kormányhivatalhoz került a járási hivatalok felállításával
egyidejűleg. Az önkormányzati rendszer és a
területi államigazgatási szint 2010-2014 közötti reformja lényeges feladatmozgást vont
maga után az önkormányzat területén. A járási hivatalok megalakulásával számos feladat- és hatáskör került át az önkormányzatoktól. Az átalakulást követően a helyi önkormányzatok képviselő-testülete, a polgármester, a bizottság, a jegyző és a hivatal ügyintézője számára megállapított államigazgatási hatáskörök mintegy 40 %-kal csökkentek.24 A
korábban tisztán önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások közül az állam szerepvállalása egyes területeken erősödött.”25
Ugyanakkor az Mötv. immár lehetővé tette
azt is, hogy a képviselő-testület a jegyző részére átruházhasson önkormányzati hatósági
hatáskört is, amely a kezdetektől az Ötv. hatálya alatt nem volt jogszerű.26
Továbbiakban az önkormányzati hatósági
ügyek jellemzőit, típusait vizsgáljuk és az önkormányzat hatósági eljárás közigazgatási
rendjét érintő sajátosságaival, valamint a helyi

Prof. Dr. Balázs István: Az államigazgatási hatósági
szolgáltatások közigazgatás-szervezési modelljei tanulmány 2015. „ A jegyzői államigazgatási feladat- és hatáskörök visszavétele pedig a megelőző balliberális kormányok egyik
fő célkitűzése volt – igaz, nem járásinak, hanem kistérséginek
nevezett szinten, bár a két egység területi lehatárolása számottevően nem tér el. E tekintetben az új rendszer bőven épít a múlt
próbálkozásaira, de történelmi hagyományainkra is. „
http://kozszov.org.hu/dokumentumok/UMK_2015/3/02_Allamigazgatasi_hatosagi_sz
olg.pdf
25
www.kozszov.org.hu/dokumentumok/2016konf/Bekenyi_Jozsef_R.docx
26 Köf.5004/2012/7. szám. „Megállapítható tehát,
hogy a közterület-használat engedélyezése tárgyában
meghozott döntés önkormányzati hatósági ügyben
meghozott döntés, a képviselő-testület az elsőfokú eljárásra vonatkozó hatáskörét önkormányzati rendeletben átruházhatja – többek között – a polgármesterre.
Az is megállapítható azonban, hogy sem a Ket. sem az
Ötv. vonatkozó rendelkezései nem teszik lehetővé,
2017/2.
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szabályozás új lehetőségével ismerkedünk
meg.
II. Az önkormányzati ügyek általános
jellemzői
Törvényi szabályozás az önkormányzatiság
kezdete óta, és ma sem határozza meg az önkormányzati hatósági ügy fogalmát. A korai
időkben az Ötv. sem definiálta, míg a törvény
magyarázataként a kommentár27 is csupán az
önkormányzati ügy jellemzőit írta körül. E
szerint: „Önkormányzati ügyek a helyi érdekű
közügyek. A helyi önkormányzás közvetlen
gyakorlásán (a helyi népszavazáson) túl önkormányzati döntést főszabályként választott
személy, választott személyek hozhatnak. A
választópolgárok a helyi önkormányzás gyakorlásával választják meg a képviselő-testületet, a polgármestert.28 Önkormányzati döntést
általában a képviselő-testület hozhat, s vannak önkormányzati ügyek, amelyekben kizárólag a képviselő-testület dönthet, továbbá
olyanok is, amelyekben helyi népszavazás
sem tartható. A képviselő-testület a hatásköreit általában maga gyakorolja. Egyes hatásköreit átruházhatja a polgármesteren, és - az
Mötv. hatályba lépése óta- a jegyzőn kívül, bizottságára, részönkormányzat testületére, helyi kisebbségi önkormányzat testületére, társulására is.29 Ezen testületi szervekre az a jellemző, hogy abban választott önkormányzati

hogy önkormányzati hatósági ügyben a képviselő-testület az első fokú önkormányzati hatósági hatáskört a
jegyzőre telepítse, mint ahogy azt a jelen ügyben vizsgált Ör. 3. § (1) bekezdés tette.”
27 2013. óta már nem hatályos
28 Ötv. 31. § (1) A tízezernél több lakosú településen a polgármestert a képviselő-testület választja, a megválasztás a képviselő-testület alakuló ülésén történik. A polgármester személyére
bármely települési képviselő javaslatot tehet. A jelölés nyílt szavazással történik. Polgármesterjelölt az lesz, aki megkapta a
települési képviselők egyharmadának a szavazatát. (2) A képviselő-testület titkos szavazással választja meg a polgármestert.
Ha a választás eredménytelen, a képviselő-testület a következő,
tizenöt napon belül tartott ülésén választ polgármestert. A megválasztott polgármester a képviselő-testület tagja. (1990. szeptember 30. napjától 1994. évi módosításig hatályos szövege)
29 Önkormányzati hatósági ügy nemzetiségi önkormányzatra (a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény (Njt.) 116. § (2) bekezdése) és részönkormányzatra (Mötv. 62. § (2) bekezdés) nem ruházható át a hatályos szabályok szerint
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képviselők vannak, akár teljes létszámban,
vagy annak többségében.
A polgármester (főpolgármester, közgyűlés
elnöke) önkormányzati döntést két jogkörben
hozhat. Egyrészt a saját jogkörében, amikor
törvény30 - kivételesen - önálló önkormányzati feladatot, hatáskört állapít meg számára,
másrészt, amikor a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el. 31 A képviselőtestület, és a polgármester jegyzőre átruházhat önkormányzati döntést.32
Az önkormányzati ügyek főbb jellemzői33
1. Autonómia elve
Önkormányzati ügyek azok a helyi közügyek,
amelyekben a helyi önkormányzat önállóan
járhat el, amelyeket maga dönthet el. A választópolgárok helyi közösségét azonban olyan
ügyek is érintik, amelyek nem önkormányzatiak, de közügyek, mivel a választópolgárok
kisebb, nagyobb csoportját, vagy éppen egészét érintik, a döntés viszont más szerv hatáskörébe tartozik. Ilyen ügyekben egyfelől véleménynyilvánítási jog illeti meg a helyi önkormányzatot (egyes ügyekben ilyet törvény külön elő is ír), másfelől a helyi önkormányzat
kezdeményezést tehet.

30

1993. évi III. törvény (Szt.) 2013-ig hatályos szövege: 54. §
(1) A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából
annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, a)
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj
mindenkori
legkisebb
összegét,
b)
akiegyedülélőésjövedelmeazöregséginyugdíjmindenkorilegkisebbö
sszegének150%-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. (2) A szociális rászorultság igazolásáról a polgármester
hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki.
A bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb 1 év. A bizonyítvány
tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát,
a rászorultság tényét, az igazolás érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten
kiállítható.
(3)
A
szociálisanrászorultszemélyekrőlajegyzőnyilvántartástvezetésak
ülönjogszabályszerintbejelentési kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazgatási szerv felé.
31 Mötv. 18. § (1) Ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson
alapuló kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal
2017/2.

2. Illetékességi határok
Az önkormányzati ügyeket többek között az
jellemzi, hogy a település egészét, vagy nagyobb részét, a választópolgárok szélesebb
körét érintik és megoldásuknál széles mérlegelési lehetőség van a helyi sajátosságoknak,
feltételeknek döntő a szerepük a választott
megoldásnál. Ezzel szemben az államigazgatási ügyekben az ország egész területén egységes követelményeket kell érvényesíteni, ezekben a jogokat, kötelezettségeket, a követendő
eljárást központi jogszabályok lényegében
azonos módon állapítják meg, a szűkebb körben lehetséges mérlegelés pedig nem önkormányzati típusú.
3. Szubszidiaritás elve
Mind az önkormányzati, mind az államigazgatási feladatok, hatáskörök telepítésének
egyik legfontosabb alapelve, hogy azokat lehetőség szerint az állampolgárokhoz legközelebb lévő szervek lássák el, magasabb szintre
csak gazdaságossági, szakszerűségi okokból
kerüljenek. Amíg önkormányzati ügyet csak
törvény, addig államigazgatási feladatot és hatáskört törvény és kormányrendelet határozhat meg.34 A helyben intézendő államigazgatási ügyekben általában a jegyzőnek (főjegyzőnek) adja a jogszabály az államigazgatási
feladatot és hatáskört, kivételesen közvetlenül
kaphat államigazgatási feladat és hatáskört a

és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el, az ellátásukhoz szükséges
költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja. (2)
Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke,
a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja,
döntését nem bírálhatja felül.
32Mötv. 81. § (3) bekezdés i) pont: a jegyző dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben.
33 http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Hungary/Hungary_Municip_Hungarian.htm
34 Alaptörvény 34. § (3) bekezdés törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet a polgármester, a megyei képviselő-testület elnöke, valamint a
képviselő-testület hivatalának vezetője vagy ügyintézője számára kivételesen államigazgatási feladat- és hatáskört is megállapíthat.
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polgármesteri hivatal ügyintézője. Az államigazgatási feladatok és hatáskörök telepítésénél is érvényesül az a megoldás, hogy a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatok, a
városi önkormányzatok jegyzői több feladatot és hatáskört kaphat, melyeket a város területén kívül, kormányrendeletben kijelölt illetékességi területen a községekre is kiterjedően látnak el.
4. Hatáskör átruházás módja
Korábban az Ötv. csak részben adott útmutatást a hatáskör-átruházás formáját illetően.
Az Mötv. hatálybalépéséig társulásoknál35 a
törvény által képviselő-testületi hatáskörbe
utalt kinevezés, megbízás és intézményalapítás átruházásánál a törvény előírja a rendeleti
formát.36 Ebből azonban egyes álláspontok
szerint nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy a hatáskör-átruházás más
esetekben nem igényel rendeletalkotást.
Amennyiben az átruházás az állampolgárok
jogaival, kötelezettségeivel kapcsolatos hatáskör-gyakorlásra vonatkozik, vagyis ha a címzett jogosult az állampolgárok jogait és kötelezettségeit érintő döntést hozni, akkor a rendeleti formában történő átadást az is indokolja, hogy az állampolgárok jogait, kötelezettségeit illetően csak jogszabályban lehet
rendelkezni. Ezt támasztja alá az
1429/H/1992/2. sz. AB határozat is, melyben az Alkotmánybíróság rámutatott arra,
hogy "a képviselő-testület a hatáskörébe tartozó hatósági hatáskörét is átruházhatja. A
hatósági hatáskör megállapítása (átadása) önkormányzati rendeletben történhet". Más esetekben elég a határozati forma is. A Közigazgatási-Gazdasági Döntvénytár által közzétett
az Ötv. 41-42. § és az 1997. évi CXXXV. törvény
rendelkezett önkormányzati társulások formáiról, típusairól
36 Ötv. 10. § (2) bekezdés A képviselő-testület rendeletében a
törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény alapítását a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény szerint társulására ruházhatja.
37 http://www.minelres.lv/NationalLegislation/Hungary/Hungary_Municip_Hungarian.htm
38 A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény ( Szt.)
39 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról
35
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legfelsőbb bírósági határozat is alátámasztja
ezt a megállapítást (BH1994. 86.). A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint az önkormányzat képviselő-testülete egyes hatásköreit
határozattal is átruházhatja a polgármesterre.
Önkormányzati hatósági ügyet törvény vagy
önkormányzati rendelet határozhat meg. Így
tehát a törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott, általában engedélyezésre, illetve támogatásra irányuló ügyeket nevezhetjük önkormányzati hatósági ügyeknek.„37
I. Önkormányzati hatósági ügyek típusai
Az önkormányzati hatósági ügyek két formája
megkülönböztethető keletkezésük, vagyis
jogforrási eredőjük szerint. Egyiknél, amikor
törvényi rendelkezés állapít meg az önkormányzat képviselő-testületének önkormányzati hatósági hatáskört, a másiknál, azok melyeket törvényi szabályozás hiányában az önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletében meghatároz.
1. Törvény által megállapított önkormányzati hatósági ügyek
A törvényi szabályozással meghatározott önkormányzati hatósági ügyek esetei leggyakrabban a szociális ellátás, szolgáltatás,38illetve
a gyermekvédelem,39 emellett az állattartási
rendeletek40 területén jellemzőek, de önkormányzat által nyújtható sajátos kedvezmények rendeleti szabályozása is előfordul, többek között a hulladékgazdálkodásról41 szóló

az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdés Felhatalmazást kap a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az eb-rendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait
rendeletben határozza meg. (6) bekezdés Felhatalmazást kap a
települési, fővárosban a kerületi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott
terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy a
kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben
határozza meg.
41 Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV: törvény 35.
§ (1) bekezdés e) pontja
40
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önkormányzati rendeleti szabályozásának42
lehetőségeként.
Ezekben az ügyekben a hatáskör gyakorló jellemzően érdemi döntést hoz. Az önkormányzati hatósági ügyek ura a képviselő-testület,
ugyanakkor leggyakrabban a polgármesterre,43 vagy a bizottságra,44 illetve a jegyzőre
ruházza a hatáskörét.45
Találkozhatunk továbbá olyan törvényben
szabályozott önkormányzati hatósági hatáskörrel, melyben a képviselő-testület közbenső
döntési jogkört gyakorol. Ilyen többek között
az egészségügyi törvény azon rendelkezése,
mely szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete dönt a gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermeléséről, kezeléséről, az elismert gyógyvíz, a gyógyiszap és a gyógyforrástermék palackozásáról, csomagolásáról, valamint forgalomba hozataláról, illetve engedélyezi e tevékenységeket.46 Az önkormányzati
engedélyezési eljárást követő természetes
gyógy-tényezőelnevezési engedélyezési eljárás
szabályait törvényi felhatalmazás alapján miniszteri rendelet47 szabályozza, amely tanúsítja a gyógy-tényező eredeti, természeti minőségének meghatározott célú felhasználásra
való megfelelőségét az előfordulási helyen, az
előírt feltételek mellett.
42 Pl: A Bizottság a

hulladékszállítási díj megfizetéséhez
való méltányossági hozzájárulásról szóló 17/2016. (I.
14.) határozatával javasolta, hogy a hulladékszállítási és
kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásáról szóló 12/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelet - 2. §-a módosuljon, miszerint
azok igényelhetnék az eseti hozzájárulást, akiknél a
háztartásban egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyszemélyes háztartás esetén két és
félszeresét, - 4. §-a módosuljon, miszerint a hozzájárulás összege a többszemélyes háztartás esetén az éves díj
35%-a helyett az éves díj 50%-a legyen úgy, mint az
egy- és kétszemélyes háztartások esetében. A szociálpolitikai kiadások 2016. évi költségéről szóló 18/2016.
(I. 14.) határozatával a Bizottság javasolta, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében települési támogatásra 60.000.000.-Ft, köztemetésre 3.000.000.Ft, hulladékszállítási díjtámogatásra 19.000.000.- Ft kerüljön tervezésre.
43 Pl: Ör: 6. § (1)Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése alapján
átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
2017/2.

Speciális megoldásként jellemezhető a jogalkotó részéről a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló48 törvényben kapott képviselő-testületi hatáskör és eljárás, mert az önkormányzati hatósági döntés ezekben az
ügyekben a helyi földkiadó bizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálására vonatkozik. A
helyi földkiadó bizottság állásfoglalása a mezőgazdasági hatóság, igazgatási szerv jóváhagyási eljárásához szükséges. A mezőgazdasági
igazgatási szerv jóváhagyása ugyanakkor az
adás-vételi szerződés a földhivatal ingatlannyilvántartási bejegyzését alapozza meg. A
képviselő-testület részére - a törvény felhatalmazó rendelkezése szerint - a helyi földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásának részletes szabályait a Kormány rendeletben49 állapítja meg. Nem vitatható, miszerint önkormányzati hatósági ügynek tekintendő a képviselő-testületi döntés, miután ezt

44

Pl: Ör: 3. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
az e rendeletben meghatározott pénzbeli- és természetben nyújtott
szociális ellátások megállapítására, kifizetésére, folyósítására,
valamint ellenőrzésére kiterjedő hatáskörét. A jelen rendelet 8.
§-ában meghatározott krízis támogatás tekintetben a képviselőtestület hatáskörét a Szociális és Egészségügyi Bizottságára ruházza át.
45
Pl: Ör: 13. § (2) Az állattartással összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át. Ör: 5. § (3) bekezdés: Kedvtelésből tartott állatok tartásával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör
gyakorlását a Képviselő-testület a Jegyzőre ruházza át.
46 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
153. § (2) bekezdés
47 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 13. § Magyarországon kitermelt természetes ásványvizet, természetes
ásványi anyagok felhasználásával mesterségesen készült ásványvizet természetes ásványvíz minőségre, valamint gyógyvizet természetes gyógyhatásra utaló elnevezéssel ellátni csak a Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyével lehet.
48 2013. évi CXXII. törvény (Földforg.tv.) 68. § (5) bekezdés és 72. §
49 A Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) a hivatkozott kormányrendelet nem található
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a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma50 véleményében51 kimondta. Érvei szerint: „ A helyi földbizottság állásfoglalásával
szemben előterjesztett kifogást elbíráló képviselő-testületi határozat külön közigazgatási
perben vizsgálható felül. Ebben a perben a
helyi földbizottság hatáskörébe tartozó döntés érdemi felülvizsgálatára kerülhet sor, elsősorban a kiadott állásfoglalása törvényességével kapcsolatban. Az érdemi felülvizsgálat feltétele az, hogy mind a földbizottság, mind a
képviselő-testület határozata tartalmazza a
döntés indokait.”
További példa a mozgóképről szóló törvény,
52
mely szerint felhatalmazás alapján kormányrendelet53 szabályozza a közterületek és
az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályait,
továbbá felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
szabályozza a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú
használatával kapcsolatos egyes feltételeket.
Az Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytár-

Az Alkotmánybíróság is foglalkozott 17/2015.(VI.5.) határozatában a Földforg.tv. egyes rendelkezéseivel, mivel több
közigazgatási és munkaügyi bíróság előtte folyamatban lévő perben alkotmányossági aggályt észlelt a Földforg.tv. egyes rendelkezései kapcsán. A testület határozatában megállapította, hogy
a bizottság számára biztosított jogosultságok nem ellentétesek a
Földforg.tv. szerinti speciális ingatlanok tekintetében korlátozott tulajdonhoz való joggal. Ugyanakkor a határozat rendelkező részének 2. pontja szerint az Alaptörvény XXVIII.
cikke szerinti jogorvoslathoz való jognak a Földforg.tv. szabályozása abban az esetben felel meg, ha egyrészt a bizottságok
állásfoglalása a törvényben megkövetelt értékelést olyan részletességgel tartalmazza, hogy annak okszerűsége érdemben is elbírálható a hatósági eljárásban, a hatósági döntés ténybeli megalapozottsága és jogszerűsége pedig nemcsak formai szempontból, hanem érdemben is felülbírálható a bírósági felülvizsgálat során.
Emellett pedig a helyi önkormányzat képviselő-testületének a
földbizottság állásfoglalása ellen benyújtott kifogást elbíráló határozata, mint közbenső érdemi döntés ellen bírósági felülvizsgálat igénybe vehető. Alaptörvény-ellenességet az Alkotmánybíróság a Földforg.tv. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjával
(adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadhatósága, ha
nem adja ki felhívás ellenére hallgatólagos vétójogot gyakorolva
a bizottság állásfoglalását), a Földforg.tv 68. § (5) bekezdésével
(képviselő-testület határozat elleni jogorvoslat, kifogás, panasz
teljes kizárása), valamint a Fétv. 103/A. § (1) bekezdésével
(állásfoglalás jegyző általi egyes közlési szabályai) összefüggésben mondta ki.
2017/2.
50

saság (MNF)54 a közterület-használatról hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé.
Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, az MNF a megtagadó
nyilatkozat megküldését követő munkanapon
a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést
közli a kérelmezővel, valamint az ügyben
érintett hatóságokkal. A mozgóképről szóló
törvényben foglalt az MNF közterület-használati kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.55 A hatósági szerződés
közigazgatási bíróság előtt támadható meg.
Számos önkormányzat a mozgóképről szóló
törvényben foglalt felhatalmazás alapján alkotott rendeletében a hatáskörét átruházta a polgármesterre.56 Amennyiben a képviselő-testület önkormányzati rendeletében a hatáskörét
átruházza, a döntés a képviselő-testület előtt
fellebbezéssel megtámadható.57 Az eljárási
szabályok szerint fellebbezésnek van helye, ha
a határozatot – a képviselő testület kivételével
– helyi önkormányzat szerve hozta.58

2/2016. (III.21.) KMK vélemény
2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdés
53 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
54 A 2004. évi II. törvény 9/B. § (1) bekezdés k) pontja
szerint az MNF feladatai különösen: a IV. fejezet szerinti közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása. 35. § (9)
bekezdés szerint: E törvény alapján az MNF erre kijelölt
szervezeti egysége a filmforgatás engedélyezésére vonatkozó, e fejezetben meghatározott ügyek tekintetében
hatósági jogkör gyakorlására jogosult, illetékessége az ország
egész területére kiterjed.
55 2004. évi II. törvény ( Mktv.) 35. §
56 Pl: Ör. 6. § A Képviselő-testület az Mktv. 35. § (1)
bekezdésében meghatározott hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
Ör. 2. § (2) A filmforgatás célú közterület-használattal
összefüggő, Mgtv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket az önkormányzat a polgármesterre
ruházza át.
57 A közterület igénybevételéhez szükséges polgármesteri hozzájárulás hatósági döntés. A döntéssel szemben
biztosítani kell a jogorvoslathoz való jogot. [Alkotmány 57. § (5) bek.; Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/1999. (XII. 23.) Kr.
számú rendelete]
58 Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pont
51
52
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2. Sui generis típusú önkormányzati hatósági ügyek
Saját hatáskörben leggyakrabban az önkormányzati jelképek használatának engedélyezéséről szólnak a rendeletek, a másik nagy terület a közterület használat szabályozása,
vagyis az eltérő célú használat engedélyezése,
ide nem értve a mozgóképről szóló törvényi
felhatalmazás esetét.
A gyakorlatban jelenleg sem egységes a közterület-használat szabályozása a jogviszony
jellege tekintetében, mert az önkormányzatok
egy része polgári jog körébe tartozó bérleti
szerződés megkötését írja elő, más esetben,
melyet az Alkotmánybíróság59 is döntésével
alátámaszt kizárólag önkormányzati hatósági
ügyként60 határozható meg. A közterülethasználat eltérő célú használatának településenként különböző felfogásban történő szabályozása az alkotmányossági felülvizsgálaton
is átesett, tehát a polgári jogi szabályozás hatályban tartása akár az önkormányzatok törvényességi felügyeletét61 ellátó, illetve az irányító szerv62 mulasztásaként is értelmezhető.

II. Az önkormányzati rendeleti szabályozás változása az Ákr-ben
Az új törvény három helyen hivatkozik önkormányzati rendeleti szabályozás lehetőségére, amikor is önkormányzati hatósági ügyben az általános eljárási szabályok helyett a
helyi viszonyok érvényesítésére van mód.
Ezeket az eseteket kívánjuk megvizsgálni.

Az Alkotmánybíróság döntésében meghatározta a
magánjogi és a közjogi ismérveket, melyekből következően megállapította, hogy ebben a tárgykörben kizárólag önkormányzati hatósági eljárásban születhet a döntéshozatal. Miután a közútnak nem minősülő közterületek tekintetében törvényi szabályozás nincs, annak
hiányában helyi közügynek minősül, s a települési önkormányzatok szabályozási autonómiájába tartozik
azoknak a feltételeknek a meghatározása, amelyek mellett lehetőség van a közterületek rendeltetésétől eltérő
használatára. E szabályokat a települési önkormányzat
nem tulajdonosi jogkörében, hanem a helyi közhatalom gyakorlójaként állapítja meg. Ebből következően
az önkormányzati döntések (engedély, hozzájárulás
stb.) meghozatalára és a jogorvoslatra a Ket. szabályai
vonatkoznak. [19/2010. (II.18.) AB határozat;
1256/H/1996. AB határozat, 46/B/1996. AB határozat]
60 Ör: 5.§ A közterület-használatot a képviselő-testület
által átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
61 Alaptörvény 32. cikk (4) bekezdés: A helyi önkormányzat az önkormányzati rendeletet a kihirdetését
követően haladéktalanul megküldi a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak. Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
2017/2.
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59

Ugyanakkor a hivatalos nyelv eltérő szabályozásánál a Ket.-hez képest nem lesz változás,
mert a Ket.63 is és az Ákr.64 is határozati formát rendel e döntés meghozatalához a nemzetiségi önkormányzat hatáskörébe tartozó
hatósági eljárásban.65
A Ket. szabályozásához képest négy témában
az Ákr. már nem hivatkozik az önkormányzati rendeleti szabályozás lehetőségére. Ezek
a tárgykörök: az elektronikus kapcsolat kizárása, a hatósági szerződés kötésének lehetősége, a közigazgatási bírság és a helyszíni bírság meghatározása a közösségi együttélés szabályainak megsértése esetén. Az okokat az
Mötv. 129. § a) pont: A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben irányítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A miniszterelnökséget vezető miniszter, és a belügyminiszter akár éves ellenőrzési témaként e tárgykör
szakmai felülvizsgálatát elrendelheti.
63 Ket. 9. § (2) bekezdés
64 Ákr. 20. § (1) Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. Ez nem akadálya
a konzuli tisztviselő és a külpolitikáért felelős miniszter
eljárása során más nyelv használatának. (2) A települési,
a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat testülete határozatában meghatározhatja a hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét.
65 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény ( Njt.) a nemzetiségi önkormányzat számára
nem állapít meg hatósági feladatot, a 116. § (2) bekezdés azt sem teszi lehetővé, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállaljon hatósági hatáskört a helyi
önkormányzattól. Az Njt. rendelkezései szerint más a
helyzet az átalakult nemzetiségi önkormányzat esetében, amely ellát önkormányzati hatósági hatáskört, mivel reá a helyi önkormányzati jogaira és kötelezettségeire, feladat- és hatáskörére az Mötv. rendelkezései
irányadók. Ebből következően az átalakult nemzetiségi önkormányzat jogalkotói hatáskörrel rendelkezik,
a nyelvhasználatról önkormányzati rendeletben rendelkezhet. A Ket. önkormányzati hatósági ügyet érintő
nyelvhasználatra vonatkozó szabályának hatályosulását
az Njt. korlátozza, illetve kizárja.
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Ákr. indokolásából ismerhetjük meg. Miután
az Ákr. megszüntette az újrafelvételi eljárást,
ezért e témában az önkormányzati rendeleti
szabályozás is kiesett. Az újrafelvételi eljárásra
vonatkozó rendelkezések elhagyásának indoka a törvény előterjesztője szerint, hogy „a
jogintézmény nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, a statisztikai adatok azt mutatják,
hogy valójában a gyakorlatban nem alkalmazzák. Ahol az ágazati eljárásban szükséges, ott
természetesen – mint kiegészítő eljárási rendelkezés – az adott törvénynek továbbra is lehetősége van arra, hogy szabályozza ezt a jogorvoslati formát, de nem általános eljárási szabályként.” Az adatkezelés szabályozása az
Ákr-ben változott, leszűkült, és immár nem
ad lehetőséget az önkormányzati rendeleti
szabályozásra, helyébe a törvényi szintű szabályozást határozza meg, amely az önkormányzati hatósági eljárásra is irányadó. Hatósági szerződés esetében további feltételek önkormányzati rendeleti szabályozásáról kifejezett rendelkezés nem található. Jogszabályról
szól az új törvényi rendelkezés, amely lehetőséget biztosíthat, illetve kötelezettségként is
előírhatja a hatósági szerződés megkötését, és
kikötéseket. Az önkormányzat e döntési formát hatósági eljárásában rendeleti úton írhatja
elő. Nem utolsó sorban részletes magyarázat
foglalkozik azzal a körülménnyel, hogy miért
nem szabályozza az Ákr. az önkormányzati
hatósági ügykört érintő közigazgatási bírság
intézményét. 66
Önkormányzati hatósági eljárásra vonatkozóan említsük meg, hogy a Ket. bevezetését
megelőzően az Áe. is mindösszesen kettő
esetben a hatósági bizonyítvány és nyilvántartás szabályozásánál rendelkezett kifejezetten
önkormányzati rendeleti szabályozás lehetőségéről.

Az Ákr. indokolása szerint: Az önkormányzati rendelet alapján kiszabható közigazgatási bírságok keretszabályai továbbá egyáltalán nem tekinthetőek általánosnak, hiszen azok csupán az ezzel összefüggő hatósági eljárásokra vonatkoznak. Sőt, a közigazgatási bírság mértékére vonatkozó minimum és maximum az
önkormányzati rendeletalkotás egyik garanciájának,
korlátjának is tekinthető. Az Alkotmánybíróság éppen
a garanciális szabályok hiánya miatt semmisítette meg
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Tekintsük tehát át az Ákr. által biztosított szabályozás eseteit, amelyek kifejezetten önkormányzati rendeletre hivatkoznak.
1. A hatóság
Ákr. 9. § E törvény alkalmazásában hatóság az a
szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. A hatóságtól a hatáskörébe
tartozó ügy nem vonható el.
Az Ákr. rendelkezéséből következően minden önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzati rendeltben meg kell jelölni azt az
önkormányzati szervet, amely hatáskörrel
rendelkezik. Abban az esetben is kötelező a
szabályozás, amennyiben a képviselő-testület
gyakorolja a hatáskört, nem csupán akkor, ha
valamely önkormányzati szervre történt a hatáskör átruházás.
Az Ákr. indokolása szerint a hatóság fogalmának meghatározása során – szakítva a Ket. taxatív, szervezettípusokra építő meghatározásával –, figyelemmel a lehetséges további jogés szervezetfejlődésre is, a legáltalánosabb
megfogalmazással élve lényegében azt fejezi
ki, hogy hatóság az a szerv(ezet), amely jogszabály alapján hatósági ügyet intéz. Ennek
megfelelően a Javaslat67 nem részletezi, hogy
a kifejezetten közigazgatási hatósági feladatok
ellátására létrehozott hatósági szerveken kívül
a jogalkotó milyen szervezetet és milyen feltételekkel ruházhat fel hatósági hatáskörrel.
Ezt a Javaslat a mindenkori közigazgatás-politika feladatává és felelősségévé teszi, egyedi
mérlegelést téve lehetővé a jogalkotónak, és
nem állít tételes jogi korlátokat, feltételeket az
ésszerű hatáskör-telepítés elé.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezését [38/2012. (XI. 14.) AB határozat]. A rendeletalkotás azóta a Mötv. 8. §-án alapszik, azonban a garanciális szabályok továbbra is hiányoznak, így a szabályozási struktúra az Alkotmánybíróság előtt a jövőben
is számos problémát okozhat.
67 Az Ákr. indokolása. Javaslat
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A Ket. az eljáró hatóság kérdését az első fokon eljáró nevesítésével, és a hatáskör átruházás lehetőségével rendezi. E szerint: ha önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. A képviselőtestület ezt a hatáskörét a polgármesterre, a
bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. A Ket. szabályozását megelőzően
nem szólt az Áe. az eljáró hatóság önkormányzati rendeleti szabályozásáról. E kérdést
az önkormányzatok esetében az Ötv. tartalmazta.
2. A költségmentességre vonatkozó általános szabályok
Ákr. 130. § (5) bekezdés: Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet meghatározhat olyan
ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti
meg.
Főszabály szerint a hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi
és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget
vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy törvényben meghatározott más fontos okból költségmentességet engedélyezhet.
Az Ákr. indokolása értelmében „Kiemelendő
továbbá, hogy az új szabályozás eredményeként törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is meghatározhat olyan
ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg. Az eljárási költségek szabályozása tekintetében a legfontosabb változás,
hogy a Javaslat amellett, hogy meghatározza
az eljárási költség fogalmát, nem tartalmaz taxatív felsorolást arra nézve, hogy milyen költségek tartoznak ebbe a körbe.„
A közigazgatási eljárásokban a Ket. hatálya
alatt a következő költségek merülhettek fel:
- eljárási illeték,
- igazgatási szolgáltatási díj,
- ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség
(például utazási költség, kiesett jövedelem
megtérítése),

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
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anyanyelv használatával kapcsolatos költség (például határozat lefordítási díja, tolmácsdíj), fordítási költség,
irat-betekintési joggal kapcsolatos költség
(például nyomtatás, másolat, postázás
díja),
ügyfél képviselőjének költsége (például
munkadíja, meghatalmazott megbízási
díja), tanú megjelenésével kapcsolatos
költség,
hatósági közvetítő költsége (például utazási költsége, megbízási díja),
szakértő díja és költsége,
résztvevők levelezési költségei,
végrehajtási költség és költségátalány,
rendőrségnél felmerült költség,
hatósági ügyintézéssel kapcsolatban felmerült igazolt utazási költség,
egyéb, törvényben vagy kormányrendeletben szereplő költség.

A közigazgatási eljárási illeték szabályozásáról
az illetékekről szóló törvény68rendelkezik, e
szerint öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben
meghatározott módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illetéket
kell fizetni. Az Itv. 67. § határozza meg az
egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megállapítására vonatkozó jogszabályok tartalmát érintő
keretszabályokat. Önkormányzat igazgatás
szolgáltatási díj megállapítására felhatalmazást nem kapott.
Az Ákr. arra ad lehetőséget, hogy a képviselőtestület önkormányzati rendeletében önkormányzati hatósági ügyfajtát határozzon meg,
melyben költségmentesség nyújtására van lehetősége az eljáró önkormányzati hatóságnak.
Ez a szabályozás a sui generis hatáskör esetében korlátozás nélkül lehetséges, az ágazati
törvény felhatalmazására alkotott rendelet
esetében csak akkor, ha ezt is tartalmazza a
felhatalmazó rendelkezés.
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3. A végrehajtás foganatosításának általános szabályai
Ákr. 134. § (1) bekezdés: A végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági
ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem
rendelkezik – az állami adóhatóság foganatosítja.
Az Ákr. indokolása szerint „a végrehajtás foganatosítása terén ugyanakkor nagy újítást vezet be a Javaslat. Ennek értelmében, törvény,
kormányrendelet, illetve önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérő
rendelkezése hiányában, az általános végrehajtást foganatosító szerv az állami adóhatóság lesz. Az állami adóhatóságot a kódex hatálybalépéséig tehát alkalmassá kell tenni
mind személyi állományt, mind anyagi eszközöket tekintve, hogy az egyes speciális, meghatározott cselekmények végrehajtására is képes legyen, hogy így, egyfajta általános végrehajtói szolgálattá válhasson, hasonló képen,
mint a 2004-ben elfogadott Ket. tervezte egy
önálló végrehajtói szolgálat felállítását.”

között önkormányzati adók behajtására.71 Az
Ákr. lehetőséget biztosít az önkormányzatok
számára, hogy akár az önkormányzat jegyzője
lássa el továbbra is a végrehajtási teendőket az
önkormányzati hatósági ügyekben, de önkormányzati hatósági társulás is elláthatja. Feltétel, hogy az önkormányzat rendeletben
mondja ki a hatáskörrel rendelkező szervet,
mert ennek hiányában az Ákr. a végrehajtás
foganatosítását az állami adóhatóság számára
biztosítja. Ez a főszabály igen távol áll az eddigi gyakorlattól, futurisztikus érzést kelt az
olvasóban, az sem kizárt, hogy még finanszírozási oldalról is támadható.
III. Az önkormányzati hatósági eljárás sajátosságai
az Mötv. szabályai alapján

Az adózás rendjéről szóló törvény70 szerint
adóhatóságok: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV), mint állami adóhatóság és vámhatóság és az önkormányzat jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság, e törvény vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, ha
az önkormányzati adóhatóság felettes szerveként jár el.

1. A kizárási okok
Ákr. 23. § (8) bekezdés: Önkormányzati hatósági
ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a törvényben
meghatározott, személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó.
Az Mötv.72 értelmében kizárólag a személyes
érintettség jellemzi a kizárási okot, továbbá
rendeleti szabályozási tárgy a kizárás bejelentésének elmulasztása miatti jogkövetkezmény
meghatározása. A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a
közeli hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. Az önkormányzati képviselő köteles
bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő
kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület
dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek
kell tekinteni. A képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatában meghatározza a
személyes érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A gyakorlatban végrehajtás foganatosítására
2013-ig csekély számban ugyan, de alakultak
önkormányzati hatósági társulások, többek

Az Mötv. szerinti kizárás intézményének eltérő jellegét, speciális szabályok alkalmazását
az önkormányzati hatóságok szervezeti és

Mötv. 87. §
2003. évi XCII. tv. 10.§
71 100/2010. (XII. 21.) Kt. számú határozat: Villány
Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatá-

rozta, hogy az eredményesebb adóvégrehajtás érdekében igazgatási társulás létrehozását kezdeményezi,
együttműködve Harkány, Siklós és Beremend településekkel.
72 Mötv. 49. § (1)-(3), 50. §

Az Mötv.69 arra ad lehetőséget, hogy a helyi
önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező
társulást hoznak létre.

69
70
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működési sajátossága, valamint az önkormányzati döntés meghozatalának szükségessége indokolják. E sajátosságokra figyelemmel a Ket.-hez hasonlóan az Ákr. is úgy rendelkezik, hogy önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a külön
törvényben meghatározott, személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó.

Az Mötv. kimondja, hogy a képviselő jogai és
kötelességei azonosak. A képviselő köteles a
testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni.74 Ebből következően a személyes érintettség bejelentésének elmulasztása a testületi munkából történő kizárással
nem szankcionálható.

A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő javaslatára a képviselőtestület minősített többségű szavazattal dönt.
Az Mötv. alkalmazásában a közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.

Önkormányzati hatósági ügy esetében a kizárás intézményének Mötv. szerinti alkalmazása
jogi tévedés lehet amennyiben a jegyző75 átruházott hatáskör címzettje. A jogalkotó figyelmen kívül hagyta, hogy az Mötv. zöld utat
biztosított a jegyző részére történő önkormányzati hatáskör átruházására. A jegyző
nem választott tisztségviselő, nem szavazhat
a képviselő-testületben saját érintettsége
ügyében. Konkrét esetben a jogalkalmazónak
kell feloldani ezt a dilemmát, az Mötv. szabályai szerint a képviselő-testület döntésének felülvizsgálata bírósági úton kezdeményezhető.
Az Mötv. szerint az átruházott hatáskör
ugyan visszavonható, ez a megoldás a jegyzői
összeférhetetlenség feloldásához nem legcélszerűbb megoldás.

Amennyiben az önkormányzati bizottság jár
el hatóságként a bizottság tagjainak kizárására
a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt. A társulási tanács esetében a képviselő-testületre és
az önkormányzati bizottságokra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.73
Amennyiben a testület nem zárja ki az érintettet, úgy a képviselő a döntéshozatali eljárásban jogszerűen vesz részt.
A Ket. és az Ákr. szabályaival szemben az
Mötv.-ben nincs abszolút kizárási ok, és minden esetben mérlegelési jogkörben dönt a testület. A személyes érintettség miatti összeférhetetlenség bejelentésének elmaradása, ezáltal
a kizárás intézménye alkalmazásának elmulasztása az önkormányzati döntést nem teszi
érvénytelenné, a mulasztóval szemben a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatban határozza meg a jogkövetkezményeket. A gyakorlatban képviselői tiszteletdíj
csökkentése, megvonása hosszabb rövidebb
időtartamra a leggyakoribb szankció, akár
község, város, vagy a főváros esetében.

Mötv. 60. §, 95. § (3) bekezdés
Mötv. 33. § (1)- (2) bekezdés i) pontja
75 Mötv. 41. § (4) bekezdés: A képviselő-testület – e
törvényben meghatározott kivételekkel – hatásköreit a
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2. A fellebbezés általános szabályai
Ákr. 116. § (1) Az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor
fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
(2) Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot a) járási (kerületi) hivatal vezetője vagy – a képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve, vagy b)
rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs
helye fellebbezésnek
a) ha az elsőfokú döntést – a központi hivatal kivételével – központi államigazgatási szerv vezetője
hozta,
b) ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági
ügyben hozott döntést,
Az Ákr. indokolása szerint: „ A Javaslat jogorvoslati rendszerében fellebbezésnek kizárólag akkor van helye, ha azt a kódex maga kifejezetten megengedi, vagy, ha azt – kivételes
polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat
testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört viszszavonhatja.
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jelleggel – ágazati törvény teszi lehetővé. A
fellebbezés elvi alapját az jelenti, hogy akár a
végzések, vagy éppen a járási hivatal vezetője,
vagy a képviselő testület kivételével helyi önkormányzat szerve (tipikusan jegyző) által hozott egyes döntések esetén nem indokolt a
jogorvoslat bírói útra terelése, a felettes szerv
ezen ügyekben – vita esetén – hatékonyabban
tudja tisztázni a tényállást, s így a bíróságok
sem lesznek oly mértékben leterhelve, hogy
az a munkájukat ellehetetlenítse.”
Az Ákr. indokolása láthatóan nem foglalkozik
az önkormányzati szervek sajátos szerepével,
miszerint önkormányzati hatósági ügyekben a
hatáskör címzettje a képviselő-testület, az
csupán lehetőség, hogy a képviselő-testület
önkormányzati hatósági hatásköreit76 a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.77 Életszerű az elmúlt negyedszázad gyakorlata, amelyet korábban az Ötv.,78 illetve a
Ket.79 is szabályozott, miszerint az önkormányzati hatósági ügyekben a képviselő-testület szervei elleni döntés fellebbezéssel a
képviselő-testület előtt támadható meg. A
közvetlen bírói út lehetősége az átruházott
hatáskörökben hozott döntések vonatkozásában ez ideig még nem fordult elő, javasolható,
hogy ne ebben az irányban gondolkodjon a
jogalkotó. Ez nem elsősorban a bírói terhek
növelésének elkerülése miatt kerülendő, hanem az önkormányzatiság egyik alapkövetelménye a szubszidiaritás elvének biztosítása
érdekében kívánatos.

(2) A végrehajtást akkor is fel kell függeszteni, ha
a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos
igényper van folyamatban, vagy a vagyontárgyat a bírósági végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében
korábban lefoglalta, feltéve, hogy más lefoglalható vagyontárgy nincs,
b) kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogást
terjesztettek elő, és az abban előadott tények és körülmények a kifogás elfogadását valószínűsítik,
c) a kötelezett meghalt vagy megszűnt, a jogutódlás
tárgyában hozott végzés véglegessé válásáig,
d) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni ügyészi
felhívásban indítványozza,
e) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, vagy az közegészségügyi
vagy közbiztonsági okból szükséges, vagy
f) azt jogszabály elrendeli.
Ákr. 116. § (3) bekezdés e) pont: Önálló fellebbezésnek van helye az eljárás felfüggesztése vagy szünetelése tárgyában hozott, első fokú végzés ellen.
Az Mötv. kettő esetben lehetővé teszi a polgármester részére, hogy önkormányzati döntés végrehajtását felfüggeszthesse. Nem kizárt, hogy az önkormányzati döntés önkormányzati hatósági hatáskörben születik, ily
módon az Ákr. szabályaitól eltérő normák érvényesülhetnek.
Az Mötv. 80 sajátos rendelkezése értelmében a
polgármester felfüggesztheti a bizottság, a
részönkormányzat testülete döntésének a
végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.

3. Végrehajtás felfüggesztése
Ákr. 136. § ( 1) A végrehajtást az azt elrendelő
hatóság, vagy a másodfokú hatóság függesztheti fel.

Az Mötv.81 szerint amennyiben a polgármester82 a képviselő-testület döntését a helyi ön-

Mötv. 62. §(2) A részönkormányzat testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át.
77 Mötv. 41. § (4) bekezdés
78 Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati
hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek
nincs helye.
(2) A polgármester (főpolgármester), valamint a képviselő-testület bizottságának önkormányzati jogkörben
hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.
(3) A képviselő-testület (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre
2017/2.

hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.
79 Ket. 107. § (1) bekezdés Önkormányzati hatósági
ügyben a fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ha az elsőfokú döntést nem a képviselő-testület hozta.
80 Mötv. 61. § (2)
81 Mötv. 68. § (1) bekezdés
82 Mötv. 68. § (1a) A főpolgármester az (1) bekezdésben meghatározott ismételt tárgyalást, annak szabályait
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kormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése
kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést
az ülést követő három napon belül nyújthatja
be, a képviselő-testület a benyújtás napjától
számított tizenöt napon belül minősített
többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület
a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.
4. Eljárási kötelezettség
Ákr. 15. § (1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján
köteles eljárni.
(2) Ha a hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve
– eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a jogszabályban meghatározott felügyeleti szerve az eljárás lefolytatására utasítja. Ha
nincs felügyeleti szerv, vagy az nem intézkedik, az eljárás lefolytatására a közigazgatási perben eljáró bíróság kötelezi a hatóságot.
Kivételes szabályokat fogalmaz meg az Mötv.
a képviselő-testületi működés során, többek
között a hallgatás intézménye esetét érintve,
mely önkormányzati hatósági ügyben is előfordulhat.
Az Mötv.83 szerint tehát, amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy
határozathozatal hiánya miatt – két egymást
követő alkalommal ugyanazon ügyben nem
hozott döntést, a polgármester a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott ügyben – a 42. §-ban84 meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat. A polgármester a
megfelelően alkalmazva, ugyanazon ügyben több alkalommal is kezdeményezheti. Az ismételt tárgyalás során hozott döntés akkor hajtható végre, ha az üléstől
számított három napon belül a főpolgármester nem
kezdeményez újabb ismételt tárgyalást.
83 Mötv. 68. § (2) bekezdés
84 Át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök
85 Mötv. 68. § (3) bekezdés
86 Pl: Ör. 64. § (1) Amennyiben a képviselő-testület határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat az alábbi
ügyekben:
a) szociális ügyek,
2017/2.

döntésről a képviselő-testületet a következő
ülésen tájékoztatja.
Az Ákr. szerinti eljárási kötelezettség elmulasztása előfordulhat két testületi ülés között.
Ilyen esetben az Mötv.85 alapján a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása
mellett, a 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti
és működési szabályzatban meghatározott – a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
A szervezeti és működési szabályzat önkormányzati hatósági ügyeket is besorolhat a
rendkívüli elbírálási körbe, amelyekre számos
esetben található példa hatályos rendeletekben.86
Sajátos jogosítványok az önkormányzati képviselőt is megilletik az Mötv.87 szerint, amelyek az ügyek megtárgyalására, valamint a hozott döntés felülvizsgálatára vonatkoznak. Az
önkormányzati képviselő tehát javasolhatja a
bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe
tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és
tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg
kell hívni. Továbbá kezdeményezheti, hogy a
képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat
testületének, a jegyzőnek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben
hozott döntését. A törvény rendelkezése nem
zárja ki ezen jogok önkormányzati hatósági
ügyekre történő alkalmazhatóságát. A képviselőt szinte az önkormányzatiság kezdete
b) gyermekvédelmi ügyek.
Ör. 54. § Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem
hozott döntést, a polgármester szociális és gyermekvédelmi ügy(ek)ben – az át nem ruházható ügyek kivételével – döntést hozhat. E döntéséről a polgármester a
következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Ör. 64. § (1) Amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt - két
egymást követő alkalommal nem hozott döntést, a polgármester határozatot hozhat a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ügyekben.
87 Mötv. 32.§ (2) d) pont
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óta88 megillették ezek a jogok, azonban mindezek hatályosulására vizsgálódás nem volt az
önkormányzatok hivatalaiban.
5. A hatóság döntései
Ákr. 80. § (1) A döntés határozat vagy végzés. A
hatóság – az (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás
során hozott egyéb döntések végzések.
Önkormányzati hatósági ügyben az Mötv. 89
nem tesz különbséget a döntés formája tekintetében, mert ezekben az ügyekben a képviselő-testület kizárólag egyedi határozatban
dönt.
Az Mötv. a határozat két fajtáját különbözteti
meg. A képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat.90 Egyedi határozatot hoz többek között önkormányzati
hatósági ügyben, a normatív határozat a közjogi szervezetszabályozó eszköz, melyre a
jogalkotási törvény91 szabályai irányadók.
6. A döntés tartalma és formája
Ákr. 81. § (1) A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges
minden adatot, a rendelkező részt – a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással és a felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megállapított
tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek
megjelölésére is kiterjedő indokolást.
(2) Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés
hozható
Az Ötv. átfogó módosításáról szóló 1994. évi LXIII.
törvény 11. § (2) bekezdés „Kezdeményezheti, hogy a
képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a helyi
kisebbségi önkormányzat testületének - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott
döntését.”
89 Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-b) pont, Mötv.
48. § (1) bekezdés értelmében a képviselő-testület döntései (határozat, rendelet)
90 Mötv. 1. § 3. pont
91 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.
§ (2) bekezdés: Normatív határozatban szabályozhatja
a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az
2017/2.
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a) ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt
ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem
érinti, vagy
b) az egyezség jóváhagyásáról.
Az Mötv. nem rendelkezik a határozati formában hozott döntések tartalmáról. Csupán
arról, hogy a testületi döntéseket az ülésről
készült jegyzőkönyvbe kell foglalni.92
A Ket.93 részletesen meghatározza a döntések, illetve a határozat tartalmát, szerkezetét,
azt is lehetővé teszi, hogy jogszabály további
követelményeket is előírhat.
Az Ákr. Indoklása kimondja, miszerint a Ket.
egyik jelentős újítása volt, hogy elnevezésben
is különbséget tett az érdemi (határozat) és az
eljárás során hozott más döntések (végzés)
között. A döntés e két fajtájával összefüggő
évtizedes jogalkalmazási tapasztalatok meglehetősen széttartóak. Gyakran okozott nehézséget a hatóságnak annak megítélése, hogy az
eljárás során tett aktusa kíván-e egyáltalán
döntést, vagy valamilyen formátlan aktussal
(pl. ügyfélnek küldött levél) az megfelelően
kezelhető.
Az önkormányzat képviselő-testületének, valamint a testületként működő szerveinek önkormányzati egyedi hatósági határozata az
ülésről készült jegyzőkönyvben, más szerkezetben és tartalommal kerülnek rögzítésre,
mint a Ket.–ben, illetve az Ákr.-ben szabályozott rendelkezés meghatározza. Az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatokról szóló önkormányzati rendeletek is csupán alaki előírásokat tartalmaznak.94
általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési
programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.
92 Mötv. 52. § (1) bekezdés m) pont
93 Ket. 72. § (1) bekezdés a)- g) pontja
94
Ör1. 25. § (1) A képviselő-testület határozatainak megjelölése – az alábbi sorrendben –
a) évente elölről kezdődő számozással a határozat sorszámát
arab számmal,
b) a „/” jelet,
c) a határozat meghozatalának évét,
d) zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római
számmal és napját arab számmal és
e) a „Kt. határozat” kifejezést foglalja magában.
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7. Tárgyalás
Ákr. 74. § (1) A hatóság tárgyalást tart, ha
a) a tényállás tisztázásához szükség van a felek
együttes meghallgatására, az ellenérdekű ügyféllel
szemben, kérelemre indított eljárásban (jogvitás eljárás),
b) az ügy természete lehetővé teszi, ellenérdekű ügyfelek részvételével zajló eljárásban, vagy
c) a tényállás tisztázásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására.
(2) A hatóság helyszíni szemle keretében is lefolytathatja a tárgyalást, ha annak feltételei biztosítottak.
(3) Az ügyfél bizonyítási indítványt tehet és kérdést
intézhet a meghallgatott személyhez.
(4) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás
vezetője rendreutasítja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, és eljárási bírsággal sújthatja.
A tárgyalás a tényállás tisztázásának egyik lehetősége, módja. Ugyanakkor az Mötv. szerint a tárgyalás képviselő-testület működésének, döntéshozatalának eszköze. Az Mötv.
alapján a testületként eljáró önkormányzati
hatóságok esetében (képviselő-testület, bizottság, társulási tanács) az Ákr. tárgyalásra
vonatkozó rendelkezései az Mötv.-ben foglalt
eltéréssel alkalmazhatók. Az önkormányzati
testületek zárt ülésen tárgyalhatnak önkormányzati hatósági ügyeket, ez alól kivétel nem
lehetséges. Az ülés résztvevőinek köre korlátozott. A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző,
aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati
hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő
vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet
részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező
az érintett meghívása. 95
(2) Ha a határozat jellege megkívánja, a határozatnak tartalmaznia kell a végrehajtásáért felelős személy megnevezését és a
végrehajtásra szabott határidő, illetve határnap megjelölését.
Ör2. 38. § A képviselő-testület - 37. § szerint elfogadott - határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi sorszámmal kell ellátni. A határozatok sorszáma mellett fel kell
tüntetni a határozathozatal pontos időpontját (év, hó, nap megjelöléssel).
2017/2.

Zárszó
A teljesség igénye nélkül arra kerestük a bizonyosságot, hogy a korábbi szabályozásokhoz
képest történt-e szemléletváltás az államigazgatási szervek hatósági eljárási szabályainak
önkormányzati hatósági eljárás sajátosságaihoz való illeszkedésében. Az új önkormányzati rendszer bevezetése mellett az Mötv. az
önkormányzati hatósági eljárási szabályokkal
nem foglalkozott, a Ket. rendelkezéseire hagyatkozott. Az Ákr. a közigazgatási rendtartás
meghatározásakor kifejezetten az államigazgatási szervek hatósági eljárására koncentrál,
amelyre a törvény általános indokolása is felhívja a figyelmet. E szerint: „ A szabályozás
egyfelől meg kívánja őrizni a korábbi eljárási
kódexek bevált, széles körben elfogadott elemeit és megoldásait, másfelől azonban a XXI.
században elvárható eljárásmódoknak kíván
megalapozni, messzemenően figyelembe
véve mind a közérdeket, mind az eljárások
résztvevőinek alkotmányos és nemzetközi jogon alapuló jogai védelmét. A Javaslat alapeszméje, hogy mivel a több ezer eljárástípus
minden lényeges eleme nem rögzíthető egy
törvényben, ezért csak azon szabályok megfogalmazására törekszik, amelyek valóban
minden eljárásban közösek, és az ezen kívül
eső szükségszerű eltérések, illetve kiegészítő
eljárási szabályok meghatározása az ágazati,
különös eljárási jogszabályok feladata.”
Várható az ágazati államigazgatási ügyekhez
hasonlóan az Mötv. kiegészítése a speciális
önkormányzati hatósági eljárási szabályokkal?
A válasz nem egyértelműen a nem, miután az
Ákr. indokolása egyik korábbi intézmény esetében, a közigazgatási bírság szabályozásának
lehetőségei latolgatásakor kifejti, hogy a közigazgatási bírság az Mötv. szabályai közé illeszthető, miután az Ákr. előkészítői helyesen
anyagi jogi és nem eljárási szabályként értelmezte, és kihagyta az új törvényből. Ezen
A határozatok jelölése a következő formában történik:
……Község Önkormányzat képviselő-testületének
...../..... (..... .....) önkormányzati határozata a …….-ról.
39. § A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a
képviselő-testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.
95 Mötv. 46. § (3)
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gondolat kiterjeszthető az önkormányzati hatósági eljárás Mötv. külön fejezeteként történő szabályozására is, hasonlóan az ágazati
törvények sajátos eljárási szabályaihoz.
Mi várható a következő években az önkormányzatokat érintő a közigazgatás további reformja kapcsán? A Közigazgatási és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 azt
hangsúlyozza, hogy a „Kormány elvárása az,
hogy az Alaptörvény96 védett értékekre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a közigazgatási szervezetek, az önkormányzatok és
a közszolgáltató szervezetek tartsák folyamatosan szem előtt: legfőbb céljuk az ügyfelek –
polgárok, közösségek, cégek – értékteremtő
munkájának segítése. A közigazgatási eljárások átalakultak, és 2010 óta a szervezeti működést szabályozó joganyag is jelentős változáson ment keresztül.97 Kidolgozásra került a
Magyary Program Egyszerűsítési Programja,98
melynek keretében 228 eljárás vált egyszerűbbé, valamint az Egyszerű Állam Program,99 mely a jogszabályi redundanciák100
visszaszorítását eredményezte. A kormányzati elképzelés szerint 2014-2020-as tervezési
ciklusban célszerűnek látszik, intézményekre
és intézmény-csoportokra konkrétan alkalmazott hatékonyságnövelő és menedzsmentet javító programok indítása. A központi
közigazgatás átszervezése két irányt jelöl ki:
egyrészről a központi államigazgatási szervek
(minisztériumok, központi hivatalok, kormányhivatalok) földrajzi elhelyezkedésének
felülvizsgálatát, hatékonyabb területi allokálását,101 másrészről a középirányító szervek
(központi hivatalok, kormányhivatalok) szervezetrendszerének felülvizsgálatát, szervek
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű
határidőn belül intézzék.” (Magyarország Alaptörvénye, XXIV. cikk (1) bekezdés)
97
http://www.parlament.hu/documents/10181/595001/Infojegyzet_201
6_48_kozigazgatasi_hatosagi_eljaras.pdf/d0ce5bad6a23-4a84-92b8-8a5eb641d4b3
96

98

http://magyaryprogram.kormany.hu/egyszerusitesipr
ogram
99

http://infoter.eu/attachment/0011/10596_egyszeru
_allam_program.pdf
2017/2.

összevonását, megszüntetését. A közigazgatás-fejlesztés stratégiai céljai akkor valósulhatnak meg, ha a hatósági eljárások egyszerűsítése az egyes ügytípusokra vonatkozó ágazati
eljárási szabályok érdemi központi felülvizsgálatát is magában foglalja. Mindez nyilvánvalóan minden eddiginél jelentősebb munkával
jár, de a várható eredmény is látványosabb lehet a korábbiaknál.”102
A Stratégia célként határozza meg azt is, hogy
„az önkormányzatok legyenek alkalmasak – a
megváltozott feladat és hatáskörüknek megfelelő – helyi célkitűzéseiket a leghatékonyabb
forrás felhasználással, az ügyfelek lehető legkisebb idő és anyagi ráfordítása mellett megvalósítani. Fontos, hogy az önkormányzatok
profitálhassanak azokból az ismeretekből és
tapasztalatokból, melyek az előző ciklusban a
központi közigazgatásban keletkeztek és a
következő tervezési ciklusban keletkezni fognak. Cél, hogy a települések elhelyezkedésüktől és anyagi tehetősségüktől függetlenül
használhassák fel a Magyarországon kidolgozott és a továbbiakban fejlesztendő tudást. Az
Önkormányzati ASP központ országos kiterjesztése (ASP 2) során cél a szakrendszeri modulok felhasználási lehetőségének kiterjesztése valamennyi magyarországi önkormányzat részére. További célok: a gazdálkodási
modul funkcióbővítése, központi adattárház
és vezetői információs rendszer létrehozása,
keretrendszeri integráció, e-ügyintézési funkciók továbbfejlesztése. Az önkormányzatoknak lehetőségük lesz a központi közigazgatásban felhasznált új ügyfélkapcsolati eszközök
felhasználására.”

100 Új információt

nem tartalmazó szövegrész, de e nélkül a szöveg megértése nehezebb volna; felesleges
adat.
101 Az állam a szükséges erőforrások megszerzésével és
felhasználásával biztosítja a közösségi feladatok ellátását, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat és nyújt szolgáltatásokat.
102

http://www.kormany.hu/download/8/42/40000/K
%C3%B6zigazgat%C3%A1s_feljeszt%C3%A9si_stra
t%C3%A9gia_.pdf
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Miután megismerhettük a közeljövő célkitűzéseit végezetül ismét pillantsunk vissza a történelemben mindegy hetven évet, amikor is
Bibó István elismerte, hogy „a XX. században
megnövekedett a közigazgatás feladata, de
helyesen mutatott rá, hogy ezzel csaknem
párhuzamosan „megnövekedett a közigazgatás által fenntartott, ismétlődő szabályszerűséggel működő, kiszámítható rend jelentősége is, melynek éppen a jogszerűség a leglényegesebb összetevője. Magyary viszont jól
hangsúlyozta, hogy túl sok lett a jogszabály, a
joganyag alig megismerhető, számos jogszabály feleslegesen szabályoz, vagy túlszabályoz, a köztisztviselők ott is megelégszenek a
formális jogszerűség betartásával, ahol ennél
többet kellene tenniük. Bibó és Magyary tehát
másra gondolt, és amire gondoltak, abban
mindkettejüknek igaza volt. Magyary viszont
a közigazgatásban is szükséges centralizmus
mellett fontosnak tartotta azt is, hogy a

közigazgatás közel menjen azokhoz, akiknek
ügyeit intézi, s hogy a közigazgatás van a polgárokért, nem pedig fordítva.” 103

http://dfk-online.sze.hu/images/J%C3%81P/2010/3/Vereb%C3
%A9lyi.pdf Verebélyi Imre: A közigazgatás és a kormányzás
2017/2.

alapkérdései Magyary Zoltán életművében Jog- és Politikatudományi Folyóirat 2010: (3) pp. 77-100.

103

A legújabb kor közigazgatás reformjai, azok
célkitűzései az idézetekből is érzékelhetően
visszanyúlnak Magyary Zoltán és követői
munkássága során feltárt és kimunkált értékekhez, ami új mindezekhez képest a XXI.
században az az informatika fejlődése révén
integrálódott a közigazgatás különböző szintjei műszaki és adminisztratív hátterébe.
A legnehezebb feladat megvalósítani azt,
hogy az emberek maguk érzékeljék, miszerint
értük van a közigazgatás és nem fordítva.
Mindehhez az önkormányzati hatósági eljárás
során eljáró önkormányzati szervek, személyek a legrászorultabbak napi gondjai megoldásában jó szolgálatot teljesíthetnek.
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SZE ÁJDI
Az önkormányzati rendeletalkotás
története és jelene
1. Bevezetés
A tanulmány az önkormányzatiság – történelmi folyamatába és jelenlegi rendszerébe
ágyazva – egykori alapjogi megnyilvánulását,
jelenlegi hatásköri szabályozását, a helyi rendeletalkotást mutatja be. Jelen tanulmány keretében azt vizsgálom, hogy az önkormányzati rendeletek elfogadása során a minőségi
jogalkotással szemben támasztott elvárások
milyen formában érvényesülnek, milyen jogszabályi rendelkezések vonatkoznak rájuk, és
azok hogyan jutnak érvényre.1
Amikor a helyi rendeletalkotás feldolgozására
vállalkoztam, az is inspirált, hogy több mint
tíz év óta jegyzőként dolgozom. Úgy gondoltam, hogy a szakirodalmi ismereteken túl
munkám során a helyi jogalkotás gyakorlatáról megszerzett gyakorlati tapasztalatom – hiszen magam is nem egy jogszabály készítőjeként veszek részt az önkormányzat munkájában, és kísérhetem aztán figyelemmel a rendelet hatályosulását – felhasználom a tanulmány megírásához.
A téma kulcsfogalmainak (önkormányzat,
jog, jogalkotás, jogszabály, rendelet stb.) mind
jelenidejére, mind történetiségére tekintve
sokféle megközelítését találunk. A szakirodalom bősége sok gondot okozott. Hogyan ne
vesszek el az elméletek sűrűjében? Hogyan
hozhatók párhuzamba az elméleti következtetések a gyakorlattal?
A tanulmány címe által megjelölt témát természetesen többféle szűkítéssel kellett értelmeznem. Törekedtem a helyi jogalkotást az
Nagy Klára: Hatásvizsgálat és konzultáció a hazai önkormányzati jogalkotásban 2016. 1.o.
2 Alapul véve: Csizmadia – Kovács – Asztalos: Magyar
állam- és jogtörténet. Tankönyvkiadó, Bp. 1995.; illetve Magyar Jogtörténet. Szerk.: Mezey Barna, Osiris,
Bp., 1998.
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önkormányzatiság történelmi keretei között
bemutatni, azonban a nemzeti jogrendszer
összefüggéseit jelen tanulmány nem tartalmazza. Feladatomnak a mai magyar települési
önkormányzatok jogalkotásának vizsgálatát
tartottam példák illusztrálásával.
Az önkormányzati autonómiának az önkormányzat közhatalmi tevékenységén keresztül
történő vizsgálata, nemcsak az önkormányzati rendszerről, hanem a magyar jogról, mint
rendszerről is képet ad az olvasónak.
2. Történeti áttekintés 2
Még mielőtt rátérnék a magyar önkormányzati jogalkotás részletes tárgyalására mindenképpen indokolt a történeti kitekintéssel kezdeni a vizsgálódást. Tekintsük át a helyi önkormányzatok rendeletalkotásának történeti
alakulását.3
Az önkormányzati testületek által alkotott
jogszabályok elnevezése a korai időszakban
nem volt egységes, megjelölésére többféle
megfelelő is található a magyar jogirodalomban, jogtörténetben. A helyi jogszabályt ’végzés’-nek, ’kistörvény’-nek, ’különrendelés’nek, ’törvényszerű rendszabás’-nak nevezték.
Ezek az elnevezések már utaltak a szabályrendeletre, mely a reformkortól jelent meg.
A XV. századtól a városi jog mellett pedig fokozatosan létrejött a falvak patriarchális életviszonyainak rendezésére szolgáló joganyag,
az ún. ’falutörvények’ képében.4
A szabályrendelet alkotásra, az úgynevezett
statútum-alkotásra (ius statuendi) vonatkozó
első szabályozást 1514-ben Werbőczy István
Hármaskönyve tartalmazza.5
A Tripartitum rögzítette a statútum-alkotás
szabályait, mely szerint a szabályrendelet-kibocsátás
alapfeltétele
a
joghatóság
(iurisdictio). A statútumok nem lehetnek országos joggal ellentétesek és célszerűtlenek.
Alapul véve: Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei Pécs 2005.
4 Kiss László: Jogállam, jogalkotás, önkormányzatok.
KM bt., Pécs, 1998.
5 Magyar Törvénytár. Werbőczy István Hármaskönyve
(Budapest, 1897.)
3
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Területi és személyi hatályuk behatárolt. A
szabályrendeleteket a ’méltóságra és tudományra előkelőbbek’ szavazatával alkotják. A
Hármaskönyv nem szól azonban arról, hogy
mely testület és milyen eljárásban bocsátja ki
a statútumokat.
A szabályrendelet-alkotási jogról először
részletes szabályozást az 1870. évi XLII. tc. a
köztörvényhatóságok rendezéséről adott. A
tc. 2. §-a szerint: „Önkormányzati jogánál
fogva a törvényhatóság saját belügyeiben
önállólag intézkedik, határoz és szabály-rendeleteket (statutumokat) alkot; határozatait és
szabályrendeleteit saját közegei által hajtja
végre; tisztviselőit választja; az önkormányzat
és közigazgatás költségeit megállapítja, s a fedezetről gondoskodik; a kormánnyal közvetlen érintkezik.”
A ’48-as törvények sem tettek említést a községek szabályrendelet-alkotási jogáról, melyet
a magyar jogtörténetben első alkalommal a
községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII.
tc. szabályozott.6 A jogszabály 29. szakasza
értelmében a község szabályrendelete a törvénnyel, a kormány és törvényhatóság hatályban levő szabályrendeleteivel nem ellenkezhet, a törvényhatósághoz azonnal fölterjesztendő, és csak ennek ’nyilvános vagy hallgatólagos’ jóváhagyása után hajtható végre. A jogszabályi hierarchia legalsó fokán helyezkedett
el. A jogszabály 29 szakaszával ellentétes községi statútumot a törvényhatóság megsemmisítette, de ha a törvényhatóság a felterjesztést
követő legközelebbi közgyűlésben nem nyilatkozott, a szabályrendeletet helybenhagyottnak minősült. A törvényhatóság megsemmisítő határozata ellen a belügyminiszterhez lehetett fellebbezni.
A községek szabályrendelet-alkotási jogában
további korlátozást tartalmaz a községek jogállásáról és rendezéséről szóló 1886. XXII. tc.
28. §-a: „De ha bármely alkalommal bebizonyulna, hogy a szabályrendelet a törvénynyel
ellenkezik, vagy rendeltetésének meg nem felel, bármikor megsemmisíthető; utóbbi eset-

Kiss László: A helyi (önkormányzati) jogalkotás elvi
és gyakorlati kérdései 1. Pécs, 1997. 10. o.
2017/2.
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ben azonban az illető község előzetesen meghallgatandó. A törvényhatóság megsemmisítő
határozata a belügyminiszterhez fellebbezhető egyezően az 1871-es szabályozáshoz.”
A helyi közigazgatás szervezeti rendje lényegében 1949-ig változatlan maradt, megmaradt
az önkormányzatok szabályrendelet-alkotási
joga is, ám ezzel a jogukkal a helyhatóságok
alig éltek. A helyi jogalkotás passzivitásának
oka a háború időszakában az volt, hogy a jogalkotás nem tartozott az önkormányzatok elsődleges feladatai közé, az állami centralizáció
erősödött, továbbá a központi irányítás sem
szorgalmazta a helyi jogalkotást.
Magyarország Alkotmánya, az 1949. évi XX.
tv., mely 1949. augusztus 20-án lépett hatályba, a következőket mondta ki a helyi jogalkotással kapcsolatban:
„A helyi tanácsok működési körükben helyi
rendeleteket hoznak, amelyek nem ellenkezhetnek a törvénnyel, törvényerejű rendelettel,
a minisztertanács, a miniszterek vagy a felsőbb tanácsok rendeleteivel. A helyi tanácsok
rendeleteit a szokásoknak megfelelően kell
közhírré tenni. A helyi tanácsok az alájuk tartozó tanácsoknak minden olyan rendeletét,
határozatát vagy intézkedését, amely az alkotmányba vagy alkotmányosan hozott jogszabályba ütközik, megsemmisíthetik, illetőleg
megváltoztathatják.”7
Az Alkotmány rögzítette a tanácsokra vonatkozó legfontosabb elvek között a rendeletalkotás jogát, a törvény pedig a helyi jogalkotás
(ekkor még szabályrendelet néven) gyakorlásának részletesebb szabályait tartalmazta.
A fenti szabályozást a tanácsokról szóló 1950.
évi I. törvény, az első tanácstörvény részletezte. A törvény lehetőséget biztosított arra,
hogy a tanácsok működési területükön olyan
állandóbb jellegű szabályozást igénylő kérdésekben, amely feladatkörüket nem haladta
meg, szabályrendelet elnevezéssel helyi rendeletet alkossanak.

7

Alkotmány 31. § (3)-(4) bekezdés
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A tanácsrendszer bevezetése a helyi rendeletalkotás apályát jelentette. Mivel a legtöbb kérdést a központi igazgatás szabályozta, és az
önkormányzatiság lényeges elemei elvesztek
vagy kiüresedtek, a végrehajtó bizottságnak
kényelmesebb volt határozatokkal igazgatnia,
mint rendelettel. Ki kell emelni azt az újítást,
hogy a tanács testülete mellett a végrehajtó bizottság is alkothatott rendeletet a tanács nevében.
Az 1954. évi X. törvény, a második tanácstörvény értelmében – mely a túlzott centralizáció
leépítésének elhatározása érdekében született
– tanács rendeletet és határozatot adhatott ki.
A második tanácstörvény már nem emelte ki
a rendeletalkotás végrehajtó szerepét, hanem
mindkét fő területet egyenrangúnak minősítette.
A második tanácstörvény már részletesebben
szabályozta a tanácsrendeletek alkotását. A
helyi jogalkotás jelentőségét növelte az, hogy
a lakosság jogait és kötelességeit érintő magatartási szabályokat immár csak rendeletben lehetett előírni. A törvény szűkítette a felettes
tanácsok felügyeleti jogát: az addig megkívánt
jóváhagyás helyett csak törvényességi véleményezésre kellett felterjeszteni a rendeletet a felettes tanácshoz, amelynek azonban továbbra
is joga volt azt törvénysértés esetén megsemmisíteni, módosítani. Tehát a rendelet érvényességét nem kötötte a felettes szerv kifejezett jóváhagyásához. Lényeges változtatás
volt a végrehajtó bizottság jogalkotási jogának megszüntetése.
1954-től a tanácsok túlnyomórészt nem felsőbb jogszabályok végrehajtására, hanem inkább azok által részleteiben nyitva hagyott
kérdések helyi kibontására alkottak rendeletet
(a későbbi primer, elsődleges helyi jogalkotás).
Kérdéses maradt azonban, hogy mikor alkot
rendeletet a megyei, mikor a járási vagy a községi (városi) tanács, továbbá, hogy ki kezdeményezheti a rendeletalkotási eljárást.
Alapul véve: Kispap Ádám: Az önkormányzati rendeletalkotás elméleti és gyakorlati kérdései
2017/2.
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A tanácsokról szóló 1971. évi I. tv. (harmadik
tanácstörvény) elfogadásától most már a korszak végéig a rendeletalkotás a választott tanácstestület át nem ruházható jogköre maradt. A tanácsrendelet érvényességéhez a felsőbb szintű tanács végrehajtó bizottságának a
jóváhagyása szükségeltetett. Ez a hatáskör később megszűnt. E változások megalapozhatták volna a helyi jogalkotás új fejlődési szakaszát, ha a központi igazgatás kiengedte volna
saját szabályozási hatásköréből azokat a hagyományosan helyi érdekű jogalkotási tárgyakat, melyeket indokolt lett volna tanácsrendeletben szabályozni (pl. piacok rendje, köztisztasági kérdések, üzletek nyitva tartása stb.). A
harmadik tanácstörvénnyel azután még a járások formális önkormányzati jellege is megszűnt, az 1945 előtti állapot állt vissza. A harmadik tanácstörvény elfogadásával az volt a
cél, hogy továbbfejlesszék a tanácsrendszert,
erősítsék a lakossági részvételt, s elősegítsék a
decentralizálást. E törekvések a demokratikus
centralizmus elvének köszönhetően nem válhattak valóra.8
Magyarországon a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban:
Ötv.) hatálybalépésével felváltotta a korábbi
alapvetően szovjet típusú helyi hatalmi berendezkedést és helyette egy teljesen új önkormányzati rendszert vezetett be, a helyi közösségek önállósághoz jutottak, megkapták azt
az alapvető jogot, hogy a helyi közügyeket –
törvényi keretek között – önállóan szabályozzák és igazgassák.
Az Alkotmány 1990-től önálló szabályozási
hatáskört biztosított az önkormányzatoknak.
3. Helyi jogalkotás törvényi szabályozása
„Általánosan kötelező magatartási szabályt
jogszabály állapíthat meg, melyet az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv alkotott, és hivatalos lapban kihirdetett. Az Alaptörvény rögzíti, hogy a helyi
önkormányzat jogalkotó szerv. Az Alaptör-
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vény felsorolja az önkormányzatok alkotmányos feladat- és hatásköreit, amelyek a helyi
önkormányzás lényegét határozzák meg”.9
Az Alaptörvény rendelkezéseit kiegészítve
„Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény a magyar önkormányzati hagyományokra építve, figyelembe véve az Európai Önkormányzati Charta elveit, azokat
összhangba hozva a hazai sajátosságokkal
meghatározza a helyi önkormányzás alapvető
fogalmi elemeit, megnevezi alanyát, tárgyát,
tartalmát”10. A törvény értelmében a helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek
során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés
a helyi közösségen belül. A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei között szerepel a jogalkotási jogkör. Az
önkormányzat mind eredeti jogalkotó hatáskörében, mind törvény felhatalmazása alapján
alkot rendeletet. Az Alaptörvény meghatározása értelmében a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot. Az
Alaptörvény alapján az önkormányzati rendelet jogszabály. Önkormányzati rendeletet a
képviselő-testület alkot, hatásköréből a rendeletalkotás nem ruházható át. A helyi önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott
rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.
A helyi önkormányzatok által ellátott feladatés hatáskörök jogszerű gyakorlása alkotmánybírósági és bírósági védelemben részesül.
Törvényességi szempontból lényeges követelmény, hogy jogszabály nem lehet ellentétes
az Alaptörvénnyel. Jogszabályi hierarchiára
tekintettel az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal. Az Alaptör-

Solymosi Veronika - Ivancsics Ágnes: Szemelvények
az önkormányzati rendeletalkotás és felülvizsgálat új
irányáról Kodifikáció Pécs 2012/2 82.o.
9
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vénnyel ellentétes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az Alkotmánybíróság a Kormány kezdeményezésére felülvizsgálja, és
amennyiben megállapítja az Alaptörvénybe
ütközést, hatáskörében megsemmisíti. Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről legfőbb bírósági szerv, nem peres eljárásban a Kúria dönt.
Az önkormányzati rendeletalkotás garanciális
szabályának tekinthető az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésben foglaltak. Ezen garanciális szabály megsértése – azaz jogalkotó hatáskör nélküli rendeletalkotás – az így megalkotott rendelet közjogi érvényességét vonja
maga után.
Jogalkotási követelmények érvényesülése felett további törvények és rendeletek „őrködnek”.
„A korábbi, jogalkotásról szóló 1987. évi XI.
törvényt (régi Jat.) az Alkotmánybíróság 2009
decemberében 2010. december 31-i hatállyal
megsemmisítette. Az AB határozata szerint
nem volt törvényben szabályozható a jogszabályok köre és hierarchiája, valamint a kizárólagos törvényhozási tárgyak köre. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ezen kérdéskörök szabályozása valójában a mindenkori
alkotmány feladata. Így a régi törvény gyakorlatilag alkotmányszintű szabályozás volt, ami
pedig a köztársaság – az alkotmány elsődlegességét hirdető – jogrendjével (jogforrási hierarchiájával) összeegyeztethetetlen. Ennek
ez iránymutatásnak megfelelően jártak el az
Alaptörvény és az új jogalkotási törvény – a
2010. évi CXXX. törvény készítői is.”
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2011 január 1-jén,
illetve a jogszabályszerkesztésről szóló
61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban Jszr.) 2010 március 1-jén történt hatályba lépését követően a jogalkotásra vonatkozó szabályok a korábbiaknál részletesebbekké váltak, és a jogalkotók részéről jóval
nagyobb odafigyelést kívánnak meg.11 A Jat.
Bekényi József: Az új önkormányzati törvényből
adódó szervezet és feladat rendszer. XX. Jegyzői Közigazgatási Konferencia 2012.
11 Tilk Péter: Jogalkotási követelmények érvényesülése
– egy önkormányzati rendelet tükrében 95. o.
10

KODIFIKÁCIÓ
VEILANDICS ESZTER: AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS TÖRTÉNETE ÉS JELENE

elfogadása a minőségi jogalkotás területeit tekintve formai szempontból előrelépésként értékelhető.
4. Helyi közügy, helyi közhatalom
Mit is jelent a helyi közügy, illetve a helyi közhatalom? Az Alkotmányban a helyi önkormányzás kapcsán fogalmi elemként szerepelt
a helyi közügy, illetve a helyi közhatalom.
„A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”12
Az új Alaptörvény is megemlíti a helyi közügyeket és a helyi közhatalmat, azonban a helyi közügyek fogalmát az Alaptörvény megközelítőleg sem adja meg. A helyi közügyek –
alaptörvényi szinten – tulajdonképpen az önkormányzatok kötelező feladat- és hatásköreit jelentik.13
„Magyarországon a helyi közügyek intézése
és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében
helyi önkormányzatok működnek.”14
Az Ötv. 1. §-ának rendelkezései szerint: „A
község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben (a
továbbiakban: helyi közügy) önállóan jár el. A
helyi közügyek a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, valamint
mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.”
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) megfogalmazása első ránézésre
hasonlít a régi törvényére, de az „alapvetően”
kitétel elbizonytalanítja a rendelkezést, továbbá nem található benne utalás a helyi köz-

Alkotmány 42.§ Megállapította:1990. évi LXIII. törvény 4. §. Hatályos: 1990. IX. 30-tól.
13 Patyi András: Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól In: Deli Gergely – Szoboszlai-Kiss Katalin (szerk.): Tanulmányok
2017/2.
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hatalomra, viszont a lakossággal való együttműködésre igen: a „helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a
lakossággal való együttműködés szervezeti,
személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.” Az alapvető közszolgáltatások kiemelt fontossággal bírnak az
egyén és a társadalom szempontjából is. Korábban nem az állam hatókörébe tartoztak, de
amikor az állam felvállalta őket, a már említett
célszerűségi, hatékonysági szempontok miatt
a helyi önkormányzatokhoz kerültek, és főszabály szerint nem is lehet tőlük ezeket elvonni. A közhatalom önkormányzati típusú
helyi gyakorlása alatt a normatív aktusokat,
vagyis a helyi jogszabályokat (jogalkotás) és az
egyedi ügyekben hozott döntéseket (jogalkalmazás), valamint az ezek érvényre juttatásához esetlegesen szükséges állami kényszert
kell érteni.
5. A helyi jogalkotás
Az önkormányzat legfontosabb közhatalmi
tevékenysége a rendeletalkotás, az önkormányzati autonómia a rendeletalkotás útján
teljesedhet ki.
Az önkormányzatok autonómiája alapján jogalkotó. Az Alaptörvény alapján az önkormányzati rendelet jogszabály.
A jogalkotási törvény szerint az önkormányzati rendelet olyan jogszabály, amelyet az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályban
nem rendezett társadalmi viszonyok rendezésére, vagy törvény felhatalmazása alapján adhat ki.
Az önkormányzati rendelet jogforrási jellegéről megoszlanak az elméletek. Megállapítható, mivel az önkormányzat képviselő-testülete, mint jogalkotó testület a jogalkotói hierarchia legalsó fokán áll, ebből következik,

a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, UNIVERSITASGYŐR Nonprofit Kft., Győr 2013. 389-390.o.
14 Alaptörvény 31. cikk (1. bekezdés) Hatályos 2011.
április 25.
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hogy az önkormányzati rendeletet is a jogforrási hierarchia „legalsó fokán” álló normának
tekinthető.
Az önkormányzati rendelet az Alaptörvény és
a Jat. előírásainak megfelelően, magasabb
szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes.
Más önkormányzat rendeletével elvileg lehet
ellentétes, mert az nem számít „magasabb
szintűnek” (az Alaptörvény szerint a helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek), továbbá
azzal ellentétes nem is lehet, mert mindegyik
csak az önkormányzat illetékességi területén
lehet érvényes és hatályos.
Önkormányzati rendeletalkotás a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át, a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges, amely a megválasztott képviselők több
mint felének igenlő szavazatát jelenti. A rendelet megalkotása nyilvános ülésen történik.
Ahogy már a helyi jogalkotás törvényi szabályozásánál említettem, önkormányzati rendelet egyrészről eredeti (originális) jogkörben
születhet: törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére. Az ilyen
helyi közügyekben fennálló rendeletalkotási
jog közvetlenül az Alaptörvényen nyugszik.
Rendelet azonban alkotható származékos
(derivatív) jelleggel, azaz törvényben kapott
felhatalmazás alapján.
Az elsőként említett esetben külön felhatalmazás nem szükséges. Ez az úgynevezett elsődleges, eredeti, primer, autonóm, stb. jogalkotás, míg a másodikban külön felhatalmazás
szükséges, ebben az esetben másodlagos, szekunder, származékos, végrehajtási jogalkotásról beszélünk.
Önkormányzat rendeletet főleg közigazgatási
feladatkörben alkot, vélhetően túlnyomórészt
olyan szabályozási tárgykörökben, amelyek
lényegében célracionálisak, s legfeljebb másodlagosan értékracionálisak.15

Gyergyák Ferenc – Horváth Attila – Tamás András:
Az önkormányzati jogalkotás alapjai Polgármesteri
akadémia 29. o.
2017/2.
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5.1. Az önkormányzati rendeletalkotási eljárás
5.1.1. Kezdeményezés
A jogalkotás folyamata a kezdeményezéssel
indul meg. A kezdeményezés nem azonos a
rendelettervezet előterjesztésével, tehát kezdeményezés nem jogi aktus, hanem csak a
jogalkotás szükségességének a felvetése.
A rendeletalkotásra irányuló indítvány a leggyakrabban:
a) törvényből,
b) helyi testületi (képviselői) indítványból,
c) jogalkalmazói kezdeményezésből származik.
5.1.2. Előkészítés (rendelettervezet elkészítése, véleményezése)
A szakirodalom megállapítása szerint különösen indokolt szabályozni a rendeletalkotás
kezdeményezését, a rendelet előkészítésének
folyamatát.
Az önkormányzati rendeletek előkészítése során a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg. A tervezetet az önkormányzati hivatal munkatársai készítik el.
Azonban megbízható az előkészítéssel a rendelet tárgya szerint illetékes önkormányzati
bizottság, továbbá külső szakértő bevonására
is lehetőség van. A rendelettervezet elkészítése során széleskörű elemzésből kell kiindulni, fontos a szakemberek véleménye, továbbá a lakossági közvélemény-kutatás is segítségül szolgálhat.
Úgy rendelkezik a Jat., hogy „a jogszabály
megalkotása előtt - a tudomány eredményeire
támaszkodva - elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülését, az érdekösszeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell vizsgálni a szabályozás
várható hatását és a végrehajtás feltételeit.”
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A jogalkotást tehát meg kell előznie egy tudományos igényű elemző-vizsgáló jellegű eljárásnak, melynek célja, hogy a jogszabály adekvát legyen a szabályozni kívánt társadalmi viszonyokkal.

tással jár, nem lehet azt rövid leírással elintézni).20 Az előzetes hatásvizsgálat az előterjesztés része, tehát annak eredményéről a képviselő-testület (és ezzel együtt a nyilvánosság)
is értesül.

Ez tulajdonképpen a hatásvizsgálat, mely
„olyan információgyűjtő-elemző folyamat,
amelynek elsődleges célja a szabályozás hatékonyságának növelése, mely magában foglalja
a szabályozás várható következményeinek a
szabályozás feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességben és releváns időtávon történő
megvizsgálását, majd az eredményeknek a
megalapozott döntéshozatal elősegítése érdekében történő összegzését”.16

A hatásvizsgálat keretében az egyik fő értékelési szempont a gazdasági hatáselemzés. Ennek
módszere lehet például a költség-haszon, a
költség-hatékonyság (azonos célterületű szabályozási alternatívák összehasonlítása), a
kockázat-haszon stb. összevetése.

A hatásvizsgálat elsődleges célja, hogy a jogalkotó döntése a lehetséges alternatívák között megalapozott legyen, mindezt úgy, hogy
az adott szabályozandó területet több oldalról
közelíti meg, és értékeli az egyes érdekeket.17

A hatásvizsgálatnak törvény alapján ki kell
terjednie környezeti és egészségi következmény, adminisztratív terheket befolyásoló hatás vizsgálatára, továbbá a jogszabály megalkotásának szükségességére, az elmaradás várható következményeire, valamint a jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekre.21

A hatásvizsgálat előzetes vagy utólagos lehet.
Előzetes hatásvizsgálatról akkor beszélünk, ha a
társadalmi igény eredményeképpen jogszabályt alkotnak (lehet ez akár korábban nem
szabályozott terület szabályozása vagy egy
módosító/hatályon kívül helyező jogszabály
elfogadása). Ebben a körben a várható hatásokat kell számba venni, annak mértékét megbecsülni, más tapasztalatokat begyűjteni stb.18
Miután a szabályozási igény felmerül (legyen
az törvényen alapuló kötelezettség, vagy politikai döntés), a jogszabály szakmai tartalmának kialakítása a jogszabály előkészítőjének a
feladata. 19 Az előkészítés során a jogszabály
előkészítője köteles a szabályozás várható következményeit előzetes hatásvizsgálattal felmérni. Az előzetes hatásvizsgálat részletessége mindig a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodik (pl. ha releváns pénzügyi kiha-

Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló
12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet 2. § (1) bek. 2. pontja
17 Kovácsy Zsombor – Orbán Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata, Dialóg Campus, Budapest-Pécs,
2005. 25. o.
18 Kovácsy Zsombor – Orbán Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata, Dialóg Campus, Budapest-Pécs,
2005. 26. o.
2017/2.
16

Fontos szempont a társadalmi hatás: az egyes
társadalmi csoportok milyen előnyökhöz jutnak, melyek a veszélyeztetett csoportok.

Az utólagos hatásvizsgálat azonban mindenképpen feltételez egy meglévő szabályt, amelynek
a ténylegesen bekövetkezett hatását, következményeit kell vizsgálni. Ennek módszere
lehet például az összehasonlítás a korábban
meglévő állapottal. Az eredménye visszacsatolható, és a jogalkotás minősége ezáltal javítható.
A hatásvizsgálat nagyban hozzájárulhat a jogszabályok minőségének javításához azonban
osztom a kollégák véleményét miszerint Magyarországon „szellem” jogintézménynek tekinthető.22
Érdemes azon elgondolkozni, hogy mi értelme van annak, hogy a jogalkotás előkészí-

Jat. 16. § (1) bekezdés
Jat. 17. § (1) bekezdés
21 Jat. 17. § (2) bekezdés
22 Szűcs Norbert: A hatásvizsgálat érvényesülése a
jogalkotásban. In: Magyar Jog, 2007/10, 608. o.
19
20
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tése során előre elkészített űrlapokat (hatásvizsgálati lap) kell kitölteni, anélkül, hogy annak tartalmát vagy értékeit, vagy a tényleges
vizsgálati módszereket bárki is ellenőrizné.
Jelenleg a „kipipálandó feladat” minőségében
tetszeleg.
Németországban már a 60-as évek közepén
felmerült annak szükségessége, hogy a jogszabályok hatásait, azok hatálybalépését megelőzően különféle módszerekkel teszteljék. Az
ún. törvényteszt több szempontú vizsgálatot jelent:
 Fennáll-e szabályozási igény?
 Megfelelő formában történik-e meg a
szabályozás?
 Ésszerű-e az elérni kívánt cél?
 Cél-adekvátak-e az egyes tényállások?
 Kellően hatékony-e és hatásos-e a
megalkotandó jogszabály
A Kúria Önkormányzati Tanácsának álláspontja szerint a Jat. a hatásvizsgálat elkészítését nem teszi a megalkotandó jogszabály érvényességi feltételévé. Nem közjogi érvénytelenséget megalapozó körülmény. Jogszabályi
kötelezés hiányában így nem lehet jogszabálysértésről beszélni.23 A Kúria gyakorlata követi
az AB esetjogát a tekintetben, hogy a „hatásvizsgálat elmaradása önmagában nem ad alapot az önkormányzati rendelet megsemmisítésére, a jogszabály előkészítőjéhez címzett
előzetes hatásvizsgálat elmaradása vagy nem
kielégítő volta nem tekinthető a jogalkotási eljárás garanciális rendelkezésének, ennek megsértése nem vezet a norma megsemmisítésére.”24.
5.1.3 A rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztése és elfogadása
Az előterjesztő az előkészítést és véleményezést követően a rendelettervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.
Egyidejűleg tájékoztatja a képviselő-testületet
az előkészítés és véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő javaslatokról.
Köf.5.027/2016/4. számú határozat
Köf.5.026/2016/4. számú határozat
2017/2.
23
24
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A rendelettervezet tárgyalása során a módosító javaslatokra figyelemmel kell lenni, azok
rendeletbe történő beterjesztése esetén módosító rendelettervezet is készíteni kell.
A rendelettervezet tárgyalásának módjára figyelemmel kell lenni, ugyanis vannak olyan
tárgykörök, ahol a rendeletalkotás kétfordulós eljárásban történik. Ilyen például a költségvetési rendelet.
5.1.4. Az önkormányzati rendeletek kihirdetése
(promulgáció)
„Lex non obligati nisi promulgata.”
„Csak a kihirdetett törvény kötelező erejű.”
Az önkormányzati rendeletet a képviselő-testület hivatalos lapjában, illetőleg a helyben
szokásos – a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: szmsz) meghatározott – módon ki kell hirdetni.
Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
A jogszabály a kihirdetését megelőző időre
nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.
Itt térek ki a „kihirdetés” és a „közzététel” fogalma közötti összefüggésekre.
A jogszabály kihirdetése és közzététele nem
ugyanaz.
„A jogszabály közzététele a hivatalos lapban
történik. A közzététel nem önálló aktus, hanem a jogszabály jogrendszer részévé válásának feltétele: ettől lesz a jogszabály érvényes,
és így jogi hatások kiváltására képes. A közzététel a jogszabály közhitelű szövegének mindenki számára hozzáférhetővé tétele a hivatalos lapban való megjelenéssel.”25
A kihirdetés – amelynek eszköze a hivatalos
lapban történő közzététel – szabályszerűsége
a jogszabály érvényességének feltétele, ezt a
121/2009. (XII. 17.) AB határozat rögzíti.
Papp Imre: Egy pillantás a jogszabályok kihirdetésére 14. o.
25
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Essen szó a publikációról, amely a hivatalos
lap szerkesztőségének cselekvése, így a jogalkotótól származó promulgáció érvényességi
feltétele. A két fogalom közötti különbséget
mutatja a jogszabály címe és száma közötti
különbség. A jogszabály címe a jogalkotótól
származik, így az a jogszabály része, míg
száma a publikációhoz tartozik.
Amennyiben a jogszabály kihirdetett szövegében helyesbítésre van szükség a hitelesítésre
hatáskörrel rendelkező személy – a kihirdetést követő 15 napon belül, a jogszabály helyesbíteni kívánt szövegrészének a hatálybalépését megelőzően – a hitelesített szövegre helyesbítheti.
Az új Jat. rendelkezése alapján az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőzően,
de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik
munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a helyesbítés megjelentetéséről
a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon gondoskodik.
A helyesbítés jogi kereteit szigorú szabályozás
övezi a jogbiztonság biztosítása érdekében.
Helyesbítésre nem kerülhet sor a jogszabály
hatálybalépését követően.
5.1.5. Az önkormányzati rendelet hatálybalépése
A belső jogalkotási eljárás a rendelet elfogadásával zárul.
Minden önkormányzati rendeletben rendelkezni kell annak hatálybalépéséről. A hatálybalépés köthető konkrét dátumhoz, illetve a
közzétételhez is, továbbá egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére különböző időpontokat
is meg lehet állapítani.
Minden esetben a helyi önkormányzati rendelet tartalma határozza meg azt, hogy annak
hatályba lépéséhez mennyi további felkészülési idő szükséges. A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy
kellő idő maradjon a jogszabály alkalmazására
való felkészülésre.
Az önkormányzati rendeletek megalkotása
során fontos garanciális szabály, hogy az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettsé2017/2.
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get, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot,
és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.
Az önkormányzati rendelet akkor veszti hatályát, ha más jogszabály hatályon kívül helyezi
vagy ha a jogszabályban meghatározott határidő lejárt.
5.1.6. Az önkormányzati rendeletek végrehajtása,
hatályosulásuk vizsgálata; módosítás, kiegészítés, dereguláció
A jog hatékonysága szempontjából lényeges
az új norma társadalmi elfogadottsága, ismerete és nyomon követése. A jegyző kötelezettsége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje
az önkormányzati rendeletek hatályosulását,
és szükség szerint lefolytassa az utólagos hatásvizsgálatot, és ennek során összevesse a
szabályozás megalkotása idején várt hatásokat
a tényleges hatásokkal. Tulajdonképpen az
eredmény ellenőrzéséről beszélünk.
A jogismeret, jogalkalmazás megkönnyítése
érdekében kívánatos, hogy a jegyző rendszeresen gondoskodjon a rendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról.
Végül említést kell tenni az önkormányzati
rendeletek deregulációs célú felülvizsgálatáról
is.
A dereguláció hasonlóan a hatásvizsgálathoz
a minőségi jogalkotás elérését kívánja elősegíteni. A dereguláció a jogi szabályozás terjedelmének visszaszorítását jelenti, amelynek célja
a jogszabályok számának csökkentése, a joganyag egyszerűbbé, átláthatóbbá tétele. A jogalkotó figyelme ugyanis nem csak a szabályozásra (reguláció) kell hogy kiterjedjen, hanem
gondoskodnia kell arról is, hogy a különböző
okokból feleslegessé vált jogszabályoktól,
jogszabályi rendelkezésektől megtisztítsa a
jogrendet. A felesleges és/vagy elavult jogszabályok hatályban tartása egy idő után áttekinthetetlenné tenné a jogrendet, aláásva ezzel a
jogbiztonság követelményét. Azaz minden re-
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gulációs folyamat mellett deregulációs tevékenységet is végezni kell, hogy az egyensúlyi
állapot fenntartását állapot fennmaradjon.26
Elöljáróban rögzítenünk kell a deregulációs
folyamat fontossága érdekében, hogy a rendszerváltást követően a magyar jogalkotás súlyponti eltolódáson ment keresztül, míg az államszocializmusban a rendeleti jogalkotás dominált, addig 1989-et követően a törvényhozás dominanciája figyelhető meg: 1985-ben az
összes jogszabálynak csupán 3 %-a törvény,
2005-ben ugyanez az arány már 16 %.27
Az 1998-2002 között regnált kormány készítette elő, majd a 2002-től hatalmon lévő kormány alakította ki a jogtisztítási feladatok elvégzését elősegítő deregulációs elvrendszert.
A 2003. évi deregulációs programról szóló
1046/2003. (V. 28.) Korm. határozat határozta meg az újabb szervezeti és eljárásrendet.
2003-tól a Kormány minden évben kiadott
deregulációs programot, Kiss László a fentiek
ellenére leszögezi: „Mi eddig Magyarországon
gyakorlatilag csak a jogalkotással foglalkoztunk, nem törődtünk azonban a jog tisztításával. Ebből következőleg még ma is tulajdonképpen csak duzzad a jog, arról azonban
egyetlen szerv sem gondoskodik, hogy a
szükségtelenek és meghaladottak onnan időben ki is kerüljenek.”28
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elemei, az azonban nem szolgálja a jogbiztonság követelményét, ha a frissen megalkotott
törvényt még ugyanabban a hónapban többször megváltoztatják, különösen, hogy egyegy ilyen módosítás gyakran jogszabályok
egész „hálójára” hat. Az ilyen gyors és átfogó
törvény- és módosító-áradat erős kiszámíthatatlanságot hoz minden érintettnek, hiszen
ezeket önmagában értelmezni sem könnyű,
felkészülni rájuk pedig sok esetben szinte lehetetlen.29
A dereguláció két típusa különíthető el. A
technikai (formai) dereguláció során olyan
jogszabályok, jogszabályi rendelkezések kerülnek hatályon kívül helyezésre, amelyek joghatást nem váltanak ki, nem alkalmazhatók.
A jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló – T/6957. sz. – törvényjavaslat nyomán megszületett a 2012. évi
LXXVI. törvény, amely több ütemben törli a
jogrendszer részét képező, de érdemi joghatás
nélküli jogszabályokat.
Az érdemi (tartalmi) dereguláció során egy
korábban szabályozott terület jogi szabályozás alól történő kivonása vagy egyszerűbb
szabályozás alkalmazása történik meg.

A magyar jogalkotás teljesítménye az elmúlt
években különösen 2010 nyara és 2011 nyara
között felülmúlta a korábbi (az 1990-es rendszerváltás előtti és utáni) ciklusok első éves
teljesítményét. A jogszabályok „tömege” is
óriási.

Két, egészen eltérő folyamatról van szó. A
technikai dereguláció során a végrehajtott,
vagy párhuzamos jogszabályok és jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésével
csökken a jogszabályok mennyisége, azonban
a hatályosuló joganyag nem változik. Hiszen
a valódi tartalmat csak az érdemi dereguláció
érinti.

A 2011-ben elfogadott törvények majdnem
egyharmadát (!) már abban az évben megváltoztatták: decemberben a 2011-ben megalkotott 213 törvényből – ami új rekordot jelent –
63-at módosítottak. A törvénymódosítások
alapesetben a parlamenti munka szokványos

A jog túlburjánzásának veszélyei az alábbiakban foglalhatók össze:
 jogbizonytalanság,
 a sok norma szükségtelenül korlátozza a
polgárok szabadságát,
 a normatömeg passzívvá teszi a polgárt,

Budai Balázs Benjámin: A koreguláció és a dereguláció szerepe a közigazgatási modernizációban 2011. 2.
o.
27 Rixer Ádám: Az újabb jogalkotás jellegzetességei,
Kodifikáció, Pécs 2012/2 37. o.
2017/2.
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26

Kiss László: A magyar jogalkotás főbb neuralgikus
pontjai. In: Jogalkotás a jogállamban, 1993. 28. o.
29 Rixer Ádám: Az újabb jogalkotás jellegzetességei,
Kodifikáció, Pécs 2012/2, 37. o.
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a joganyag áttekinthetetlenné és megismerhetetlenné válik,
a jogszabályok minősége gyengül,
bürokratizálódás,
a bírósági eljárások számának emelkedése.

A jogszabályok „burjánzásával” szemben
szükségszerűen és időről időre megjelenik egy
igény a deregulációra, a jogrendszer átláthatóságának és működőképességének fenntartására, illetve növelésére. Az állampolgárok által
figyelembe veendő szabályok puszta számának csökkentése révén a jogkövetés esélye is
nő.
A deregulációs folyamat felelőseként a jegyző
jelölhető meg.

5.2. Az önkormányzati rendeletek
logikai tagolása 30
5.2.1. Az önkormányzati rendelet megjelölése
Az önkormányzati rendelet címében annak
tárgyát vagy tartalmának lényegét kell röviden
megjelölni. A címben meg kell jelölni annak
sorszámát, évszámát arab számmal, a kihirdetésének dátumát napra pontosan, továbbá az
önkormányzati rendeletet alkotó helyi önkormányzat hivatalos megnevezését és utána az
„önkormányzati rendelete” megjelölést, valamint annak címét „–ról”, „–ről” toldattal ellátva.
Az önkormányzati rendeletet a magyar nyelv
szabályainak megfelelően, világosan, közérthetően és ellentmondásmentesen kell megszövegezni. Az önkormányzati rendelet normatív tartalmú rendelkezéseit annak szakaszai
és mellékletei tartalmazzák.
A megszövegezésnél figyelemmel kell lenni
arra, hogy az más jogszabállyal azonos tartalmú ne legyen, azt ne ismételje meg, elkerülve ezzel az esetleges párhuzamos szabályozást.
Az önkormányzati rendelet tagolása az alábbi
módon történik azzal, hogy kisebb terjedelem
esetén az ilyen tagolás szükségtelen.
Alapul véve: Agg Barnabás: Útmutató a helyi önkormányzatok által alkotható önkormányzati rendeletekhez Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
2017/2.
30
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5.2.2. Bevezető rész
Az önkormányzati rendelethez, annak címét
követően, szükséges bevezető részt írni, mely
tartalmazza az érvényességi kellékeket, összefoglalja a szabályozás célját, valamint a szabályozási aktusra utaló kifejezést.
Amennyiben az önkormányzati rendelet megalkotására átruházott hatáskörben, valamely
törvény felhatalmazása alapján kerül sor, abban az esetben szükséges a jogszabályhely
merev hivatkozással történő megjelölése. Továbbá utalni szükséges a központi jogszabály
által előírt véleményezésre; az egyetértési
jogra stb.
Abban az esetben, ha a helyi önkormányzat
eredeti jogalkotói hatáskörben jár el az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni.
A jogszabályi rendelkezésekre úgynevezett
rugalmas vagy merev hivatkozással lehet hivatkozni. A többi jogszabályhoz hasonlóan az
önkormányzati rendelet esetén is törekedni
kell a rugalmas hivatkozás használatára, ami
azt jelenti, hogy annak tervezetében jogszabályra vagy jogszabály rendelkezésére más
jogszabály címének, más jogszabály szabályozási tárgykörének vagy a felhívni kívánt rendelkezések szabályozási tárgykörének a megjelölésével kell hivatkozni.
Merev hivatkozásban a törvény esetén hivatkozni kell a törvény címét, a „szóló” kifejezést, a törvény kihirdetésének évét arab számmal, az „évi” kifejezést, a törvény sorszámát
római számmal és a „törvény” kifejezést.
Az Alaptörvény rendelkezéseire az önkormányzati rendelet kizárólag merev hivatkozással utalhat, továbbá azokban az esetekben
is, amikor a rugalmasan hivatkozott jogszabály vagy rendelkezés nem azonosítható egyértelműen.
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5.2.3. Általános rendelkezések

5.2.5. Záró rendelkezések

Az általános rendelkezésekben kell rögzíteni
azokat az alapelveket, rövidítéseket, amelyeket a teljes önkormányzati rendelet alkalmazása során szükséges figyelembe venni és melyek segítik annak értelmezését.

A záró rendelkezéseken belül kell rögzíteni –
amennyiben szükséges – a hatályba léptető, az
átmeneti, a módosító, a hatályon kívül helyező, valamint a hatályba nem lépésről szóló
rendelkezéseket.

Kizárólag ebben a logikai egységben szabályozható az önkormányzati rendelet hatálya
az időbeli hatály kivételével. Amennyiben az
önkormányzati rendeletből egyértelműen
megállapítható, abban az esetben nem kell
rendelkezni annak területi és személyi hatályáról.

Minden önkormányzati rendeletben rendelkezni kell annak hatálybalépéséről. A hatálybalépés köthető konkrét dátumhoz, illetve a
közzétételhez is. Minden esetben a helyi önkormányzati rendelet tartalma határozza meg
azt, hogy annak hatályba lépéséhez mennyi
további felkészülési idő szükséges.

Főszabály szerint az önkormányzati rendelet
területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki (részletesen lásd:
II/4. alpont). Azonban van lehetőség például
arra, hogy az önkormányzati rendelet területi
hatálya kizárólag az adott helyi önkormányzat
közigazgatási területének egy részére terjedjen ki.

Az önkormányzati rendeletek megalkotása
során fontos garanciális szabály, hogy az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot,
és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

A területi hatályhoz hasonlóan az önkormányzati rendelet személyi hatálya is lehet
szűkebb, mint ahogyan arról a Jat. 5. §-a rendelkezik. Így például lehetőség van arra, hogy
az kizárólag a helyi önkormányzat közigazgatási területén lévő gazdasági társaságokra terjedjen ki, mint a helyi iparűzési adó mértékét
meghatározó önkormányzati rendeletek esetén.

(A közzététel kérdéskörével az 5.1.4 pont
alatt már részletesen foglalkoztam.)

Az általános rendelkezések része az értelmező
rendelkezések, a fogalomtár.
5.2.4. Részletes rendelkezések
A részletes rendelkezések tartalmazzák szabályozni kívánt élethelyzet részletes szabályait, a
konkrét jogokat és kötelezettségeket. További fontos szempont az önkormányzati
rendelet részletes rendelkezéseinek megszerkesztésénél, hogy azt a szabályozás tárgyának
megfelelően olyan logikai sorrendben, úgy
kell szabályozni, hogy a korábban szabályozott rendelkezésekből logikusan, folyamatosan következzenek a későbbiek
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A záró rendelkezések után a mellékletek és a
függelékek következhetnek.
Az önkormányzati rendeletnek része a melléklet, mely akkor indokolt, ha a rendelet szövegében jellege vagy terjedelme miatt, illetve
más okból el nem helyezhető szöveget tartalmaz. Ilyen például a táblázat, térkép, nyomtatvány. Kivételesen a melléklet tartalmazhatja a hatályon kívül helyezett rendeletek felsorolását is, feltéve, ha az önkormányzati rendelet nem csak erről szól. A melléklet önálló
normát, érdemi rendelkezést nem tartalmazhat.
Az önkormányzati rendelethez függelék is
kapcsolódhat, de az nem minősül a rendelet
részének. A függelék szerepe az, hogy megkönnyítse az adott önkormányzat számára az
azonos témához kapcsolódó joganyagban
történő eligazodást, illetve az azonos szabályozási körben alkotott joganyag kezelhetőségét, de nincs közvetlen összefüggésben a rendelettel. Emiatt függelék alkalmazása jobbára
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csak az szmsz esetében jöhet szóba, például a
hivatal ügyrendje képezhet függeléket.

5.3. Az önkormányzati rendelet
szerkezeti felépítése
Az önkormányzati rendeletet – az áttekinthetőség érdekében – hasonlóan a többi jogszabályhoz, megfelelően tagolni kell, az alábbi
szerkezeti egységek szerint:
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Az alcímeket folyamatosan kell sorszámozni
arab számokkal megjelölve, utalva a szerkezeti egység megnevezésére, valamint annak
címére. A sorszámozást nem lehet újrakezdeni még akkor sem, ha az önkormányzati
rendelet több fejezetből áll.
5.3.5. Szakaszok

Az önkormányzati rendelet normaszövegének legnagyobb lehetséges szerkezeti egysége
a könyv. Elvi szinten elképzelhető ennek
használata, a gyakorlatban nem nagyon találkozhatunk ezzel a típusú szerkezeti egységgel.

Az egyes alcímek szakaszokból állnak. A szakasz megjelölés annak pozitív egész arab
számból képzett sorszámából és a § jelből áll.
A szakaszokat folyamatosan kell sorszámmal
ellátni. Amennyiben az önkormányzati rendelet valamely másik szakaszra, vagy másik jogszabály szakaszára hivatkozik, abban az esetben a ragot a „paragrafus” szóhoz kell illeszteni.

5.3.2. Rész

5.3.6. Bekezdés

A könyvnél eggyel kisebb szerkezeti egység a
rész, melyet akkor kell a jogszabály tervezetében szerkezeti egységként kialakítani, ha a
jogszabály áttekinthetősége érdekében szükség van legalább két olyan önálló szerkezeti
egység kialakítására, amelyek legalább két-két
fejezetet magukban foglalnak.

Az önkormányzati rendelet szakaszai bekezdésekből állnak, melyekbe az egymással szorosan összefüggő szabályokat kell foglalni. A
bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően,
egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett, zárójelek közé foglalt arab
számozással kell megjelölni

A rész megjelölése magában foglalja annak
pozitív egész számokból képzett sorszámát
nagybetűvel kiírva, a szerkezeti egység típusának megnevezését nagybetűvel és címét nagy
kezdőbetűvel.

5.3.7. Pontok és alpontok

5.3.1.Könyv

5.3.3. Fejezet
Az önkormányzati rendeleten belül fejezetet
akkor kell kialakítani, ha szükség van legalább
két olyan szerkezeti egységre, amelyek alá legalább két-két alcím tartozik. A fejezeteket folyamatosan kell sorszámozni római számokkal megjelölve, utalva a szerkezeti egység
megnevezésére, valamint annak címére
5.3.4. Alcím
Az önkormányzati rendelet jobb érthetősége
érdekében az azonos jogintézményeket szabályozó (hasonló témájú) szakaszokat egy
adott alcím alatt kell szabályozni.
2017/2.

Az önkormányzati rendelet bekezdései pontokra és alpontokra bonthatóak szét. A pontok a latin ábécé kisbetűivel és „)” jellel vagy
– amennyiben a felsorolás a tizenöt elemet
meghaladja – pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.
A latin ábécé kisbetűivel megjelölt ponton belül az alpontot tartalmazó pont megjelölésében foglalt kisbetűből, a latin ábécé kisbetűiből és „)” jelből képzett megjelöléssel ellátott
alpontok állapíthatóak meg [például: aa) alpont].
Az önkormányzati rendelet szövegében a
pontra, valamint az alpontra történő merev
hivatkozás a pont vagy alpont megjelölését
követően a „pont” vagy „alpont” kifejezést is
magában foglalja.
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6. Rendeletalkotás során elkövetett
törvénysértések
Önkormányzati rendeletre tett törvényességi
felhívások legtöbb esetben a jogalkotási kötelezettség elmulasztása miatt történtek. Egyes
tárgykörök esetében visszatérő problémákkal
is találkozhatunk, mint például a magasabb
szintű előírások megismétlése, a magasabb
szintű normából való átvétel során a felsorolás önkényes szűkítése vagy bővítése. További problémák, ha nem az arra jogosult
kezdeményezésén alapul, nem szabályszerűen
összehívott képviselő-testület vitatott meg
vagy más jogszabállyal ellentétes.
Vizsgáljuk meg részletezve a főbb hibákat:31
6.1. Jogpolitikai hibák
 hatályosulás figyelemmel kísérésének hiánya
 a jogalkotás nincs előkészítve
6.2. Eljárási hibák
- rendeletet zárt ülésen alkotnak
- szükséges véleményezések hiányoznak
- előírt egyeztetések, véleményezések elmaradnak
- szmsz-ben meghatározott eljárási követelmények be nem tartása
6.3. Alaki hibák
- pontatlan, hiányos megjelölés
- a rendelet címének vagy tárgyának hiánya
- kihirdetés időpontjának közlése elmarad a
megjelölésben
 a rendeletet hibás számozása
 hiányzik a rendelet szakaszokra, bekezdésekre tagolása
 a szükséges aláírások hiányoznak
6.4. Nyelvi hibák
- nem közérthető szövegezés
- áttekinthetetlen szövegezés
- nem egyértelmű szövegezés
- helyesírási és nyelvhelyességi hibák

Alapul véve: Falusi József: A helyi rendeletalkotás
elvi és gyakorlati kérdései 2003.
31
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6.5. Tartalmi hibák
- a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezésre
hivatkozásnak a hiánya
- visszamenőleges hatály
- hatályba léptető rendelkezés hiánya
- hatályon kívül helyezett rendeletet módosítanak
- hiányos szabályozás
- a magasabb jogszabály szövegét megtévesztő módon, részben emeli be
- önkormányzati hatósági ügyben jegyzői
hatáskört állapítanak meg
- magasabb jogszabályban meghatározott
kedvezményezetti kört szűkít
- magasabb jogszabályban meghatározott
kedvezményezetti kört bővít
6.6. Rendszerbeli hibák
- a módosító rendelet módosítása az alaprendelet helyett
- egységes szerkezetű szöveg híján a módosítások követhetetlenek
- téves döntési forma választása (rendelet
helyett határozat és viszont)
- polgári jogviszony rendeletben történő
szabályozása
- a rendelet magasabb jogszabályban szabályozott életviszonyt szabályoz
- a törvényi felhatalmazás hiányzott vagy
megszűnt
Az előforduló hibák többsége a kodifikációs
ismeretek hiányából adódik, továbbá a központi jogalkotás produktumainak gyakran nehezen áttekinthető voltából, gyakori módosulásából. Ezen továbbképzésekkel, egy-egy nagyobb horderejű törvény által előírt rendeletalkotási kötelezettség teljesítéséhez útmutatók, módszertani kiadványok készítésével
igyekeznek segíteni.
7. A helyi jogalkotás törvényességi
felügyelete32
Az önkormányzatnak és a vele munkamegosztásban
tevékenykedő államnak tehát közös és megosztott a
felelőssége, és az állami felelősségvállalásnak ki kell
Alapul véve: Tilk Péter: A helyi rendeletalkotás egyes
kérdései a kúria döntései tükrében
32
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fejeződnie egyebek között a törvényességi felügyeletben
is. (Verebélyi Imre)
A helyi jogalkotási eljárás folyamatába illeszkedik a törvényességi kontroll, mivel az önkormányzati rendelet kihirdetését nyomban
követi a törvényességi felülvizsgálat. A helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletét a
kormányhivatal az Mötv. rendelkezései alapján látja el, a törvényességi felügyelet eszközei
az Mötv 132.§-a rögzíti.
Az Alaptörvény szerint az önkormányzat az
önkormányzati rendeletet a kihirdetését követően haladéktalanul megküldi elektronikusan
a nemzeti jogszabálytáron keresztül az illetékes kormányhivatalnak. Amennyiben a kormányhivatal az önkormányzati rendeletet
vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja a képviselő-testület felé
törvényességi felhívással él határidő kitűzésével a jogszabálysértés megszüntetése érdekében. Amennyiben a törvényességi felhívásnak
a képviselő-testület nem tesz eleget, a jogszabálysértést nem szünteti meg, a kormányhivatal kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A kormányhivatal – az eredménytelen felhívást követően – kezdeményezheti a Kúria Önkormányzati Tanácsánál a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását is.
A helyi jogalkotási kötelezettség elmulasztásának két következménye van: egyrészt a Kúria megállapítja a mulasztást, másrészt határidő tűzésével kötelezi az érintett önkormányzatot a rendelet megalkotására.
Amennyiben az önkormányzat a Kúria határozatára sem alkotja meg az önkormányzati
rendeletet a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig, a kormányhivatal normapótlása követheti. A Kúria kimondta, hogy az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése miatt a rendeletpótlási eljárás az
Alaptörvényen nyugszik, a jogszabályalkotásra irányuló jogalkotói hatáskör az Alaptörvény rendelkezésein alapul. „A rendeletpótlás
jogintézménye ugyanakkor az önkormányzati
Köm.5.009/2013/3. számú határozat
2017/2.
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autonómiába történő külső beavatkozás,
amelynek megfelelő garancián kell nyugodnia.”33 Ez a garanciális szabály pedig a következő: a jogszabályok nem teszik automatikussá a Kúria által megadott határidő lejártát
követően a kormányhivatal vezetőjének rendeletalkotását, hanem egy másik eljárást intézményesít, amelyet a kormányhivatalnak a határidő lejártát követő harminc napon belül
külön kell kezdeményeznie. Az önkormányzatoknak így újabb lehetősége nyílik a törvény
szerint kötelezendően meghozandó rendelet
megalkotására.
Ezen garancia mellett teszi lehetővé az Alaptörvény és a sarkalatos törvények az önkormányzati autonómiába történő beavatkozást
akként, hogy a kormányhivatal vezetője az
önkormányzat nevében megalkotja és írja alá
a rendeletet.
Az autonómia saját döntési jogot jelent, a törvénytelenség viszont kellő indok az egyébként autonóm módon meghozott döntés felülvizsgálatához. Ez erős felügyeleti eszköz,
azonban szükséges, ha „a törvényi felhatalmazás által kötelező rendeletalkotás elmulasztása – adott esetben – a közügyek intézésének
akadálya lehet az adott településen, a rendelet
meg nem alkotása a helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül érintheti”34.
A helyi jogalkotás (rendeletalkotás) a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.
Egyetlen esete van annak, amikor ezt a hatáskört más szerv gyakorolhatja (ez azonban
nem a testület általi átruházás, hanem az
Alaptörvény szerinti „átadás”). „Az önkormányzati rendelet tekintetében a jogalkotó
hatáskör átruházásáról az Alaptörvény 32.
cikk (5) bekezdése szól, amikor a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának bírói felhívásra történő nemteljesítése miatt bírói felhatalmazással a kormányhivatal vezetője az önkormányzat nevében az adott rendeletet megalkothatja.

34

Köm.5.009/2013/3. számú határozat
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Fent leírtakból megállapíthatjuk, amennyiben
a jogalkotó hatáskörrel bíró szerv, az önkormányzat elmulasztja valamely jogi szabályozást igénylő kérdés szabályozását a törvény
rendelkezéséből nem szabályozási jog, hanem
szabályozási kötelezettség keletkezik.35
8. Következtetések
Magyarországon véleményem szerint a helyi
önkormányzatok autonómiája, igazgatási és
gazdasági önállósága látszólag biztosított.
A felgyorsult világ magával ragadta az önkormányzatiságot. Saját döntési jogával szemben
a társadalmi és gazdasági folyamatok komoly
szabályozási, rendezési igényt támasztanak,
amit a politika szinte mindig jogalkotással kíván rendezni. Ez ugyan gyors eszköz, ám magában rejti a hibázás lehetőségét, ami magával
hozza az újabb és újabb korrekciós kényszert
és a módosítások során bekövetkező újabb és
újabb hibákat.36 Ez a tendencia másik oldalról
a jogállam és a jogbiztonság elvárásával sem
mindig könnyen összeegyeztethető: sértheti
ugyanis a kiszámíthatóság, kalkulálhatóság,
előreláthatóság, bizonyosság követelményét,
továbbá a jogkövetést is nehezíti.
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a működés jogszerűségének biztosítása érdekében a kötelező kormányhivatali fellépést.
Magyarországi jogalkotásról elmondható,
hogy a minőségi jogalkotást leginkább az hátráltatja, hogy elsődlegesen a politikai célok
mielőbbi elérésének szándéka lehetetleníti el
a szakmailag átgondolt jogalkotást. 37
Nem alakult ki Magyarországon az a jogi és
közigazgatási kultúra, mely meghatározná a
minőségi jogalkotással szembeni elvárásokat.
A jogi szabályozás hiányos, és annak ellenére,
hogy meglennének a kényszerítő mechanizmusok, azok mégsem működnek (megfelelően).38
Ezen túlmenően a gyors jogalkotás gyakran
nem szándékolt gazdasági hatásokkal társul,
valamint negatív társadalmi következményeket eredményez.
Az Alaptörvény biztosítja a gazdálkodás önállóságát az önkormányzat által elfogadott
költségvetési rendelet alapján. Azonban a
gazdasági önállóság sem teljeskörű, hiszen
maguk a költségvetési számok is „globálisan
nézve” az államon, a kormány által nyújtott
támogatásokon múlnak.

Üdvözítem, hogy a 2009. január 1. és 2010.
augusztus 31. között szünetelő törvényességi
ellenőrzés ex lex állapotát a működőképes
törvényességi ellenőrzés, az Alaptörvény elfogadásával a törvényességi felügyelet váltotta.
Alaptörvény garantálja az önkormányzatok
önállóságát, vagyis a felügyelet jelenleg is csak
a jogszerűség vizsgálatát jelenti, nem terjedhet
ki célszerűségi, hatékonysági szempontok értékelésére. Bizonyos önkormányzati döntések
nem képezhetik tárgyát a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának. Azonban a
rendeletalkotáson túl a testületi ülések jegyzőkönyvein keresztül nagyobb rálátása van a
döntéshozatali eljárás jogszerűségére. Továbbá a közérdek védelme indokolttá teheti,

Továbbá az Alaptörvényi önálló gazdálkodással ellentétben a helyi önkormányzat meghatározott mértékű kölcsönfelvétele vagy más
kötelezettségvállalása feltételhez, illetve a kormány hozzájárulásához kötött.39

Horváth Sándor Domonkos: A helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányossági ellenőrzése 13. o.
36 Tilk Péter: A(z önkormányzati) jogalkotás helyzete
szabályozása, néhány neuralgikus pontja In: Kodifikáció és közigazgatás, 2013/1, 77-78. o.
37 Nagy Klára: Hatásvizsgálat és konzultáció a hazai
önkormányzati jogalkotásban 2016. 16. o.
2017/2.
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Az igazgatás területe sem nyújtja már a szabadság érzését. Az önálló igazgatás korlátozásának tekinthető a már említett együttműködési kötelezettség (a helyi önkormányzat és az
állami szervek a közösségi célok elérése érdekében együttműködnek) és az is, hogy törvény elrendelheti a kötelező feladat társulásban történő ellátását, mely utóbbi a szabad
társulás jogát korlátozza.40

Kovácsy Zsombor – Orbán Krisztián: A jogi szabályozás hatásvizsgálata 37. o.
39 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
40 Patyi András: Gondolatok a magyar helyi önkormányzati rendszer általános szabályairól
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Az önkormányzatnak saját bevételeit – vállalkozói tevékenység végzése nélkül – az adóztatási jog „kihasználásával” lehetne emelni.
Az önkormányzatok burkoltan, de korlátok
közé vannak szorítva, ennek eredményeképpen jelenik meg a rendeletalkotás tekintetében is elsősorban a végrehajtó szerepében.
A jogszabályok és a valóság, valamint a jogszabályok és a társadalom között mély szakadék alakult ki. Ennek gyakran az az oka, hogy

2017/2.

52

a politika sem mindig tudja egyértelműen eldönteni, megfogalmazni mit és miként kíván
szabályozni, szabályoztatni. A jogalkotási eljárásnak sokkal inkább a tényeken kellene alapulnia.
Fontos lenne szem előtt tartani, hogy a jog
hatékonyságának legfontosabb tényezője
maga az a közeg, amelyben a jog megvalósul,
azaz a társadalom.
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a Kúria Önkormányzati
Tanácsának gyakorlatában
– különös tekintettel a helyi
adórendeletekre1
I. Bevezetés
A helyi önkormányzatok rendeletalkotási
tárgykörébe tartozik az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontja értelmében a helyi adó
megállapításának a joga, azaz helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében,
törvény keretei között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. A törvényi keretet elsősorban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Hatv.) adja, amelynek
értelmében a helyi önkormányzatok a Hatv.
alapján és keretei között megalkotott helyi
rendeletek szerint végezhetnek adóztatási tevékenységet. Fontos kiemelni, hogy az önkormányzatok jogosultak, de nem kötelesek
helyi adókat bevezetni. Amennyiben a lehetőséggel élni kívánnak, az ennek megfelelően
alkotott rendeletek nem lehetnek ellentétesek az Alaptörvénnyel és más jogszabállyal,
így különösen figyelemmel kell lenni a helyi
adó mértékének meghatározására és a kedvezmények körének megállapítására.
Tanulmányomban a fent jelzett téma okán
fontosnak tartom áttekinteni a helyi adóztatás kialakulását és átalakulását, majd, mint az
államháztartás önkormányzati alrendszerének fontos elemét a helyi önkormányzatokat
vizsgálom mégpedig azok bevételeinek
szemszögéből, amelyben kiemelt figyelmet
szánok a helyi adók szerepének bemutatására. Az államháztartási áttekintést követően
részletesen vizsgálom a helyi adóztatás jelenlegi rendszerét is.

A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében
valósult meg.
2017/2.
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Írásom következő fejezetében áttekintem a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM
rendelet (a továbbiakban: Jszr.) által támasztott követelményeket a helyi rendeletekkel
szemben.
Végezetül pedig részletesen vizsgálom a 2012.
január 1-je óta működő Kúria Önkormányzati Tanácsának – a helyi adókkal kapcsolatban – kimunkált elvi véleményeit, megállapításait, a való életből vett és alkalmazott rendeletekkel tarkítva.
II. A helyi önkormányzatok
gazdálkodása

1. A helyi adóztatás kialakulása
Helyi adózásról hazánkban 1990 óta beszélhetünk, mivel a rendszerváltás előtti tanácsi
rendszerben fellehető adók fogalmilag nem
tartoztak ebbe a körbe. A rendszerváltozás
során az állami feladatvállalás hirtelen leszűkült és ezzel párhuzamosan azoknak a helyi
önkormányzatokra történő telepítése volt
megfigyelhető. E feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak saját bevételre volt
szükségük, ugyanis nem minden, törvényben
előírt, kötelezően ellátandó feladat fedezetét
biztosították központi forrásból.
Az adómegállapítás joga az Országgyűlés és a
helyi önkormányzatok közötti megosztáson
alapult, azaz a helyi önkormányzat képviselőtestülete nem dönthet szabadon, a helyi adó
megállapításáról szóló rendelet megalkotásakor figyelemmel kellett lenni a Hatv. és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szabályaira is. A
Hatv. keretjogszabály, amely meghatározza az
adófajtákat, az adótárgyat, az adóalanyiság feltételeit, adómérték felső határát és adóalapot.
A törvény tehát senkire sem keletkeztet közvetlenül adókötelezettséget és a helyi önkormányzatnak sem biztosít közvetlenül forrást
a kiadásaihoz, azonban bármikor dönthet
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úgy, hogy rendeletében helyi adót kíván bevezetni a törvényi kereteknek megfelelően,
ugyanis a helyi önkormányzatoknak joga és
kötelessége a helyi adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodás követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazítani. A Hatv. meghatározta a helyi
adómegállapítás garanciális szabályait is, így
az adóalanya egy adótárgy tekintetében csak
egyféle adó fizetésére kötelezhető, a vagyoni
típusú adók alapja csak egységesen határozható meg és az adó mértéke nem haladhatja
meg a törvényi maximumot.

2. A helyi adó fogalma és szerepe
A helyi adó, olyan adó, amelynek legalább a
mértékét, legalább keretek között a helyi önkormányzat hatáskörrel rendelkező szerve
határozza meg.2 A definíció összhangban áll
a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának rendelkezéseivel, amely szerint a helyi
önkormányzatok számára szükséges biztosítani a források legalább egy részeként olyan
adókat és díjbevételeket, amely mértékéről a
helyi önkormányzat dönthet.3 Ugyanakkor a
helyi adónak nem fogalmi feltétele, hogy a
helyi önkormányzat döntsön bevezetéséről,
hogy szabadon rendelkezzen felette, vagy
hogy az önkormányzati adóhatóság feladatés hatáskörébe tartozzon a kapcsolódó adminisztráció. A helyi önkormányzatok gazdasági önállósága azonban annál tágabb, minél több kiegészítő feltételnek felel meg a
helyi adó.
A helyi önkormányzatok finanszírozását úgy
kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen a kötelezően ellátandó közfeladatokhoz szükséges források biztosítására, ebből adódóan
Kecső Gábor: A közpénzügyi föderalizmus mint
pénzügyi tudomány. In: Nagy Marianna (szerk.): Jogi
Tanulmányok 2010. Ünnepi konferencia az ELTE
megalakulásának 375. évfordulója alkalmából, II. kötet, Budapest, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar,
201., 206. o.
3 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 9. cikk 3.
pont
4 Kecső Gábor: A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi adók jellemzői négy külföldi jogrendszerben.
MTA Law Working Papers, Budapest, 2015/2, 8. o.
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_02
_Kecso.pdf (letöltve: 2017. október 30.)
2017/2.
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első lépésként a közfeladatokat kell elosztani
a helyi és központi szint között, amely folyamatot követően jelenik meg a pénzügyi források szabályozását, azaz a források követik a
feladatokat és nem fordítva.4 Amennyiben a
közfeladatok adottak helyi és központi szinten, intézményesíteni kell olyan csatornákat,
amelyeken keresztül e feladatok ellátásához
elegendő forrás biztosítható, ezt a helyzetet a
közpénzügyi szaknyelv a vertikális közpénzügyi egyensúly kifejezéssel írja le. A helyi adó
pedig e vertikális közpénzügyi egyensúly kialakításához eszköz, amely a helyi önkormányzat saját bevétele. A saját bevételek, így
a helyi adó jelentősége is egyrészt abban rejlik,
hogy a helyi önkormányzat saját döntéseivel
képes hatást gyakorolni költségvetésének bevételi főösszegére, azaz a helyi önkormányzat
saját bevételeinek módosításával tud igazodni
a kiadási oldalon jelentkező szükségletekhez,
azok akár lefelé, akár felfelé történő változása
esetén. A saját bevételek – így a helyi adó –
funkciója a költségvetési oldalon a rugalmasság biztosítása.5 Másrészt a helyi önkormányzatok pénzügyi autonómiáját védik, harmadrészt pedig elősegítik a helyi önkormányzatok
gazdálkodásának elszámoltathatóságát.

3. A helyi adók megállapításának
módszerei
A helyi adók megállapítása előtt fontos tisztázni azt a kérdést, hogy milyen feltételeknek
kell megfelelnie a szabályozandó helyi adóknak, az alábbiakban ezeket sorolom fel, egyegy rövid magyarázattal kiegészítve:6
a) Rugalmas helyi adójogalkotásra adjon lehetőséget: az önkormányzatoknak képesnek kell lenniük arra, hogy közvetlenül
Nagy Mariann – Hoffman István (szerk.): A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. Harmadik, hatályosított kiadás. HVG-ORAC
Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2016. 393-394. o.
6 Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi
jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016, 241-244.
o. – a Szerző egy általam nem fel nem dolgozott forrásra hivatkozik: Kampler Béla: Az önkormányzati
adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései. Doktori Értekezés, Szeged, 2005, 81-85. o.
5
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meghatározzák az adóbevételek összetételét és nagyságát.
Igazodjon a gazdaság állapotához: azaz a
helyi adók ne legyenek túlzott méretűek,
ne lehetetlenítsék el, illetve ne veszélyeztessék a helyi gazdasági tevékenységet.
Szorosan kapcsolódjon a helyi viszonyokhoz: olyan adótárgyat szabad helyi adóval
terhelni, amely közeli kapcsolatban áll az
adott településsel.
Elegendő bevételt biztosítson.
Az önkormányzati kiadások és adóbevételek között szoros összefüggés legyen:
azaz mindazok járuljanak hozzá a bevételekhez, akik érdekében a kiadások keletkeznek.
A különböző társadalmi rétegek arányos
adóztatását biztosítsa.
Az adóbevételek stabilak legyenek: azt kívánja ezzel biztosítani, hogy a helyi adókból származó bevételek kevésbé érintse a
gazdasági ciklus alakulása, mint a központi adóbevételekét.
A központi adópolitikával álljon összhangban.

ritka, ugyanis zavaróan változatossá teszi a
helyi adórendszert, amennyiben a helyi önkormányzatok élni kívánnak e lehetőségükkel.

A fentiek alapján joggal juthatunk arra a következtetésre, hogy ilyen adó nem létezik. A
helyi adók megállapításának hatáskörét közvetlen és közvetett technikával is megállapíthatja a jogalkotó, előbbiek között a nyílt- és a
zárt listás módszer különböztethető meg.

A módszer lényege, hogy különböző ösztönző szabályoknak a finanszírozási rendszerbe történő építésével terelhető az elvárt
irányba a helyi adópolitika.9 A leggyakrabban
használt ösztönző szabály célja10, hogy az önkormányzatok kimerítsék adóerő-képességüket, ugyanis az önkormányzatnak járó állami
támogatás összegét bizonyos arányban csökkenti a központilag elvárt adóbevétel, tehát az
önkormányzat abban érdekelt, hogy a kieső
bevételt pótolja.

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

3.1. Nyílt listás módszer
A nyílt listás módszer lényege, hogy a helyi
önkormányzat főszabály szerint bármilyen
adót bevezethet, amelyet központi jogszabály
nem tilt. A törvényalkotó a helyi önkormányzat e szabadságát generálklauzulák alkalmazásával korlátozza így például tiltja a helyi adó
kivetését olyan adótárgyra, amelyet központi
adó terhel, illetve alapvető követelmény, hogy
a helyi adórendeletnek összhangban kell állni
az alkotmányos és törvényi előírásokkal.7 A
nyílt listát módszer alkalmazása viszonylag
Kecső Gábor: A helyi önkormányzatok gazdálkodásának egyes kérdései nemzetközi kitekintésben. Új Magyar Közigazgatás 2013/1, 11-12. o.
8 Kecső: A helyi adók jellemzői és a működtetett helyi
adók jellemzői négy külföldi jogrendszerben.
7

2017/2.

3.2. Zárt listás módszer
A módszer lényege, hogy központi jogszabály
sorolja fel a lehetséges helyi adókat és rögzíti
az adótényállás lényeges tartalmát. Az önkormányzat szabadsága így csak abban áll, hogy
a felsorolt adók közül kiválasztja melyeket
szeretné bevezetni és a törvény által megállapított kereteken belül dönt az adó alapjáról,
mértékéről, kedvezményeiről és mentességeiről. Az önkormányzat szabadságának legalább arra ki kell terjedni, hogy a helyi adó
mértékéről a törvényi keretek között döntsön, különben az nem minősül helyi adónak.
A zárt lista a leggyakrabban alkalmazott módszer, mivel előnye, hogy biztosítja a helyi adórendszer integritását.8
3.3. A helyi adó megállapításának közvetett
technikája

III. A helyi önkormányzatok az
államháztartásban

1. Az államháztartásról általánosságban
2012. január 1-jén lépett hatályba az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), amely törvény kialakítása a
Horváth M. Tamás: Urbanizáció-igazgatás és pénzügyi föderalizmus. Tér és Társadalom 2008/1, 136. o.
10 Kecső: A helyi önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása. A jogállást meghatározó jogintézmények modelljei a bevételi oldalon. Anglia – USA – Magyarország.
244. o.
9
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korábbi szabályozás által kimunkált rendszer
továbbvitelével történt, ugyanakkor fontos eltérések is megfigyelhetők. Az Áht. az államháztartás két alrendszerét ismeri, nevezetesen
a központi- és az önkormányzati alrendszert.
Az Áht. a középtávú tervezés, a kötelezettségvállalás és a fedezet-vizsgálat szabályait megerősítette, biztosítva, hogy fejezeti előirányzat
nélkül semmilyen kötelezettségvállalás ne történhessen. A korábbi szabályozáshoz képest
az Áht. nagyobb hangsúlyt fektet a költségvetés tervezésére is. Az új törvény által bevezetett nóvumok elsődleges célja a felesleges
munkateher és bürokrácia csökkentése volt
(így például korábban törvényi szinten szabályozott
tárgyköröket
kormányrendeleti
szintre telepített).
A 2012. január 1-től hatályba lépett Alaptörvény külön fejezetben foglalkozik a közpénzekkel, a központi költségvetéssel és a nemzeti vagyonnal, amely szintén indokolta az új
szabályozás megalkotását.
Az államháztartás többféle értelemben is
meghatározható. Közgazdasági értelemben
közfeladatok ellátását finanszírozó és ehhez
centralizációt végrehajtó gazdálkodási rendszerről van szó. Feladat-megközelítésben az
államháztartás egésze a társadalmi-gazdasági
életben való állami szerepvállalás gazdálkodási és pénzügyi oldala. Szervezeti megközelítésben pedig az államháztartás azon szervek
köre, amelyek az államháztartás részét képezik és amelyekre az államháztartási gazdálkodás szigorú szabályait alkalmazni kell. A hatályos államháztartási szabályozás szervezeti
megközelítésű, azonban jelentős elmozdulások figyelhetőek meg a feladat-megközelítés
irányába.11
A jogi értelemben vett államháztartástan a korábbi négy alrendszer helyett két alrendszerből áll, amely összhangban van a közigazgatás
duális rendszerével, amely államigazgatásból,
valamint önkormányzati igazgatásból áll. A
központi alrendszerbe sorolható az állam, a
központi költségvetési szerv és a törvény által
az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület. Az önkormányzati alrendszerben helyezkednek el a helyi önkormány-

zatok, a helyi nemzetiségi és az országos nemzetiségi önkormányzatok, a jogi személyiségű
társulások és a többcélú kistérségi társulások,
a térségi fejlesztési tanácsok, és az ezek által
irányított költségvetési szervek.

Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, i. m.
94-95. o.
2017/2.
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2. Az önkormányzati alrendszer
A helyi önkormányzatok bevételei alapvetően három forrásból származnak, egyrészt
saját bevételek, másrészt átengedett központi
bevételek, harmadrészt pedig állami hozzájárulások és támogatások.
A saját bevételek jelentik az önkormányzati
autonómiával leginkább adekvát bevételi
kört, amelyeket az állam csak normatív úton,
törvényi keretek kijelölésével befolyásolhat. A
saját bevételeket az Mötv. 106. § (1) bekezdése sorolja fel, amelyek a következők:
a) helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az
önkormányzati vagyon hasznosításából
származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d) törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb
sajátos bevételei.
Az átengedett központi bevételek fajtáját és
mértékét az Országgyűlés törvényben (rendszerint a költségvetési törvényben) állapítja
meg, azaz a helyi önkormányzat döntésétől
függetlenül. E körbe sorolandó:
a) a települési önkormányzat által beszedett
gépjárműadó 40%-a, illetve a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból
származó bevétel 100%-a;
b) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó
100%-a.
Korábban e körbe tartozott a személyi jövedelemadónak a mindenkori költségvetésben
meghatározott hányada is ez az átengedés
azonban 2013-tól megszűnt.12

Erdős Éva: Önkormányzati pénzügyek, az önkormányzatok gazdálkodási rendszere. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014, 13. o.
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A helyi önkormányzatok bevételeinek harmadik csoportját az állami hozzájárulások és támogatások adják, amelyek a bevételek legkevésbé autonóm elemét képezi. A felhasználási
kötöttséggel járó általános állami támogatások
(feladatalapú támogatások) az alábbiak:
a) a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:
b) a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása,
c) a települési önkormányzatok köznevelési
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása,
d) a települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása,
e) a települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása,
f) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított bevételek;
g) a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai;
h) címzett és céltámogatások;
i) vis maior támogatás.
A helyi önkormányzatok kiadásai tekintetében heterogén képet kapunk, mivel lényegesen eltérő kiadásai vannak egy kis település és
egy nagyváros önkormányzatának, vagy egy
hátrányos helyzetű és egy fejlett térségben
lévő önkormányzatnak. Az önkormányzati
kiadások elemei közé tartoznak a működtetési
kiadások, lakossági juttatások, az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott transzferek, illetve egyéb kiadások.
IV. A helyi adózás jelenlegi rendszere

1. A helyi adóztatás keretei
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h)
pontja értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei
között dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről. Korábban a Magyarország alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 44/A. § (1) bekezdése sorolta fel a helyi önkormányzatok hatásköreit,
köztük d) pontjában a helyi adóztatás jogát.
Ld. részletesen: Csink Lóránt: Az önkormányzati
adóhatóság teljhatalma, avagy a települési adó alkotmányellenessége. Pázmány Law Working Papers,
2017/2.
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1.1. A helyi adóztatás keretei13
A helyi adók megállapításának szabadságát a
Hatv. 2014. december 31-ig úgy tartotta keretek között, hogy zártkörű felsorolásban rendelkezett a helyi adók listájáról és rögzítette az
adótényállás elemeinek lényeges tartalmát. A
felsorolásban nem szereplő helyi adók kivetésére nem volt lehetőség. 2015. január 1-től a
magyar helyi adórendszer azonban az úgynevezett nyílt listát megoldásra tért át, amely a
korábbi zárt listától tér el, hogy a települési
önkormányzat bármilyen adót bevezethet települési adó minőségben. A települési adó
törvényi szabályozást mindössze egyetlen
szakasz szabályozza, mégpedig a Hatv.-be betűzött 1/A. §, az alábbiak szerint:
„(1) Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési
adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket
más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat,
feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben
szabályozott közteher hatálya. A települési
adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel - vállalkozó [52. § 26. pont].
(2) Az e § alapján megállapított települési
adóra kizárólag az 1. § (1) bekezdését, a 42/B.
§-t és a 43. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
(3) A települési adóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
(4) A települési adóval kapcsolatos eljárási
kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat települési
adót önadózással megállapítandó adóként is
bevezethet.
(5) A települési adóból származó bevétel az
azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe
tartozó szociális ellátások finanszírozására
használhat fel.”
A települési adóval kapcsolatban fontos tehát
kiemelni, hogy az (1) bekezdés értelmében
alanya csak magánszemély lehet, valamint,
2016/10
http://d18wh0wf8v71m4.cloudfront.net/docs/wp/2
016/2016-10_Csink.pdf (letöltve: 2017. november 12.)
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hogy kizárja a kettős adóztatás lehetőségét,
azaz nem irányulhat olyan adótárgyra,
amelyre törvényben meghatározott közteher
hatálya kiterjed. A (2) bekezdés értelmében a
települési adóra kizárólag a Hatv. ott megjelölt három rendelkezést kell alkalmazni, azaz
települési önkormányzat rendeletben állapíthat meg települési adót, a Kincstár számára
adatot kell szolgáltatni a települési adóról, valamint az Art.-ben nem szabályozott kérdésekben önkormányzati rendelet fekteti le a települési adó megfizetésének rendjét. Komoly
problémát eredményezhet azonban, hogy a
Hatv. általános rendelkezéseit nem kell alkalmazni a települési adóra, amely olyan garanciális szabályokat tartalmaz, mint például az a
követelmény, hogy évközi módosítás naptári
éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok
adóterheit, vagy hogy az adómértékét a helyi
sajátosságokhoz igazítva kell megállapítani.14
E szabályozás tekintetében a minimum szabályok kialakítása az Alkotmánybíróságra, illetve a Kúria Önkormányzati Tanácsára hárul.
1.2. A helyi adó
A helyi adók megállapításának szabadságát a
Hatv. úgy tartja keretek közt, hogy meghatározza a helyi adók listáját és rögzíti az adótényállás egyes elemeinek lényeges tartalmát.
A Hatv. öt helyi adó bevezetését tesz lehetővé
a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára illetékességi területén belül, így az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és a
helyi iparűzési adót. A helyi adók rendszerét
az alábbi ábra is szemlélteti:
A Hatv. meghatározza az adóalanyokat, az
adótárgyakat, az adóalapokat, rögzíti az adómérték felső határát, valamint a Hatv.-ben
szabályozott kedvezményeket, mentességeket. Ugyanakkor a helyi önkormányzatoknak
a helyi adó megállapításának jogkörében nagy
döntési szabadság illeti meg, dönt arról:
a) hogy egyáltalán állapít-e meg helyi adót,

Hatv. 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja
Nagy – Hoffman (szerk.): i. m. 415. o.
16 Hatv. 12. § (1) bekezdés
2017/2.
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b) a törvényben szabályozott helyi adónemek közül melyeket vezeti be,
c) a törvényben meghatározott határokon
belül a helyi adó mértékéről,
d) hogy a törvényben meghatározott kedvezményeken, mentességeken túl továbbiakat állapít-e meg.15
1.2.1. Építményadó
A Hatv. 11. § (1) bekezdése értelmében adó
köteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem
lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az
adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa, több tulajdonos esetén a
tulajdonosok vagyoni hányadaik arányában
adóalanyok. Amennyiben pedig az építmény
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.16 Az adókötelezettség a
használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az adó alapja az önkormányzat döntésétől függően az építmény m2-ben számított
hasznos alapterülete, vagy az építmény korrigált forgalmi értéke. Az adó évi mértékének
felső határa 1100 Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3,6 %-a.
1.2.2. Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.17 Az adó alanya tekintetében ugyanazt a személyi kört találjuk, mint az
építményadó esetében. Az adó alapja a telek
m2-ben számított területe vagy a telek korrigált forgalmi értéke, az adó mértéke pedig 200
Ft/m2 vagy a korrigált forgalmi érték 3%-a. A
fontosabb adómentességek közé sorolandó
az épület, épületrész hasznos alapterületével
megegyező telekrész, a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek, az építési tilalom
alatt álló telek adóköteles részének 50%-a és
az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban
megállapított védő-biztonsági terület.18

14

17

15

18

Hatv. 17. §
Hatv. 19. §
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1.2.3. Magánszemély kommunális adója
Adókötelezettség terheli az építmény-, illetve
a telektulajdonos magánszemélyt, valamint
azt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.19 Lakásbérleti
jog esetén az adókötelezettség a bérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének
utolsó napján szűnik meg.20 Az adó évi mértékének felső határa építményenként, telkenként, illetőleg lakásbérleti jogonként 17.000
Ft
1.2.4. Idegenforgalmi adó
A Hatv. 30. §-a értelmében adókötelezettség
terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Mentesség illeti az adó megfizetése alól – többek
közt – a 18. életévét be nem töltött személyt,
a gyógyintézetben fekvőbetegellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
személyt, aki az önkormányzat illetékességi
területén lévő üdülő tulajdonosa, bérlője, illetve a tulajdonos, bérlő hozzátartozója.21 Az
adó alapja a megkezdett vendégéjszakák
száma, vagy megkezdett vendégéjszakára eső
szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcím. Az adó mértéke az első esetben
személyenként és éjszakánként 300 Ft, míg a
második esetben a szállásdíj 4%-a.22
1.2.5. Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adó a legfontosabb helyi adó
a bevételek szempontjából. Az adó jellege
1990-es bevezetése óta megváltozott, míg korábban egyfázisú helyi forgalmi adó jellegzetességeit mutatta, ma már azonban a jövede-

Hatv. 24. §
Hatv. 25. §
21 Ld. még: Hatv. 31. §
22 Hatv. 32-33. §
23 Simon István (szerk.): Pénzügyi jog II. 4., átdolgozott kiadás. Osiris Kiadó, Budapest, 2012, 423. o.
24 Hatv. 52. § 26. pont
25 Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik.
2017/2.
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lemadókhoz közelít, de az adó alapja továbbra sem az eredmény (nyereség).23 A törvény szerint az adó alanya a vállalkozó,24 aki
az önkormányzat illetékességi területén állandó25 vagy ideiglenes26 jelleggel vállalkozási
tevékenységet (iparűzési tevékenységet) végez, azaz az adótárgya az iparűzési tevékenység, amely a vállalkozó e minőségében űzött
nyereség- illetve jövedelemszerzésre irányuló
tevékenysége.27 Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és annak befejezésével szűnik meg.
Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében a nettó árbevétel,
amely az alábbi tételekkel csökkenthető: az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az
anyagköltséggel és az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.28 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adó évi mértékének felső határa az adóalap
2%-a, míg ideiglenes tevékenység esetén naptári naponként maximum 5.000 Ft.
V. A jogalkotás törvényben és a
jogszabályszerkesztésről szóló
rendeletben megfogalmazott alapvető
követelmények

1. A jogalkotási törvény elvárásai
Írásom jelen részében – a teljesség igénye nélkül – a jogalkotási törvény által megfogalmazott – véleményem szerint – a legalapvetőbb
követelményekre térik ki röviden – amelyek
természetesen a helyi adórendeletek megalkotása során is irányadók –, illusztrálva azokat a
felmerült problémás esetek alapján a Kúria
Önkormányzati Tanácsa29 által kidolgozott
értelmezéssel.

Amennyiben a vállalkozó székhely vagy telephely
nélkül szerez bevételt az önkormányzat illetékességi területén.
27 Hatv. 35-36. §
28 Hatv. 39. § (1) bekezdés
29 2012. január 1-től – az Alaptörvény hatálybalépésétől
– az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatának
rendje megváltozott: korábban akár alkotmányossági,
akár törvényességi probléma merült fel egy helyi jog26
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1.1. Normatartalom világosságának követelménye
Jat. 2. § (1) bekezdése értelmében „A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.” A Kúria Önkormányzati Tanácsa
a következőképpen értelmezte e követelményt igazodva az Alkotmánybíróság által
korábban kidolgozott elvekhez: „egy adott
önkormányzati rendeleten belüli vélt vagy valós ellentmondás nem eredményez törvénysértést akkor, ha a jogi szabályok közötti
kollízió jogalkalmazói jogértelmezéssel feloldható. Ugyanakkor törvénysértő – a Jat. 2.
§ (1) bekezdésébe foglalt világos, érthető és
megfelelően értelmezhető normatartalom követelményébe ütközik – az önkormányzati
rendeleten belüli kollízió, ha jogértelmezéssel
az ellentmondást nem lehet kiküszöbölni,
vagy akkor, ha az ellentmondásban álló rendelkezések valamelyike egyben magasabb jogszabályba is ütközik.”30
1.2. Kellő felkészülési idő
Jat. 2. § (3) bekezdése alapján „A jogszabály
hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.” Jelen törvényi követelményt a Kúria Önkormányzati Tanácsa eljárásai során
sok esetben vizsgálta, megállapította, hogy
„az önkormányzati norma akkor teljesíti a Jat.
2. § (3) bekezdése szerinti kritériumot,
amennyiben a címzetteknek kellő idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy – jogkövetőként –
magatartásukat a normához igazítsák.31 A
kellő időtartam meghatározását azonban számos szempont befolyásolhatja és befolyásolja
így például gazdaságpolitikai vagy szervezési
szempontok. is befolyásolhatják, ezért csak a
kirívóan sérelmes esetekben dönthet úgy az

szabállyal kapcsolatban, megfelelő indítványra az Alkotmánybíróság járt el; a jelzett időponttól viszont a
csak törvényességi, illetve alkotmányossági és törvényességi problémával egyaránt terhelt helyi rendeletet
a Kúria Önkormányzati Tanácsa vizsgálhatja felül.
30 Köf.5.017/2013/3. számú határozat
31 Így például felvetheti kellő felkészülési idő meglétének kérdését az a szociális szolgáltatásokról szóló rendelet, amelynek kihirdetése és hatálybalépése között 2
nap
telet
el.
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Önkormányzati Tanács, hogy a rendelete hatálybaléptetését jogszabálysértően állapított
meg a helyi jogalkotó.”32
1.3. A magasabb szintű előírások megismétlése
Jat. 3. §-a kimondja, hogy „A jogszabályban
nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” A fenti szabályt a Kúria Önkormányzati Tanácsa az alábbiak szerint finomította és értelmezte, amely a továbbiak során
az önkormányzati jogalkotás irányába is elvi
véleményként fogalmazódik meg: „a Jat. 3.§ának helyes értelmezése szerint e tilalom a
magasabb jogszabályban foglaltak szó szerinti
átvételére vonatkozik, de nem vonatkozhat
olyan esetre, amikor az adott jogszabály belső
koherenciájának a fenntartása végett e jogszabály magasabb szintű jogszabály tartalmát is
érintően rendelkezik. Egy ilyen általános – a
tartalmat általában érintő – átvételi tilalom az
önkormányzati jogalkotást ellehetetlenítené,
az érthető és mindenki számára értelmezhető
normatartalom követelményével ellentétes
helyi jogalkotást eredményezne. A Jat. 3. §-a
az ismétlést, azaz a szó szerinti átvételt tiltja”33
„A mechanikus ismétlés törvényellenessége
mellett a belső koherencia, a norma bárki általi értelmezhetősége indokolhat szövegszerű
ismétlést, amely ezért nem vezet(het) az önkormányzati rendelet törvényellenességére.”34
2. Jogszabályszerkesztési követelmények
A Jszr. 1. mellékletének 2.3.4. pontja pontosan és világosan meghatározza az önkormányzati rendelet megjelölésének helyes formáját. Ennek értelmében a jelölés első egységeként feltüntetendő a rendelet megaalkotójának pontos megjelölése, második egysége-

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed8dr3eo
6dt1ee4em3cj4ca1cc2cd3by0cd1n
Ld.
még:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed4dr1eo
4dt5ee0em9cj8bx3ce4bw9cc0cc3cb4h
32 Köf. 5.038/2013/3. számú határozat
33
Köf.5.056/2012/5.
számú
határozat;
Köf.5.039/2013/4.
számú
határozat;
Köf.5.057/2013/8. számú határozat
34 Köf.5.057/2013/8. számú határozat
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ként a rendelet számának és a kihirdetés dátumának megjelölése, valamint az „önkormányzat rendelete” kifejezés használata, harmadik
egységeként pedig a rendelet pontos címének
kiírása szükségeltetik.
A Jszr. 51. §-a értelmében a preambulum a
jogszabály normatív tartalommal nem rendelkező logikai egysége, amely az Alaptörvény
módosításának tervezetében és társadalmi,
politikai szempontból jelentős, új térvényben
alkalmazható, valamint az Alaptörvényben
megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvény tervezete tartalmazza.
Önkormányzati rendelet a fenti szabály értelmében tehát preambulumot nem, viszont a
Jszr. 52. §-a alapján bevezető részt tartalmaz.
A bevezető részben fel kell tüntetni a jogalkotási felhatalmazásra utaló alaptörvényi, jogszabályi felhatalmazó rendelkezés(eke)t (attól
függően, hogy eredeti jogalkotási hatáskörről
van szó, avagy nem), a feladatkört megállapító
jogszabályi rendelkezést, valamint a jogalkotási aktusra utaló kifejezést.
A Jszr. 40. § (2) bekezdése értelmében a fejezetek sorszámát pozitív egész római számmal
kell jelölni, illetve a „Fejezet” szó és a cím esetében nagy kezdőbetűt kell alkalmazni.
A szakaszok számozása a Jszr. 42. §-a szerint
pozitív egész arab sorszámokkal és a § jellel
történik. A Jszr. 44. § (4) bekezdése értelmében „[a] bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív
egész számokból képzett, zárójelek közé foglalt arab számozással kell megvalósítani.” Kiegészítve ezt a Jszr. 1. mellékletének 3.5.
pontjával, amely a bekezdés megjelölésére vonatkozóan egyértelműen a „gömb”-zárójel alkalmazását teszi lehetővé.
A Jszr. 48. § (1) bekezdés értelmében „[a]
pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel
vagy pozitív egész számokból képzett arab
sorszámokkal jelölhetőek meg.” E pontnál
emelendő ki a Jszr. 48. § (2) bekezdése is
Kaba Város Képviselő-Testülete rendeletének 13. és
14. §-ában is hibás jelölésre találunk példát.
(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg4ed7dr2e
o5dt2ee7em6cj9by0cc1bx0bw9bx8bz9j)
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„Több mint tizenöt elemű felsorolást csak
pozitív egész számokból képzett arab sorszámokkal lehet megjelölni.”, azaz a latin betűkkel történő jelölés a-tól o-ig terjedhet, egyéb
esetekben a pozitív egész arab sorszámok
használata kötelező.35
A Jszr. 1. mellékletének 18.1. pontja szerint: a
melléklet száma arab számmal, majd a „melléklet” szó és a rendelet pontos száma, végül
a rendelet megalkotójának rövid megjelölése
vagy „önkormányzati rendelthez” kifejezés.
VI. A helyi adórendeletek megjelenése a
Kúria Önkormányzati Tanácsának
gyakorlatában, elvi jellegű elvárások és
konkrét példák bemutatása

1. Felhatalmazással kapcsolatos
elvárások36
A Kúria gyakorlatából látható, hogy a helyi
adókról szóló rendeletek kapcsán a felhatalmazás kereteinek túllépése gyakran okoz
problémát, az alábbiakban kiemelem a Kúria
több döntésében megjelenő a helyi adókkal és
az azzal kapcsolatban felmerülő felhatalmazással kapcsolatos gyakorlatának egyes elemeit – a teljesség igénye nélkül.
„Az Alaptörvény a települési önkormányzatot – az Alkotmánybíróság gyakorlatához
kapcsolódó kúriai döntések értelmében – önálló adópolitika folytatására jogosítja azzal,
hogy maga dönt gazdaságpolitikai, szociálpolitikai, helyi költségvetési egyensúlyt szolgáló
avagy egyéb szempontok érvényesítése körében meghatározott adókivetés kérdésében.
Jogalkotási jogkörének rendeletei végrehajtó
jellege szab határt: a tárgykörben rendeletalkotási jogkörét a Helyi adó tv. keretei között
gyakorolhatja”.37
„Az önkormányzat szabadságában áll annak
eldöntése, hogy bevezet-e helyi adót avagy
sem, de az adórendelet megalkotásakor nem
léphet túl a törvényi felhatalmazás keretein
Vö.: Tilk Péter – Havasi Bianka – Kovács Ildikó: A
helyi adókat szabályozó önkormányzati rendeletek felhatalmazáshoz kötöttsége a Kúria esetjogában. Jogtudományi Közlöny, 2015/2, 111-117. o.
37 Köf.5.038/2013/3. számú határozat
36
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sem az anyagi jogi, sem pedig az adókivetéshez-adóbeszedéshez kötődő eljárási tárgykörök szabályozásakor”.38 Az Önkormányzati
Tanács szerint „az önkormányzatok Alaptörvényben rögzített jogalkotási jogköre csak
ezen törvényi korlátok között, a jogalkotói
szabadság felismert és megtartott korlátai között érvényesülhet. Azon kérdésekben, ahol a
törvény mozgásteret nem ad, ott a zsinórmérték maga a törvényi szabály (felhatalmazás).
Az önkormányzat választási lehetősége ilyenkor annak eldöntésében áll, hogy megalkotja
vagy sem az adott típusú adóra vonatkozó
rendeletet”.39 Az önkormányzat viszont nem
érvényesítheti adópolitikáját oly módon, hogy
a Hatv.-ben meghatározott adótárgyak között
„válogat”. Hasonló álláspontot fogalmazott
meg a Kúria 5051/2013/4. számú határozatában is.40
A felhatalmazó szabályokon való túlterjeszkedés lehet az is, amikor a helyi jogalkotó törvényben meg nem engedett kedvezményeket,
mentességeket engedélyez, tesz lehetővé. „A
Kúria értelmezésében – törvényi meghatározás hiányában – az adómentesség fogalomkörében értelmezhető az a helyzet, amikor az
adózó akár személyére, akár a tevékenységére
tekintettel normatív szabályokra visszavezethető okból mentesül az adófizetési kötelezettség teljesítése alól. Az adókedvezmény fogalomkörében értékelhető az a normatív szabályon alapuló jogintézmény, amelynek rendeltetése a fizetendő adó alapjának avagy az adó
összegének mérséklése. Ekként értékelhető
tipikusan a fizetendő adó mérséklésére hatással bíró elszámolási lehetőség, adó-jóváírási,
adó-visszafizetési konstrukció, beruházási
kedvezmény, fejlesztési adókedvezmény. Ebben a körben értékelhetők azok a példák is,
amelyekre az érintett önkormányzat az alkotmánybírósági eljárásban benyújtott nyilatkozatában hivatkozott. Ezek a legitim törvényalkotói megoldások gazdaságpolitikai célokat
szolgálnak, amelyek alkalmazása a törvényalkotó belátásának függvénye. Az adó – és az
ahhoz kapcsolódó adókedvezmény, adómen-

Köf.5.066/2013/4. számú határozat
Köf.5.066/2013/4. számú határozat
40 Köf.5.066/2013/4. számú határozat
41 Köf.5.019/2013/8. számú határozat
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tesség - mint intézmény bevezetése a települési önkormányzatok eszköztárában is lehet
gazdaságpolitikai eszköz, ám a jogalkotás végrehajtó jellege folytán csak azon keretek között, amelyre törvényi felhatalmazással bírnak”.41 A Kúria esetjogában előfordult olyan
eset, amikor év közben kerül sor már megállapított díj módosítására, csakhogy nem
ugyanazon jogalkotó által. Az Önkormányzati Tanács utalt rá, hogy a Jat. 13. § (1) bekezdése értelmében a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén – kivéve,
ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést
alkottak – a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről
vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon kívül helyezéséről, amely a
felhatalmazás végrehajtására irányul. Az Önkormányzati Tanács rögzítette: „a Jat. fenti
rendelkezéseinek egybevetéséből következően a felhatalmazás jogosultjának változása
esetén lehetőség van olyan jogalkotásra,
amelynek értelmében a régi felhatalmazás
alapján született jogszabály addig marad hatályban, amíg a felhatalmazás új jogosultja
meg nem alkotja az adott tárgyban a rendeletet”. „A Kúria megítélése szerint a fent meghatározott év közbeni módosítás tilalma az
ugyanazon jogalkotói hatáskörrel rendelkező
szervnek címzett kötelezettséget tartalmazza
arra vonatkozóan, hogy maga ne módosítsa
év közben az egyszer már általa megállapított
díjat”.42
A Hatv. rendelkezik arról is, hogy az önkormányzatnak az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz igazodóan kell megállapítania.43 Sajátos helyzetet eredményez, amikor a „helyi sajátosság” nem magánszemély vagy más „átlagos” jogi személy, hanem valamely kerületi és
a fővárosi önkormányzat vonatkozásában
merül fel. A Kúria elbírált olyan ügyet, melynek tárgya az volt: a vizsgált kerületi szabályozás alapján a Budapesti Temetkezési Intézet
Zrt.-t (amely az Mötv. alapján a Fővárosi

Köf.5.015/2013/6. számú határozat
Vö. Havasi Bianka: Telekadó tárgya a köztemető!? –
A Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlata.
Jegyző és Közigazgatás, 2015/3, 29-30. o.
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Közgyűlést a kerületek vonatkozásában is terhelő önkormányzati feladatot, a köztemetők
kialakítását és fenntartását látta el az érintett
kerület vonatkozásában is) érintő telekadó
esetében a kerületi szabályozás nem értékelte
„helyi sajátosságként” (azaz differenciálásra,
adókedvezményre okot adó körülményként)
azt, hogy az ellátott közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat is érintettje. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5.022/2014/4.
számú határozatában kimondta, hogy „[a] fővárosi önkormányzatot terhelő össztelepülési
érdekű feladat esetén a kerületi önkormányzat
a telekadó mértékének meghatározásakor a
Helyi adó tv. 6. § c) pontja szerinti ’helyi sajátosság’ körében köteles értékelni azt a körülményt, hogy illetékességi területén köztemető
közszolgáltatási funkcióval terhelt telek is
van, mivel e közszolgáltatásnak a kerületi önkormányzat – és az önkormányzatot alkotó
helyi közösség – is érintettje.” A döntés előzménye, hogy a kerületi önkormányzat által bevezetett telekadót megállapító Ör. során a
„helyi sajátosságokat” is figyelembe kellett
volna venni a Hatv. 6.§ c) pontja alapján. Az
Önkormányzati Tanács a telekadó mértékére
vonatkozóan korábban már állapított meg figyelembe veendő „helyi sajátosságokat”, mint
méretbeli sajátosságok, funkcióbeli különbségek,44 településen belüli elhelyezkedés.45 Az
Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja ellátandó
helyi önkormányzati feladatként írja elő a
köztemetők kialakítását és fenntartását, amely
az Mötv. 23. § (4) bekezdés 9. pontja értelmében a Fővárosi Közgyűlést terheli. A Kúria
szerint a kétszintű önkormányzati rendszer
folyományaként tehát szükségképpen vannak
olyan települési önkormányzati feladat- és hatáskörök, amelyek amiatt, mert a főváros egészét, illetőleg több kerületet érintenek, nem
utalhatók a kerületi önkormányzatok feladatés hatáskörébe, ugyanakkor a telekadó megállapításának a joga a kerületi önkormányzatot
illeti. Mindezekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy a köztemető fenntartása „helyi sajátosságnak” te-

kintendő, hiszen közszolgáltatással terhelt telekről van szó, amely közszolgáltatásnak az
érintett önkormányzat is érintettje.

Köf.5045/2013. számú határozat
Köf.5001/2013. számú határozat
46 Vö.: Tilk Péter – Havasi Bianka – Kovács Ildikó: Az
önkormányzati rendeletek megsemmisítésének időbeli
2017/2.

hatálya a Kúria gyakorlatában. Jegyző és Közigazgatás,
2014/5, 10-11. o.
47 Köf.5.028/2012/5. számú határozta
48 Köf.5.040/2013/4. számú határozat
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2. A megsemmisítés időbeli hatálya
kapcsán kialakított gyakorlat46
Konkrét ügyben az Önkormányzati Tanács
kimondta: „a hatályt, ezen belül az időbeli hatály kezdetét meghatározó rendelkezés a jogszabály fontos, tartalmi szabálya. Ugyanakkor
egy több éve hatályban lévő és alkalmazandó
jogszabály esetében az időbeli hatály kezdetét
meghatározó rendelkezés megsemmisítése –
különös tekintettel a jogszabály alapján létrejött jogviszonyokra – a jogbiztonságot megkérdőjelező bírói döntést jelentene. Ilyen
esetben nagyobb érdek fűződik a kialakult viszonyok stabilitásához mint a formális jogszerűség helyreállításához”.47
Ex tunc (visszamenőleges hatályú) megsemmisítést alkalmazott az Önkormányzati Tanács egy telekadóról szóló önkormányzati
rendelet kapcsán, ugyanis a rendelet figyelmen kívül hagyta a Hatv. 6. § c) pontjába foglalt kötelezettségek közül azt, hogy az önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz és az adóalanyok teherviselő képességeihez igazodva kell megállapítsa.
A jövőbeli (pro futuro) megsemmisítés alkalmazását a jogbiztonság indokolhatja. Konkrét
esetben a Kúria rámutatott: Az Áht. 4. § (1)
bekezdése értelmében „[a] költségvetési év
megegyezik a naptári évvel.” Mivel a 2013-as
költségvetési év háromnegyed része eltelt,
ezért az Önkormányzati Tanács az önkormányzati gazdálkodás biztonságát szem előtt
tartva a törvényellenesség jogkövetkezményeit pro futuro, azaz 2013. december 31-ével
vonta le48. A pro futuro megsemmisítéssel tehát az Önkormányzati Tanács akkor él, ha az
azonnali hatályú megsemmisítés joghézagot
(vagy más módon jogbizonytalanságot) eredményez. A jövőre nézve történő megsemmisítés így joghatásában hasonlít a törvénysértő
mulasztás megállapításához, amennyiben a
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jövőre nézve történő időpont azért került
megállapításra, hogy addig az önkormányzat
a törvényeknek megfelelően pótolja jogalkotási kötelezettségét (korrigálja, vagy egészítse
ki a szabályozást).49 Más esetben a megsemmisítés időpontjának meghatározásakor a
Kúria Önkormányzati Tanácsa tekintettel
volt a jogalkotás időszükségletére, valamint
arra, hogy a törvényellenes rendelkezés korábbi megsemmisítése súlyosbíthatná az adóalanyok adóterheit. Jóllehet a rendelet támadott rendelkezése a megalkotására visszamenőlegesen törvénysértő volt, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 56. § (3) bekezdése
alapján – nem érintve a létrejött jogviszonyokat – a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok
különös fontos érdekére tekintettel nem érintette, nem semmisítette meg a rendelet szerinti visszamenőleges hatályú rendelkezést.50

3. A települési adóval kapcsolatos
döntések
Az első települési adóval kapcsolatos döntés
2015. október 27. napján kelt a Kúrián. A
döntésből két kérdést szükséges kiemelni, az
egyik az adóalanyával kapcsolatos, míg a másik az adó tárgyával. A rendelet értelmében az
adó alanya az a természetes személy, aki a
naptári év első napján a földrész tulajdonosa.
A Hatv. 1/A. § (1) bekezdése szerint települési adó alanya nem lehet állam, szervezet, önkormányzat és vállalkozó. Az Önkormányzati
Tanács megállapította, hogy az önkormányzati rendelet nem különböztet a természetes
személy adóalanyok között a törvényi tartalomnak megfelelően. Az önkormányzat tehát
túlterjeszkedett a Hatv.-ban meghatározott
törvényi kereteken. A másik kérdés kapcsán a
Kúriának ki kellett dolgoznia a közteher fogalmának tartalmi kellékeit. Értelmezésében
„közteher az a fizetési kötelezettség, amelynek 1. célja a közös szükségletek fedezet, 2.
alany természetes személy, jogi személy vagy
más jogalany, 3. szabályait jogszabály fekteti

Köf.5.047/2013/3. számú határozat
Köf.5.038/2012/8. számú határozat
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le, 4. annyiban eleme az ellentételezés, amenynyiben az állami vagy önkormányzati közhatalom birtokában nyújtott szolgáltatásnak, eljárásnak minősíthető, egyébként nem kapcsolódik hozzá közvetlen állami vagy önkormányzati ellenszolgáltatás, 5. behajtása adók
módjára történik.”51
A másik települési adóval foglalkozó döntésből azt az elvi tartalmat kell kiemelni, amely
szerint „amennyiben a települési adó tárgya
termőföld, úgy a föld haszonbérbeadásából
származó jövedelem után keletkezett személyi jövedelem-adófizetési kötelezettség nem
zárja ki, hogy az önkormányzat települési
adót vessen ki.”52
VII. Összegzés
Írásomban a helyi adók és az azokkal kapcsolatban kialakult Kúriai gyakorlat bemutatására
törekedtem, amelyhez úgy véltem, hogy fontos áttekinteni maguknak a helyi önkormányzatoknak az államháztartásban elfoglalt helyüket és a helyi adók kialakulásával, helyi
adók kivetésével kapcsolatos elméleteket.
Fontosnak tartottam azt is áttekinteni, hogy a
jogalkotási törvény és a jogszabály-szerkesztési törvény milyen általános elvárásokat fogalmaz meg a jogalkotással szemben, így a helyi önkormányzatok adórendeleteire nézve is.
E részt egyrészt a Kúria Önkormányzati Tanácsának értelmezésével egészítettem ki, másrészt a helyi adórendeletekből vett példákkal
igyekeztem szemléltetni a jogszabályok által
írt elvárásokkal szembeni megoldásokat.
Írásom záró fejezetében a Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlatából vettem példákat a helyi adórendeletek felhatalmazásával és
időbeli megsemmisítésével kapcsolatban. Végezetül kitértem a 2015. január 1-je óta kivethető települési adóval foglalkozó két kúriai
döntésre is.
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A helyi jogalkotási negligencia
megnyilvánulásai
I. Bevezetés
A helytálló önkormányzati igazgatás megvalósításához és a megfelelő feladatellátás teljesítéséhez nem elegendő csupán a kapcsolódó
jogszabályok megléte, szükség van naprakész
tudással rendelkező tisztségviselői osztályra
is. A helyi önkormányzatok feladatellátásuk
kapcsán rendszeres kapcsolatban állnak különböző központi állami szervekkel, ebből
adódóan lényeges szerepet játszanak az állam
kiegyensúlyozott igazgatásában. Jogalkotási
produktumuk a helyi rendeletek, melyek épp
olyan kötelező érvénnyel rendelkeznek, mint
bármely másik jogszabály hazánkban –tekintettel a jogforrási hierarchia megfelelő alkalmazására-, be nem tartásuk jogi felelősség
megállapításához vezet. Azonban, nemcsak a
helyi önkormányzatoknak van rendeletalkotási jogosítványa, hiszen rendeletet alkothat a
Kormány, a Miniszterelnök, a Miniszterek, a
Magyar Nemzeti Bank, illetve az önálló szabályozó szerv vezetője, továbbá említést érdemelnek még a rendkívüli jogforrások, amelyeket az államélet átlagos működésétől eltérő
helyzetekben alkalmaznak, de facto rendeleti
kormányzást tesznek lehetővé a krízis állapot
alatt, ezt követően többnyire hatályukat vesztik. Ezen jogforrások rendszertani elhelyezkedését, egymáshoz való viszonyát az Alaptörvény határozza meg.
„A helyi önkormányzati rendeleteket az Alaptörvény szerint feladatkörében eljárva a helyi
önkormányzat törvény által nem szabályozott
helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
hozza létre. Fontos, hogy a rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.”1 Az Alaptör-
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vény mellett e témakört szabályozza még többek között 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.), a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX törvény (továbbiakban: Jat.), illetve a
61/2009. (XII.14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről (továbbiakban: Jszr.).
A helyi önkormányzás az állami decentralizáció eredménye, melynek kardinális része az
önállóság, az autonómia. Tevékenységük
egyik fő szegmense a rendeletalkotás, mely
rendkívüli precizitást, odafigyelést igényel.
Tanulmányom célja e precizitást igénylő habitus elemzése, értelmezése, felmerülő problémák, rendellenességek kiküszöbölésére irányuló javaslattétel. Dolgozatom elkészítése
során említést teszek a helyi rendeletalkotás
rendszertani, jogforrási hierarchiában való elhelyezkedéséről, jogalkotásban megnyilvánuló súlyáról, továbbá a helyi jogalkotási
negligencia leggyakrabban előforduló eseteit
szeretném ismertetni.
II. A helyi önkormányzatokról
általánosan
Az önkormányzatok megjelenése az államok
decentralizációs tevékenységéhez kapcsolódnak, fogalmi elemeit tekintve kiemelhetjük az
önállóságot, hiszen egyfajta önigazgatással
rendelkeznek. Kiemelendő továbbá, hogy
emberek közössége által van irányítva, amely
kötelező döntéseket hoz a kommunához tartozó csoportokra vonatkozóan. Több típusuk
alakult ki az évek során, ilyen például az intézményi, köztestületi, érdekképviseleti, nemzetiségi, vallási önkormányzatok, viszont dolgozatomban kizárólag a helyi önkormányzatokkal foglalkozom. A helyi önkormányzatoknak, mint a helyi közhatalom gyakorlójának
viszont kettő típusa van, vannak területi, megyei önkormányzatok –ide tartozik a megyei
jogú város, továbbá a főváros önkormányzata- és települési, illetve településrészi önkormányzatok, amelyek által alkotott rendeleteket vizsgálni fogom. Érdemes említést tenni
Budapest önkormányzati rendszerét illetően,
hiszen kétszintű. Áll egy fővárosi önkormány-
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zatból, amely települési és területi önkormányzat is egyben, illetve 23 kerületi önkormányzatból, melyek települési önkormányzatként működnek.
Szervezeti felépítésükre tekintettel a feladatés hatásköröket illetően a Képviselő-testület
gyakorolja, amely ellátja mind az államigazgatási feladatokat, és az önként vállalt feladatokat is egyaránt. Megyei szinten e szervet Közgyűlésnek hívjuk, melynek tevékenységét a
megyei önkormányzati hivatal segíti. A helyi
Képviselő-testületet a polgármester vezeti,
akit az adott közösség választ meg az országgyűlési választásokat követő évben. Eltérő
módon alakul ez megyei szinten, hiszen a megyei közgyűlés elnökét a megyei Képviselőtestület tagjai közül választja megbízatása idejére. A következő létfontosságú szervei a bizottságok, melyeket a sarkalatos törvény, az
Mötv. alapján hoznak létre. Kiemelhetjük
még a jegyzőt, mint vezető megbízású köztisztviselőt, akinek a rendeletalkotásban van
kiemelkedő szerepe, a már említett Képviselő-testülettel együtt. E szervek kooperatívan együttműködve alkotják a helyi önkormányzatot, mint az önkormányzati igazgatás
egyik szegmensét.
III. Helyi önkormányzatok kapcsolata a
központi államigazgatási szervekkel
A helyi önkormányzatok és az állami szervek
kapcsolata napjainkban összefonódott, igen
összetett modell alakult ki a decentralizáció
következtében. Az Mötv. részletesen szabályozza e kapcsolatokat:2
A különböző korrelációk közül kiemelendő
az Országgyűléssel való kapcsolata, hiszen e
szerv alkotja meg a helyi önkormányzatok
jogállására, feladat-és hatásköreit érintő, kötelező szervtípusaira vonatkozó, működésének
garanciáit, anyagi eszközeit és gazdálkodásának alapvető szabályait. Továbbá, az Országgyűlés döntést hoz az Alaptörvény-ellenesen
működő Képviselő-testület feloszlatásáról a
Kormány javaslata alapján. E napirendi pont
tárgyalására meg kell hívni az érintett polgármestert is, illetve dönt az állam területi tago2 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkor-
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zódásáról, továbbá - az érintett önkormányzatok véleményének kikérése után - a megyék
összevonásáról, szétválasztásáról, határainak
megváltoztatásáról, elnevezéséről és székhelyéről, valamint a fővárosi kerületek kialakításáról.
A köztársasági elnök szerepe is igen kardinális,
melyet az Mötv. taxatív felsorol:
a) dönt az érintett helyi önkormányzatok
kezdeményezésére városi cím adományozásáról, továbbá a község alakításáról, egyesítéséről, a községegyesítés megszüntetéséről, a
város, község elnevezéséről;
b) megbízza az illetékes kormányhivatal vezetőjét - ha az Országgyűlés a helyi Képviselőtestületet feloszlatja -, hogy az új Képviselőtestület megválasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket,
amelyeket a jogszabály a polgármesternek állapít meg, halaszthatatlan esetben döntsön
olyan ügyekben, amelyek a Képviselő-testület
átruházható hatáskörei.
A Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter irányításával, a kormányhivatal útján biztosítja a
helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét.
Megemlíthető még a helyi önkormányzatokért felelős miniszter szerepe, melyet szintén az Mötv.
taxatív felsorakoztat:
a) közreműködik a helyi önkormányzatok
feladatát és hatáskörét, a polgármester, a főpolgármester, a kormányhivatal tevékenységét érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyedi állami döntések
tervezeteinek előkészítésében;
b) közreműködik a helyi önkormányzat
meghatározott kölcsönfelvételére vagy más
kötelezettségvállalására vonatkozó kormányzati hozzájárulás megadásánál;
c) összehangolja a helyi önkormányzatok
működésével összefüggő településfejlesztés,
gazdálkodás, valamint az egyes adatbázisokkal kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását;
d) koordinálja a helyi önkormányzatok rendelkezésére bocsátott fejlesztési források fel-
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használására kiírt pályázatokat, továbbá a helyi önkormányzatok gazdálkodását érintő jogszabályi feltételek kialakítását;
e) közreműködik az önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréhez szükséges,
továbbá kormányzati döntéseket megalapozó
önkormányzati adatok gyűjtésében, rendszerezésében;
f) jogosult a kincstár önkormányzatok gazdálkodását érintő helyszíni vizsgálata elrendelésére;
g) jogosult az államháztartás információs
rendszerének valamennyi, az államháztartás
önkormányzati alrendszerére vonatkozó adatának megismerésére, rendszerezésére;
Valamint megemlíthető helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, aki helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel
egyetértésben:
a) irányítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét;
b) kezdeményezi a Kormánynál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő helyi Képviselő-testület feloszlatására vonatkozó országgyűlési előterjesztés benyújtását;
c) előkészíti az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezési döntéseket;
d) a kormányhivatal javaslatának megvizsgálását követően kezdeményezi a Kormánynál annak indítványozását, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja felül az önkormányzati
rendelet Alaptörvénnyel való összhangját.
Kiemelhetjük a minisztert is, aki feladatkörében eljárva igen széleskörű jogosítványokkal
rendelkezik:
a) meghatározza a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a
jegyző, a kormányhivatal államigazgatási feladatai ellátásának szakmai szabályait és ellenőrzi azok érvényesülését;
b) a rendelkezésre álló forrásokra figyelemmel szabályozza a helyi önkormányzatok által
fenntartott intézmények működésének szakmai követelményeit, az intézmények dolgozóinak képesítési előírásait, ellenőrzi az előírások érvényesülését;
c) az a) és b) pontban említett ellenőrzés
eredményéről tájékoztatja a helyi önkormányzatot, javaslatot tesz a hiányosságok meg2017/2.
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szüntetésére, kezdeményezheti, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg az ellenőrzés tapasztalatait, törvénysértés esetén tájékoztatja
a helyi önkormányzatokért felelős minisztert
és a kormányhivatalt;
d) tájékoztatja a helyi önkormányzatot a
központi ágazatpolitikai célokról, a szabályozási eszközökről, és biztosítja számukra az
ágazati feladatok ellátásához szükséges információt;
e) a helyi önkormányzatoktól - ágazati feladatai körében - adatokat és tájékoztatást kérhet, amelyet az önkormányzat köteles teljesíteni;
f) a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a
helyi önkormányzat részére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter koordinálásával pénzügyi támogatást nyújthat.
Végezetül kapcsolatban állnak még országos
önkormányzati érdekszövetségekkel, amelyek jogalkotási feladatokra, intézkedések megtételére
vonatkozó javaslatot tehetnek, konzultációt
folytathatnak a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat
érintő stratégiai kérdésekről és a központi
költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről.
Tehát
a
helyi
önkormányzatok
tevékenységük, feladatellátásuk során számos
állami szervvel kerülnek kapcsolatba, melyek
kontrollálják, valamint segítik a működésüket.
IV. Törvényességi felügyelet
és a rendeletalkotási folyamat
Az előző pontban tisztán látható, hogy a helyi
önkormányzatok önállósága, működésüket
tekintve csupán részleges, hiszen számos
ponton érintkeznek állami szervekkel,
amelyek által alkotott követelményeknek
kötelezően
meg
kell
felelniük.
E
gondolatmenetet erősíti a törvényességi
felügyelet intézménye, melynek alkotmányos
szükségszerűsége evidens, sokkal effektívebb
eszközöket foglal magába, mint a korábbi
törvényességi ellenőrzés. Az ellenőrzés egy
sokkal gyengébb kapcsolatot feltételez az
önkormányzat és állami szervek között, míg a
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felügyelet, már a beavatkozási lehetőséget is
magába foglal, amely önkormányzatoknál
részben
gazdasági,
pénzügyi,
állami
felügyeletet is jelent. A helyi önkormányzatok
vagyonának két fő szegmense van:
törzsvagyon és üzleti vagyon. Utóbbival
szabadon rendelkezik, így azon a részen az
állam nem gyakorol felügyeletet, viszont a
hitelfelvétel, illetve feladatfinanszírozási
rendszerén keresztül az állam szintén
befolyást gyakorol.
Az önkormányzati rendelet egy olyan
jogszabály, amelyet az önkormányzat
törvényi felhatalmazás alapján konstruál a
helyi sajátosságoknak megfelelően, illetve
olyan társadalmi viszonyok rendezésére
szolgál,
melyeket
magasabb
szintű
jogszabályok nem rendeznek.
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati
rendeletek nem lehetnek ellentétesek
magasabb szintű jogszabályokkal, a helyi
önkormányzatok alapvető kötelessége, hogy a
hazai jogszabályok változásaihoz igazítsák
helyi rendeleteiket megfelelve mind a hazai,
illetve az uniós jogszabályoknak. Maga a
rendeletalkotási kezdeményezés származhat
törvényből, jogalkalmazói, illetve Képviselőtestületei indítványból. Kiemelendő, hogy e
jogszabály területi hatálya kizárólag az
önkormányzat közigazgatási területére terjed
ki. „Az önkormányzati rendelet esetében a helyi
önkormányzat közigazgatási területén a természetes
személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetekre, az 5. § (1a) bekezdés
szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi
önkormányzatok, az 5. § (1b) bekezdés szerinti
esetben a társult Képviselő-testületben részt vevő
települési önkormányzatok közigazgatási területén a
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed
ki.”3 A jogszabály előkészítőjének az előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével fel kell mérni a
szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről az
önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat
Képviselő-testületét
kötelezően tájékoztatni kell. Az előkészítés
fázisa változó, hiszen a legtöbb esetben az
2010. évi CXXX törvény a jogalkotásról 6.§ (2) b)
2017/2.
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önkormányzati rendelet tárgya határozza meg
az előkészítő szervezetet is, viszont ezzel nem
arra szeretnék utalni, hogy mellőzhetővé válik
a jegyző, mivel jogszabály ezt kizárja, viszont
nem jogszabályellenes, mi több esetenként
evidens, hogy egy szakmai szervezet is részt
vegyen e procedúrában.
A hatásvizsgálat során vizsgálni kell különböző impulzusokat, mint például társadalmi
gazdasági, költségvetési hatásokat, megalkotás szükségességét, meg nem alkotásának következményét, a megalkotás indokát, célját,
valamint a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket. Amennyiben a rendelet tervezete
elkészült, e folyamatot követi a véleményezési
szakasz. Véleményezési szakasz a rendelet
tárgyától függően más- más szervet, szervezeteket érinthet. Véleményezhetnek tehát bizottságok, jogalkalmazók, lakosság –közszemlére tétel útján-, illetve a társadalmi szervezeteknek is kiemelkedő szerepe lehet. Végül a tervezetet a Képviselő-testület elé terjesztik, a szakszerű előterjesztésben pedig
kétség kívül a jegyzőnek van a legnagyobb
szerepe. A rendeletek elfogadása általában két
fordulóban történik, majd ezt követően a
jegyző megalkotja a végleges rendeletet, majd
ő és a polgármester is egyaránt kézjegyével
látja el. Végezetül a jogszabály az önkormányzat honlapjára, illetve az njt.hu weboldalra feltöltésre kerül, illetve kihirdetik a helyben szokásos módon. A helyi rendelet a jogforrási hierarchia legalján helyezkedik el, így az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. Az Alaptörvény szerint helyi
önkormányzat a rendeletet a kihirdetését követően azonnal megküldi a fővárosi és megyei
kormányhivatalnak. „Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzati rendeletet vagy annak valamely rendelkezését jogszabálysértőnek találja, kezdeményezheti a bíróságnál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. A fővárosi és megyei
kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi
önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási
vagy határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a rendeletalkotási vagy határozathozatali kötelezettségé-
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nek a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság
a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet vagy önkormányzati
határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi
és megyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.”4
A Kormány a fővárosi-és megyei
kormányhivatalok útján biztosítja a helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletét,
amelyet a Törvényességi Felügyeleti
Főosztályon keresztül lát el. A törvényességi
felügyelet célja a helyi önkormányzat
Képviselő-testületének,
bizottságainak,
polgármesterének, jegyzőjének, amennyiben
van, részönkormányzatának, társulásának
jogszerű működésének vizsgálata. A
felügyeleti eszközök repertoárja igen
sokszínű, közülük a rendeletalkotással
kapcsolatos
konstrukciót
szeretném
közelebbről megvizsgálni.
Az Mötv. részletes leírást ad erre
vonatkozóan:
„Amennyiben
az
önkormányzati rendelet Alaptörvénybe
ütközik, a kormányhivatal a miniszter útján
kezdeményezi a Kormánynál a rendelet
alkotmánybírósági felülvizsgálatát, ha a
törvényességi
felhívás,
illetve
a kezdeményezés a Képviselő-testület vagy a
társulási tanács összehívását illetően, valamint
e törvényben meghatározott esetben a
Képviselő-testület vagy a társulási tanács
ülésének összehívása eredménytelennek
bizonyult.
A kormányhivatal az indítvány tervezetét a
helyi
önkormányzatok
törvényességi
felügyeletéért felelős miniszternek történő
megküldésével egyidejűleg megküldi az
érintett helyi önkormányzatnak is.
A kormányhivatal kezdeményezheti a
Kúriánál az önkormányzati rendelet
jogszabállyal
való
összhangjának
felülvizsgálatát.
A
bírósági
eljárás
megindításával egyidejűleg az indítványt a
kormányhivatal megküldi az érintett helyi
önkormányzatnak.”5 Megállapítható, hogy a
4

2011. évi Alaptörvény 32. cikk (4)-(5)

jogszabályok megalkotását követően két
alkotmányos szervnek is megküldhető
Alaptörvényesség
esetén
az
Alkotmánybírósághoz, a rendelet más
jogszabállyal való összhangjának való
vizsgálatát pedig a Kúria végzi. A helyi
önkormányzatok azonban nem csak
rendeleteket, hanem határozatokat is
alkothatnak, melyek felülvizsgálatát pedig a
közigazgatási és munkaügyi bíróság végzi.
Megállapítható, hogy a rendeletalkotás
folyamata igen komplex és a felette álló
felügyeletnek manapság igen nagy hatása van,
hiszen ritkábban találkozhatunk hanyag
jogalkotókkal, bár a törvényességi felügyelet
fennállása sem hozta magával a hibátlan helyi
rendeletalkotást. Továbbra is találkozhatunk
formai, tartalmi zavaros értelmezhetetlen
rendeletekkel,
amelynek
kiküszöbölése
viszont kardinális fontosságú, hiszen a
jogalkotó esetleges hanyagsága, szakmai
hiányosságai
következtében
mind
a
jogalkalmazó, mind a jogszabály címzettjei
kedvezőtlen
következményeket
szenvedhetnek el, igazságtalanság érheti őket,
amelynek eredményeképp jogbizonytalanság
keletkezhet.
Ennek
maradéktalan
megvalósítása nem érvényesül a fennálló
törvényességi felügyelet mellett sem. A
továbbiakban pedig az ezzel kapcsolatos
jogalkotási kritériumok megvalósulását
szeretném vizsgálni a Jszr. és a Jat.
jogszabályok vonatkozó rendelkezésinek
megfelelően.
V. Negligencia megnyilvánulási formái
Az önkormányzati rendeletek kontrolljának
igen csak fontos szakasza zárult le 2011-ben,
hiszen 2012-ben az Mötv. jelentős reformokat hozott, melyekhez ekvivalens módon
minden helyi önkormányzatnak meg kell és
kellett felelnie. A tanulmány célja, hogy esetleges kisebb-nagyobb helyi jogalkotók által elkövetett hibák kiküszöbölésére felhívja a figyelmet, egyfajta iránymutatást nyújtva a precizitás, jogszabályoknak való megfelelés irányába. Sajnálatos módon a hibák
5 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkor-

mányzatairól 136§ (1)-(2)
2017/2.
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központi szinten is számos helyen számtalanszor megtalálhatók, jóval gyakoribb és színesebb az előfordulásuk helyi önkormányzati
szinten, ahol esetenként igazi „gyöngyszemek” bukkannak fel a jogalkotási produktumok között.

1. Rendelet hiánya
Találkozhatunk olyan településekkel, amelyek
egy-egy kötelezően megalkotandó szervezeti
működési
szabályzatot
(továbbiakban:
SzMSz), költségvetésről szóló rendelet vagy
egyéb tárgyú rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettségüket teljes mértékben elmulasztják,
számos ilyen település található. Ilyen például
a Pest megyei Dömsöd, ahol ugyanis njt.hu
oldalán nem található az SzMSz, viszont a település internetes oldalán megtalálható.6
Ugyanezzel a szituációval találkozhatunk Halásztelek város esetében.

2. Több hatályban lévő rendelet
A dereguláció, mint jogi fogalom a jogi szabályozás visszaszorítását jelenti, amelynek célja
a jogszabályok számának csökkentése, feleslegessé vált jogszabályok megsemmisítése,
hatályon kívül helyezése, amely a joganyag
egyszerűbbé, átláthatóbbá tételéhez járul
hozzá. A jogalkotó, jelen esetben a jegyző és
Képviselő-testületnek figyelme nem csak a regulációra kell, hogy kiterjedjen, hanem kötelességük az is, hogy a különböző okokból feleslegessé vált jogszabályoktól, jogszabályi
rendelkezésektől megtisztítsák és ezzel védelmezzék a jogrendet.
A feleslegessé vált, illetve elavult jogszabályok
hatályban tartása egy idő után áttekinthetetlenné tennék a jogrendet, ezzel a jogbiztonság
követelményét rombolnák le. E pont az előző
bekezdéshez szorosan kapcsolódik, hiszen
vannak olyan települések is, amelyek esetében
több hatályban lévő rendelettel találkozhatunk.
Felmerül a kérdés, hogy vajon melyik az alkalmazandó a több hatályos rendelet között?
Ilyenek például a Baranya megyei Babarc7,
http://www.domsod.hu/rendeletek
2017/2.
6
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ahol 2015, 2016 és 2017-es költségvetési rendelet is hatályban van, továbbá a település internetes felülete sem található.
Hasonló a helyzet még például Csertő vagy
Pest megyei Dány Községek esetében, ahol
2014-től minden költségvetési rendelet megtalálható és hatályos, Csertő önkormányzathoz pedig szintén nem találtam kapcsolódó
internetes felületet, viszont Dány Községhez
igen, azonban a költségvetési rendelet és az
SzMSz feltöltésére ebben az esetben sem került sor.

3. Rendelet megjelölése
A Jszr. rendelet mellékletében találhatunk egy
támpontot a rendelet megjelölését illetően:
„.../... . (... . ... .) önkormányzati rendelete”
A helyi jogalkotásban e jelölés alkalmazásával
kapcsolatban több változattal is találkozhatunk. Az egyértelmű minta ellenére is, amely
alapján a rendeletszámot egy „/” jellel választjuk el az évtől, majd az évet követően
pontot teszünk, a keltezések kiírásánál a hónapot római, a napot arab sorszámmal tűntetjük fel gömbzárójelek között, s ez után helyezzük el az „önkormányzati rendelete” kifejezést, ezzel kizárva a rövidítések alkalmazásának valamennyi változatát.
A jogalkotó szerv megjelölését illetően két
fajta lehet egyrészt maga a Képviselő-testület
vagy pedig a Közgyűlés. Íme, mindkét variánsra egy helyes megjelölés:
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2014.(XII.23.) önkormányzati rendelete
- Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Azonban meg kell említenünk, hogy számos
a fentiektől eltérő megjelölések léteznek,
amelyek sokszor figyelmetlenségből eredeztethető elírások. Például:

7

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek
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-

-

-

„Ipolydamásd Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2014 (XI.21..)
önkormányzati
rendeleteb
AZ
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETEI
ÉS
MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL”8 Egyértelműen
látható, hogy milyen kritériumoknak nem
felel meg a megnevezés. A jogalkotó szervet helyesen megnevezi, majd az év után
nem található pont a dátum pedig szintén
helytelenül szerepel, végül az „önkormányzati redeleteb” kifejezést használja,
amely vélhetően egy gépelési hibából
ered. Megállapítható, hogy a felsorakoztatott problémák egy kis odafigyeléssel
könnyen kiküszöbölhetőek lettek volna
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviselő-testület 18/2017(IV.28..) A helyi
iparűzési adóról”9 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megyeszékhelye Nyíregyháza,
mint megyei jogú város önkormányzati
rendeletét nem a Képviselő-testület fogja
alkotni, hanem a Közgyűlés, tehát a jogalkotó szerv helytelenül került feltüntetésre. Továbbá az év után nincs pont, viszont a nap után kettő darab is látható,
végül nem került kiírásra az önkormányzati rendelet kifejezés sem.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város egyik
rendeletében egy másik tipikus hibát
véltem felfedezni: „NYÍREGYHÁZA
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2003. (V.
29.) számú r e n d e l e t e a nem lakás
céljára
szolgáló
helyiségek
10
bérletéről”
A
jogalkotó
a
megjelölésbe beépítette a kötelező
tartalmi elemeken kívül a „számú”
kifejezést,
amely
természetesen
hibaként jelenik meg.
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-

Pincehely Nagyközség esetében a hivatalos oldalon nem található az SzMSz, viszont a település oldalán letölthető, ahol a
rendelet megjelölése igen csak hiányos:
„Pincehely Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének …../2014.(XI. )
önkormányzati rendelete Pincehely
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról” Okkal hiányolhatjuk a rendelet sorszámát és a dátumot, hiszen kötelező tartalmi elem a megjelölésnél.

-

„Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(II.11.)
Ör.számú rendelete A köztisztviselők
munkavégzéséről és juttatásairól szóló
rendelet megalkotása”11 A rendelet megjelölése szintén hibás, hiszen „Ör.” mint
önkormányzati rendelet szókapcsolat kötelező tartalmi elem rövidítése tilos, továbbá a „számú” kifejezéssel kapcsolatban jogszabálynak való megfelelést már
fentebb kifejtettem.

-

„Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005 (I.20.) önkormányzati
rendelete a településrendezési feladatok
megvalósítását biztosító sajátos jogintézményekről”12 Az alábbi példában nem látható, hogy melyik város önkormányzati
rendeletéről rendelkezik a Képviselő-testület, illetve az év után lemaradt a pont. (
Hajdúszoboszló)

A felsoroltakon kívül számos példát találhatunk a hivatalos internetes oldalon, a felsoroltakon kívül néhány esetben fordul elő helyesírási hiba, illetve itt-ott lemarad az év, illetve a
dátumok után a – magyar helyesírási szabályokban is általánosan alkalmazott- pont. Felsorolásomban legtipikusabb hibákat igyekeztem felsorolni.

8

11

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg1ed4dr1eo
0dt1ee0em9cj4by9cb0cb7ca8bz7bw6p

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg8ed1dr4eo
1dt4ee9em4cj3by0by7bx6ca3bx6cb5l

9

12

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg3ed8dr5eo
8dt1ee8em3cj6by9bz0bw9ce4cc7bx0b

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed3dr2eo
9dt8ee9em8cj3bx8by7bw6cb7bw0cd7l

10

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg6ed7dr0eo
1dt8ee7em4cj1by0ca5cb4cb7cf2bx7h
2017/2.
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4. Preambulum
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A jogszabályok általában a következő részekre tagolhatók: preambulum ,bevezető
rész, általános-részletes rendelkezések, záró
rendelkezések és mellékletek. A helyi rendeletek is hasonló részekre tagolhatók, annyiban
különböznek, hogy a Jszr. 51. § (1) bekezdése
függvényében az önkormányzati rendelet preambulumot nem tartalmazhat. Preambulum egy ünnepélyes hangvételű bevezető rész, amely a jogalkotó célkitűzéseit foglalja össze. A Jszr. 51.
§ (1) bekezdés szerint a preambulum a jogszabály
normatív tartalommal nem rendelkező logikai egysége, amely Alaptörvényben megjelölt törvényhozási
tárgykörben megalkotni kívánt törvényben alkalmazható. (2) Az Alaptörvényben megjelölt törvényhozási
tárgykörben megalkotni kívánt törvény preambulumot tartalmaz. (3) A preambulumban ismertethető a
szabályozás előzménye, indoka és célja, valamint rögzíthető olyan elvi, elméleti tétel, amelyet a törvénytervezet szakaszaiban a normatív tartalom hiánya miatt nem lehet rendezni. Preambulum – mint
ahogy az előzőekből is következik – csak törvénynél alkalmazható, illetve az Alaptörvénymódosítás tervezetében. A rendelet tehát bevezető részt tartalmaz, amely szintén nem
rendelkezik normatív tartalommal. A bevezető rész a jogszabály megalkotásához szükséges – a vonatkozó alcímben meghatározott
– érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában. A jogalkotói hatáskör lehet eredeti és
származékos is. Példa ezekre:
Eredeti:
„Ipolytölgyes
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.
évi CLXXXIX.
törvény
(a
továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés a)
pontjának
felhatalmazása
alapján,
a
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”13
Származékos:
„Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2)
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. §

(1) bekezdés b) pontjában és (3)
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4)
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
18. § (2) bekezdésében, 131. § (1)
bekezdésében, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 74.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:”14
Megállapítható, hogy preambulumot igen
kevés önkormányzat alkalmaz manapság a
helyi rendeletében, azonban elvétve még
találhatunk
néhány
kuriózumot:
Preambulumot alkalmaztak például az alábbi
SzMSz-ben:
„Cibakháza nagyközség Jász-NagykunSzolnok megyében, a megyeszékhely
Szolnoktól délre a Tisza folyó bal partján a
megye délnyugati részén a Tiszazug
kistérségben helyezkedik el. Megközelíthető a
rajta áthaladó 442. sz. úton.
Első okleveles említése 1465-ből való, de a
forrásokból következtetni lehet, hogy már az
Árpád-korban lakott hely volt. A XVI. század
elejétől mezővárosként emlegetett Cibakháza
a hódoltság alatt elpusztult, újjátelepítése
1717 után indult meg. Mint a Tiszazug
legjelentősebb katolikus települése, a környék
egyházi központjává vált. A korábbi
mezővárosi rangját 1832-ben szerezte vissza
a fontos tiszai átkelő- és vámszedőhely. Az
1848/49-es szabadságharc alatt többször
kiemelt stratégiai szerepet játszott.
A nagyközség lakossága döntően katolikus
vallású, gazdasági profilja a földművelés és
állattenyésztés, vezetékes ivóvízhálózattal,
vezetékes
földgázhálózattal,
szennyvízcsatorna hálózattal, kábeltelevízió
hálózattal,
korszerű
telefonhálózattal
rendelkezik.
A község 2010. január 1-jei állandó
népességszáma: 4437 fő.

13

14

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed0dr9eo
4dt7ee4em7cj2cd1bw0cb9bz6by1e
2017/2.
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Cibakháza Nagyközség Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom gyakorlásáról, a
mind ezekhez szükséges feltételek megteremtéséről, támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeit.”15 A preambulumból ebben az
esetben értesültünk a település történelmi
múltjáról a lakosság vallási ideológiájáról, továbbá arról, hogy mivel rendelkezik a település, mint például szennyvízcsatorna hálózat,
de egy szót nem tudhatunk meg a szabályozás
előzményéről, céljáról vagy indokáról, amely
tulajdonképpen a preambulum alkalmazásának a lényege. A preambulumot egy másik település is Cibakházához hasonló tartalommal
alkalmazta. Bogyiszló 7/1997. (IV.17.)
SzMSz- ében16 is a lakosságot feltérképező
bevezető részként használta. De mint már
említettem ez a helyi önkormányzati rendeleteknek nem lehet része, azonban elgondolkodtató ennek az alkalmazása például egy
díszpolgári cím adományozása, vagy kitüntetésekkel kapcsolatos tartalmú rendeletek esetén.
Tahitótfalu Község17 rendeletét szeretném
még e szakasz alatt kiemelni, hiszen olyan
megoldást tartalmaz, amelyről jogszabály
nem rendelkezik. A település jogalkotója a
rendelet megnevezését, jogalkotói hatáskörének megállapítását követően tartalomjegyzéket ismertet a fejezetekre vonatkozóan.

5. Fejezetek jelölése
A Jszr. 40. § (2) bekezdése alapján, „a fejezetet megjelölése - az alábbi sorrendben –
a) a fejezetnek a pozitív egész számokból képzett sorszámát római számmal,
b) a szerkezeti egység típusának megnevezését nagy
kezdőbetűvel és
c) a fejezet címét nagy kezdőbetűvel foglalja magában.
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Továbbá e jogszabály 1. melléklet 3.2 pontjában is kitér a fentiek jelölésére, amely a következőképp alakul: „{a fejezet pozitív egész számokból képzett száma római számmal}. Fejezet {A
fejezet címe nagy kezdőbetűvel}”
Számos rendelet tekintetében hiányzik a fejezetek megjelölése. Ilyen például:
-„Bénye Község Önkormányzat Képviselő
testületének 5/2014 (XI.12.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról18
-„Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A szervezeti és működési szabályzatról”19
Számos olyan esettel is találkozhatunk, ahol
helyesen fejezetekre tagolják a rendeleteket,
azonban ezt nem feltétlenül helyesen teszik:
„I.FEJEZET A KÉPVISELŐTESTÜLET
SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
II. FEJEZET A KÉPVISELŐTESTÜLET
BIZOTTSÁGAI,
III. A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
FEJEZET,
IV. FEJEZET, A POLGÁRMESTER
V/A. FEJEZET AZ ALPOLGÁRMESTER
V/B. FEJEZET Együttműködés a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal
VI. A JEGYZŐ
Szerkesztés...VII. FEJEZET Hatályon kívül
helyezve *20
VIII.FEJEZET
ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULÁSAI
IX.FEJEZET HELYI NÉPSZAVAZÁS,
NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS
X.FEJEZETAZ
ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONA
XI. FEJEZET ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZŐ
RENDELKEZÉSEK *7”20
Fegyvernek SzMSz-e nem felel meg Jszr.
pontjainak, hiszen egyrészt a fejezet kifejezést
csupa nagybetűvel írja, illetve V/A és V/B
fejezet is megjelenik,
természetesen
helytelenül. Továbbá a VII. Fejezet
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tartalmilag teljesen hiányzik. Mind ezeken túl
értelmezhetetlen
szövegrészekkel
is
találkozhatunk, mint például „szerkesztés”,
amely egyebekben többször megtalálható a
rendeletben.
Egervölgy SzMSz-ében pedig egyetlen egy
Fejezettel találkozhatunk. „I. Fejezet Az
önkormányzat és feladatai”21
Balassagyarmat költségvetési rendeleteiben
tekintetében már találkozhatunk fejezetekkel,
de egy apró figyelmetlenség okán
megemlíthető: „I. fejezet, II. fejezet III.
fejezet, IV. fejezet, V. fejezet VI. fejezet, VII.
fejezet, Vegyes zárórendelkezések”22 Látható,
hogy a jogalkotó a fent említett c) pontot
figyelmen kívül hagyja, illetve az utolsó rész
tekintetében mellőzi a fejezet megjelölését.
Salgótarján viszont igen sajátos megoldást
használ: „ELSŐ FEJEZET, MÁSODIK
FEJEZET,
HARMADIK
FEJEZET,
NEGYEDIK
FEJEZET,
ÖTÖDIK
FEJEZET
HATODIK
FEJEZET
HETEDIK FEJEZET, NYOLCADIK
FEJEZET”23 Nagykörős esetében viszont a
fejezetek jelölése teljes mértékben hiányzik,
arab sorszámokkal szerepelnek a címek: „1.
Általános
rendelkezések,
2.
A
költségvetés főösszegei, főösszegek
részletezése, 3. Eljárási szabályok, 3.
Szakaszok jelölése, 4. A költségvetés
végrehajtásának ellenőrzése, 5. Záró
rendelkezések”24 Balatonboglár esetében
a fejezet jelölése a következő módon
történt:
„ÁLTALÁNOS
RENDELKEZLÉSEK, II. FEJEZET,
III. Fejezet, IV. Fejezet”25
„Besenyőd
Község
Önkormányzata
Képviselő- testületének 11/2014. (X. 17.)
önkormányzati rendelete Besenyőd Község
Önkormányzata és Szervei Szervezeti
Működési Szabályzatában”26 sem sikerült

eleget tenni a követelményeknek, hiszen kettő
darab második fejezettel találkozhatunk,
illetve a szerkezeti egységek minden egyes
betűjét nagy betűkkel jelölték, amely szintén
jogszabályba ütközik.
a) „I.
Fejezet
ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK”
b) „II.
Fejezet
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEI,
AZ ALPOLGÁRMESTER ÉS A
BIZOTTSÁGOK”
c) „II. Fejezet A KÉPVISELŐTESTÜLET MŰKÖDÉSE”
d) „III.
Fejezet
ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK”
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6. A szakaszok jelölése
A Jszr. 42. §- a értelmében „ a szakaszok megjelölése - az alábbi sorrendben a) a szakasz pozitív egész számokból képzett arab
sorszámát és
b) a § jelet foglalja magában.”
Kiemeli a jogszabály, hogy arab sorszámokból kell állnia a szakaszoknak, amely ugyebár
egymást követő folyamatosan növekvő számozást jelent. Egervölgy SzMSz-ében a szakaszok megjelölésével kapcsolatban a sorrendiségben hiba történt, hiszen hiányzik a harmadik, negyedik, ötödik szakasz, illetve az
első szakasz jel után pont található. „1.§. 2.§
6.§ 7.§ 8. § 9.§ 10.§ (…) stb.”27
Örményes Község rendeletében igen nagy
összevisszaság található, hiszen az első
szakaszt még római sorszámmal jelölik, majd
a második harmadik negyedik szakasz teljes
egészében hiányzik. A tizedik szakasz
jelölését megtalálhatjuk, ugyan tartalom nem
kapcsolódik hozzá „I. § 5.§ 7.§
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10.§ (tartalmilag hiányzik) 11.§(…) 16.§
18.§(…)stb.”28
Fegyvernek
Község
jogalkotója
rendszeresen alkalmaz a szakasz jel után
pontot, továbbá abszolút összevisszaság
jellemzi a szerkezetét, mivel a fejezet
megjelölése rossz, szakaszok megjelölése
szintén, bekezdések megjelölése változó,
pontok megjelölése szintén hibás, illetve
a növekvő sorrend sem szerepel
hibátlanul, néhol kimaradnak számok.
„ I. FEJEZET A KÉPVISELŐTESTÜLET
SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
1./ Az önkormányzat feladata, hatásköre
6. §.(1) Az önkormányzati törvényben
kötelezően előírt feladatok mellett az
önkormányzat önként is vállalhat feladatokat:
a./ Gazdasági Programjában
b./ éves költségvetésének keretében
c./ eseti döntéssel, melynek
pénzügyi fedezetét a költségvetés
módosítása során biztosítja.
2.Az
önkormányzat
Gazdasági
Programjában,
éves
költségvetésében
határozza meg a feladatellátás (törvényben
előírt, önként vállalt) mértékét.
3.A feladat megvalósítások sorrendje:
a./ elsőként az önkormányzati tv-ben előírt
feladatokat valósítja meg az
önkormányzat;
b./ a helyi népszavazáson megszavazott
feladatok megvalósítása;
c./ a Gazdasági Programban foglalt
feladatok;
d./ ezt követően kerülhet sor az egyéb
feladatok megoldására.
(4) Az önkormányzat kötelező és önként
vállalt feladatait a rendelet 6. sz. melléklete
tartalmazza.
7. §.
Hatályon kívül helyezve *21
7/A. §. Hatályon kívül helyezve *20
2./ A szervezetre vonatkozó előírások” 29

Edve Község jogalkotója a következő jelölési
módot alkalmazta: „1. §. 2, § 3. §. 4,§ 5,§, (…)
15,§.”30 A pont és vessző szinte minden elhelyezkedési kombinációját láthatjuk.
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Szeged Megyei jogú Város Önkormányzata igen sajátos módon sorakoztatja fel a
szakaszait, még pedig minden szakasz
elé Ö.r. rövidítést helyez. „Ö.r. 1.§ Ö.r. 2.§
(…) stb.”31
Megállapíthatjuk, hogy a szimpla szabályozástól eltérő megvalósítás is létezik, amely a megalkotást követő ellenőrzéssel, egyszeri átolvasással könnyen kiküszöbölhető lenne.
Ezeken kívül számos egyéb megoldással találkozhatunk, ilyen például Gánt Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete „a
helyi építési szabályzatról szóló 9/2005. (VII.
15.) sz. rendelet” módosításáról32, amelyben
egyöntetűen használ arab sorszámokat § jel
használata nélkül. A konkrét rendeletben a §jel használatának méltatlan nélkülözése az
alábbi sorrendiséget eredményezi az arab számok vonatkozásában: 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1.

7. Bekezdések jelölése
A Jszr. 44. § (4) bekezdése alapján „a bekezdéseket szakaszonként újrakezdődően, egy-egy szakaszon belül pozitív egész számokból képzett, zárójelek
közé foglalt arab számozással kell megvalósítani.”
Kiemelendő, hogy a Jszr. a zárójelek alatt
gömbzárójelet ért. Ezen szakasz alkalmazásával kapcsolatos számos pontatlansággal találkozhatunk.
Valószínűleg rengeteg jogalkotó elkövette azt
a hibát, hogy nem nézte meg a jogszabály
mellékletét, hiszen a zárójelek egész tárháza
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megtalálható a rendeletekben, illetve néhol a
zárójel alkalmazása is mellőzött.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város SzMSzében teljes mértékben elmulasztotta a jogalkotó a gömbzárójeles jelölést. „1. 2. 3. 4.
stb.”33
Hajdúszoboszló Város esetében a gömbzárójel helyett két „/” jel közé zárja a sorszámot a
jogalkotó, sőt még hozzáilleszt néhol betűket
is, természetesen helytelenül. Néhol pedig
tartalmilag üres bekezdéseket sorakoztat fel.
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módon alakult a 11.§- on belül: „1. 2. 3. 4.
(5)”.
Hasonlóképpen
Kazincbarcika
8/2013.(IV.19.) SzMSz- ében36 is megtalálhatók az imént említett jelölések, viszont a 12.
§- on belül a következő jelölést alkalmazza:
„1/”.

8. Pontok jelölése
A Jszr. 37. § (1) bekezdés alapján „a Jogszabály
tervezete jelöletlen szerkezeti egységet nem tartalmazhat.

„5. § /1/
/2/ A szennyvíz-csatorna hálózatra való
utólagos rákötés esetén a lakossági
hozzájárulás mértékét 1. és 2. számú melléklet
tartalmazza.
/2a/ Az 1. és 2. számú mellékletben nem
szereplő
szennyvíz-csatorna
hálózatra
történő utólagos rákötés esetén a lakossági
hozzájárulás mértéke 20.000,- Ft/bekötés.
/2b/ A lakossági hozzájárulás teljes
összegének megfizetését a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötési igény
benyújtásától számított 12 hónapon belül kell
teljesíteni.
/2c/ A lakossági hozzájárulás megfizetése
kizárólag
a
befogadó
gerincvezeték
kiépítésének részarányos költségét és a
rákötés lehetőségének biztosítását foglalja
magában.[2]
/3/
Gázvezeték
építéshez:
30.000,FT/ingatlan
/4/ Útépítéshez/ a/
b/ A pályázat elbírálásánál elsődleges
szempontok a beruházás gazdaságossága,
valamint az építőközösség %-ban kifejezett
szervezettsége.
/5/”34
Csécse
Község35
3/2015.
(II.26.)
önkormányzati rendelet esetében változatos
megjelölést alkalmaztak, amely a következő

A Jszr. 48. § (1) bekezdés értelmében „a pontok a latin ábécé kisbetűivel és a „)” jellel vagy pozitív
egész számokból képzett arab sorszámokkal jelölhetőek meg.
(2) bekezdése szerint: Több mint tizenöt elemű felsorolást csak pozitív egész számokból képzett arab
sorszámokkal lehet megjelölni.”
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A jogszabályi szövegből egyértelműen
következik, hogy minden pontot jelöléssel
kell ellátni, azonban számtalan esetben
találkozhatunk jelöletlen bekezdésekkel.
Kiváló példa erre Bercel Község rendelete,
ahol a jogalkotó francia bekezdésekkel jelöli a
pontokat: „11.§. (2) A Képviselő-testület
jogosult dönteni:
-az intézményi többletbevételek felhasználásáról,
-szabad pénzeszközök felhasználásáról.”37
Cserhátszentiván Község rendeletében a jogalkotó pontot és „/” jelet használ a pontok
megjelölésére „12.§ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben a
folyamatos működéshez szükséges intézkedéseket tegye meg:
a./ A „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”- ra kiírt pályázatot nyújtsa be.
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b./ A bevételek realizálásától (ezen belül is a./
pontban megpályázott támogatástól) függően, a likviditás megőrzése érdekében a további intézkedéseket (szükség szerint folyószámla hitelkeret, munkabér hitel igénybe vétele) tegye meg.”38
Héhalom Község rendeletében a következő
megoldás található, illetve esetében a bekezdés megjelölése is helytelen.:
„/4/ Az önkormányzat fejlesztési kiadásai célonként:
Óvoda épületének felújításához önerő:
3.333.000 Ft
 Járda felújítás:
667.000 Ft
 Óvoda kerítés felújítása: 525.000 Ft
(…)”39
Tiszaderzs Község igen sajátos megoldást alkalmaz: „ 3. § (4): a)�� b)�� c)�� d)��
(…) stb.”40 Minden pont után a helyes megjelölés mellett egy üres négyzettel különíti el a
pontokat egymástól.
Kőtelek Község rendeletében a pontok a következőképp alakulnak: „7. § (3): 1.) 2.) 3.) 4.)
5.) 6.)”41 illetve a továbbiakban megtalálható
a betűs jelölés is ugyanezen logika mentén: a.)
b.) c.) (…) stb.
Tahitótfalu Község esetében a rendelet 6. §
pontjában egyaránt használ pötty jelölést
majd ezt a sort betűkkel fejezi be, melyek után
pontot és „/” jelet alkalmaz.
„(1) A Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza az alábbi hatásköreinek gyakorlását:
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 48. §-ban meghatározott
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hatásköröket, első fokon (a Bizottság
döntésével szemben benyújtott fellebbezésről a Képviselő-testülete határoz),
 a szociális célú tűzifa támogatást,
 eseti segélyezés, a szociális étkeztetés
a házi szociális gondozás és az idősekről való gondoskodás,
 a kiskorú veszélyeztetettségének megelőzése, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, testi, lelki,
egészségének, családban történő fejlődésének elősegítése,
 a családok külön jogszabályban meghatározott szociális és mentálhigiénés
ellátása és a családi rendszer működési zavarainak megelőzése,
f./ a személyes gondoskodást nyújtó intézményekbe történő beutalás.
g./ a Képviselő-testület a pénzbeli- és természetbeni- szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati
rendeletében meghatározott hatásköröket.”42
Nyíregyháza Város SzMSz-ében többféle jelölésekkel találkozhatunk a pontokkal kapcsolatban. A skálán a következők szerepelnek:
„1.§ (4) belül helyes jelölés: a) b) c) d) e) f)
19.§ (1) belül a) b) c) d) e) f) g) h.)
25.§ (4) belül a. b. c)”43
Kübekháza rendeletében a betűk után a
gömbzárójel helyett vesszővel találkozhatunk, kivéve az e pont esetében.: „13. § (2) a,
b, c, d, e”44
Székesfehérvár Megyei Jogú Város rendeletében 15-nél hosszabb felsorolást alkalmazott a
jogalkotó és ezt nem sorszámokkal tűntette
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el, amely szintén formai hibának számít. „10.§
(1) a. b. c. d. e. f. g. (…) n. o. p.”45

9. A rendelet kihirdetése
A jogalkalmazásban az egyik legfontosabb
kritérium,
hogy
a
jogalkalmazó
meghatározza, hogy mit alkalmaz és meddig,
illetve amit hatályon kívül helyeztek ne
alkalmazza. Azt, hogy mikortól kell
alkalmazni a rendeleteket arra a kihirdetés
napja adja meg a választ, figyelemmel a
felkészüléshez szükséges időtartamra. Jat. 2. §
(3) bekezdése szerint „A jogszabály
hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani,
hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály
alkalmazására
való
felkészülésre”.
E
rendelkezésnek
Hodász
Nagyközség
rendelete nem tett eleget: „(1) Ez a rendelet
2017. február 15-én lép hatályba. Záradék: A
rendelet kihirdetve 2017. február 15.-én 14:00
órakor.”46 Megállapíthatjuk, hogy nem telt el
megfelelő idő a jogszabály alkalmazására való
felkészülésre. A Jat. nem tiltja meg a
kihirdetés napján való hatályba lépést,
azonban rögzíti, hogy ebben az esetben a
hatályba lépés napját órában kell
meghatározni. Diósjenő rendeletében47
például hiányzik a rendeletben a záró
rendelkezés és egyúttal a renddelet kihirdetése
és hatálybalépésének ideje is.
Mátraszele Község rendeletében a következő
módon alakul a kihirdetés megjelölése:
„6.§. 1. Ez a rendelet a kihirdetése napját
követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.”48 Ebben az esetben nincs
megjelölve a kihirdetés napja, így a hatályba
lépés napja sem egyértelmű, továbbá visszautalva „A bekezdések jelölése” c.
pontra, ez esetben egy szakaszon belül eltérően jelöli a bekezdéseket a jogalkotó.
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VI. Összegzés
A példákon keresztül egyértelmű következtetést vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy valamennyi hiba kiküszöbölhető lenne, ha a jogalkotó a Jat. és Jszr. szabályai alapján készítene el egy-egy rendelettervezetet. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy helyi önkormányzás
szintjén egy sarkalatos, illetve alapvetően
kulcsfontosságú jogszabályként alkalmazzák
és ismerjék a jogalkotók az említett jogforrásokat, továbbá javasolnám, hogy a kötelező
továbbképzéséken hangsúlyosabbá tegyék a
számonkérésüket, továbbá kötelezővé tenni a
kodifikátor képző tanfolyamokat. Mind ezek
mellett megemlíthető, hogy számtalan olyan
esztétikai hibákkal, elírásokkal is találkozhatunk, amelyek az elektronikus felületre való
áthelyezés során merülnek fel, felmentve ez
által a jogalkotókat a negligencia alól. Bár sok
esetben a megalkotást követően egy átfogó ellenőrzés is javítana a rendelet minőségén. Manapság érvényesül már törvényességi felügyelet, ennek ellenére még igen széles a jogalkotási hibák repertoárja, amely remélhetőleg a
jövőben kizárólag csökkeni fog. A Jat. 2. § (1)
bekezdése szerint alapvető követelmény,
hogy a jogszabálynak a címzettek számára
egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. Fontos tehát
mind a tartalmi és formai szabályok alkalmazása, hiszen elsődleges szempont, hogy jogszabályok egyértelműek legyenek és a helyi
közösség javát szolgálják, amelyen kidolgozott érdekegyeztetési módszer alkalmazása
nélkül igen nehéz, illetve lényeges, hogy komolyan is vegyék a címezettjeik a betartásukat, hiszen esszenciális jelentőségű, hogy a
már megfogalmazott rendelkezések betartására, illetve alkalmazására is sor kerüljön.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TILK OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ
BT.
SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Szakmai múlt: jogalkotási és jogalkalmazási (benne minisztériumi és alkotmánybírósági) tapasztalat, számos sikeres alkotmánybírósági eljárás, közel tizenöt éves,
referenciákkal is igazolt, jogalkotással és
jogalkalmazással egyaránt foglalkozó tevékenység, önkormányzati működéssel kapcsolatos, folyamatos szakértői munka. A
Cég képviselője a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának
PhD fokozatos tanszékvezető docense.
Szolgáltatási profil: alkotmányjogi és
közigazgatási jogi tanácsadás; különösen:
 jogszabály-értelmezési
kérdések
megválaszolása, szakértői anyagok, válaszok kidolgozása a teljes
alkotmányjogi és közigazgatási jogi
spektrumra kiterjedően, mind a napi
rendszerességgel előforduló, mind ritkábban megjelenő problémák tekintetében, akár rendszeres (folyamatos)
konzultáció keretében;
 alkotmánybírósági, kúriai vagy ombudsmani megkeresésre adandó válasz
kidolgozása, véleményezése;
 különféle belső szabályzattervezetek
kidolgozása; „aggályos” szabályozási megoldások előzetes és utólagos – törvényességi vagy
alkotmányossági szempontú – véleményezése;
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 különféle – helyi vagy központi jogszabályra vonatkozó – jogszabály-tervezetek, jogszabály-módosító tervezetek
elkészítése;
 helyi népszavazási, népi kezdeményezési esetekre vonatkozó konzultáció, teljes körű tanácsadás és segítségnyújtás; a folyamat jogszerű és hatékony „irányítása” a megbízó érdekei szerint;
 egyes alapvető jogokkal kapcsolatos problémák (diszkrimináció-tilalommal, egyenlő
bánásmóddal kapcsolatos esetek, adatvédelmi kérdések stb.) szakszerű kezelése,
a jogi háttér és az alkotmánybírósági,
bírósági, ombudsmani elvárások rendszerezésével, megoldási javaslatokkal;
 alkotmányossági, közigazgatási jogi
kérdésekben oktatási, továbbképzési
tevékenység, konzultáció.

Különösen ajánljuk szíves figyelmükbe az új önkormányzati törvény szabályainak értelmezéséhez
igénybe vehető segítséget és
lehetőséget.
Teljes diszkréció, gyors, rugalmas
problémamegoldás, folyamatos
rendelkezésre állás!
Keressen bennünket bizalommal!

Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2.
Telefon: +36 70 504-40-34
E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu
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MONITUM – CÉGCSOPORTISMERTETŐ

A MONITUM CSOPORT többes profilú vállalkozásokat tömörít; a cégcsoport több mint fél
évtized óta rendszeresen végez szakértői tevékenységet
a) szervezetfejlesztési és közpolitikai,
b) általános jogi, valamint közjogi (alkotmány- és közigazgatási jogi) területeken,
valamint
c) specializált tevékenységként az oktatási
jog területén.

A MONITUM CSOPORT tevékenységi körébe
tartozik

a) jogszabálytervezetek készítése,
b) közjogi típusú jogorvoslatra irányuló
anyagok kidolgozása,
c) közjogi szervezetek belső működési
rendjének kialakítása és az azzal kapcsolatos szabályozások alkotmányossági
és törvényességi szempontú auditja,
d) köz- és felsőoktatási intézmények szervezeti- és működési rendjének kialakítása és kontrollja,
e) általános oktatási jogi szaktanácsadás
(köz- és felsőoktatás tekintetében egyaránt), valamint
f) felsőoktatási jogsegély-szolgálat működtetése (fél évtizedes referenciával).

A MONITUM CSOPORT rendszeres kapcsolatban áll ügyvédi irodákkal és más, a tevékenységi köréhez tartozó nem jogi szakértőkkel (könyvvizsgálóval, könyvelővel, adótanácsadóval, és más szakemberekkel) akiknek
a segítségével ügyfelei részére komplex szolgáltatásokat tud nyújtani.
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80

A MONITUM CSOPORT állandó vagy eseti
megbízói között megtalálhatunk
a)
b)
c)
d)

köztestületet,
országos érdekképviseleti szervezetet,
központi közigazgatási intézményeket,
vagyongazdálkodással foglalkozó (állami)
céget,
e) helyi önkormányzatokat,
f) köz- és felsőoktatási intézményeket és
azok szervezeti egységeit,
g) a vállalkozás minden profiljában érintett
magánszemélyeket.

A MONITUM CSOPORT vezető elemzője és
jogtanácsosa dr. Kocsis Miklós PhD, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Kara Alkotmányjogi Tanszékének főállású
adjunktusa, aki jogász alapvégzettsége és PhD
tudományos fokozata mellett okleveles közgazdász (MBA) végzettséggel, valamint munkajogi és jogszabályszerkesztő szakjogász oklevelekkel rendelkezik. E szakmai háttérre támaszkodva a MONITUM CSOPORT hatékonyan látja el megbízóinak képviseletét bármely, a tevékenységi körébe tartozó kérdésben.
Amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, kérjük, megoldandó problémájával keresse bizalommal a MONITUM
CÉGCSOPORTOT az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: info@monitum.hu
tel. +36(20)461-54-62
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Kiadványajánló
A Kodifikátor Alapítvány kiadványai
*

Az alábbi kiadványok a www.kodifikator.hu weboldalon vagy a
kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen megrendelhetők.
1. Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga I. Alapelvek, alkotmányos intézmények. Második,
javított, aktualizált kiadás. Pécs, 2016 (6.500 Ft.)
2. Kocsis Miklós – Petrétei József – Tilk Péter: Alkotmánytani alapok. Pécs, 2015 (5000 Ft.)
3. Kucsera Tamás Gergely: Vázlatok a magyarországi felsőoktatás finanszírozásának 1990-2013
közötti gyakorlatáról. Pécs, 2015 (4.000 Ft.)
4. Petrétei József: Magyarország alkotmányjoga II. Államszervezet. Második, javított, aktualizált
kiadás. Pécs, 2014 (6.500 Ft.)
5. Petrétei József – Tilk Péter: Magyarország alkotmányjogának alapjai. Pécs, 2014 (5.000 Ft.)
6. Tilk Péter: A Kúria Önkormányzati Tanácsa helyi jogalkotással kapcsolatos elvárásai. Pécs,
2014 (4.500 Ft.)
7. Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben.
Pécs, 2013 (8.000 Ft.)
8. Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): Jogalkotás és társadalmi részvétel – esetek és problémák.
Pécs, 2013 (2.000 Ft.)

9. Kocsis Miklós – Tilk Péter: Az új alkotmányjogi panaszeljárás igénybe vétele a gyakorlatban
– jogalkalmazóknak (CD). Pécs, 2012 (3.990 Ft.)
*

Az alábbi kiadványok a www.kodifikator.hu weboldalról
ingyenesen letölthetők.
1. Kodifikáció és Közigazgatás
Közjogi jellegű jogalkotási eredmények bemutatását, értékelését célul kitűző szakmai, tudományos
folyóirat, évente két lapszámmal, 2012 óta.
2. Kodifikáció
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Jogalkotással kapcsolatos írások közlését célul kitűző szakmai, tudományos folyóirat, évente két lapszámmal, 2012 óta.

