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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2006. (III. 14.) GKM

rendelete
az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának szabályozásáról, valamint az
országos közúthálózattal összefüggõ feladatok

ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9)–(10) bekezdésében
és 49. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Ámr.) foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználá-
sának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózat-
tal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. § Az elõirányzat forrásai:]

„c) ha törvény másként nem rendelkezik az elõirányza-
tot mûködtetõ költségvetési szerv vagyonkezelésében lé-
võ, kizárólagos állami tulajdonú területek – beleértve: az
országos közutak végleges határain belüli területeket; az
országos közutak építése és korszerûsítése céljából állami
tulajdonba vett földterületek azon területrészeit, amelyek
az országos közutak végleges határain kívül esnek; az épí-
tés és korszerûsítés idõtartama alatt használt felvonulási
területeket; a földmûvek építéséhez, az útépítési anyagok,
keverékek elõállításához használt területeket és anyagnye-
rõ helyeket; valamint a nyomvonal-módosítással együtt já-
ró közútépítések és -korszerûsítések nyomán az országos
közút végleges határain kívülre kerülõ területrészeket és
felhagyott közútszakaszokat, figyelemmel az Áht.
109/A. §-a és az Ámr. 63/B. §-a rendelkezéseiben foglal-
takra – hasznosításából és értékesítésébõl származó pénz-
összeg,”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

33. §-a (2) bekezdésében megjelölt, az úthasználati díjból
és pótdíjból származó általános forgalmi adóval csökken-
tett bevételek kedvezményezettje az elõirányzat.”

3. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdése g) pontjának felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]

„g) mûködtetésével összefüggõ – az azt mûködtetõ költ-
ségvetési szerv mûködési kiadásai terhére el nem számol-
ható – központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi fel-
adatokkal, így:”

[használható fel.]

(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]

„m) költségvetési támogatási és saját bevételi elõirány-
zatai összegének legfeljebb 1%-a mértékéig a kerékpár-
utak tervezésének és építésének támogatására – figye-
lembe véve a külön jogszabályban meghatározott pályá-
zati rendszer mûködtetésére vonatkozó eljárási rendet –,”

[használható fel.]

(3) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]

„n) költségvetési támogatási és saját bevételi elõirány-
zatai összegének legfeljebb 4%-a a helyi közutak országos
közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesítõ része – ideértve
a révhez vezetõ utakat és a révlejárókat is –, járdák, továb-
bá a települési önkormányzatok kezdeményezése és rész-
vétele mellett a településeket összekötõ vagy bekötõ utak
építésének és fejlesztésének támogatására – a külön jog-
szabályban meghatározott pályázati rendszer mûködteté-
sére vonatkozó eljárási rend szerint –”

[használható fel.]

4. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[6. § (1) Az országos közutak fejlesztése tekintetében:]

„c) Az EU támogatásból megvalósuló, gyorsforgalmi
utak nélküli országos közutak fejlesztése tekintetében az
egyes beruházások megvalósítását a miniszter engedélye-
zi, és ezt követõen az állami megrendelõi (építtetõi) fel-
adatokat – beleértve az elõkészítést, a terveztetést, a köz-
beszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a
szerzõdések teljesítésének igazolását stb. – a hatályba-
lépéskor már folyamatban lévõ fejlesztések esetében az
UKIG a Magyar Közút Kht. közremûködésével végzi.”

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatokhoz kapcsolódó
minõségellenõrzési tevékenységet az UKIG látja el.”
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5. §

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az UKIG a 3. § (3) bekezdésében foglaltak

teljesülése érdekében az autópályák használatának díjáról
szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet 1. §-ának (1) be-
kezdésében említett, a használati díj és pótdíj beszedésére
kijelölt bizományossal szerzõdést köt.

(2) A díjköteles országos közutak használati lehetõsé-
gének biztosításával, mint az Állam által nyújtott szolgál-
tatással kapcsolatos úthasználati díjról, valamint pótdíjról
az UKIG, mint az elõirányzat mûködtetõje, saját nevében
az (1) bekezdésben megjelölt bizományos részére számlát
bocsát ki.

(3) A 4. § (1) bekezdése i) pontjában meghatározottak
tekintetében az UKIG, mint az elõirányzat mûködtetõje,
megrendelõként, saját nevében köt szerzõdést, és jogosult
az ezen szerzõdésbõl eredõ ráfordításainak az általános
forgalmi adóval csökkentett értékét az elõirányzattal meg-
téríttetni.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ második napon lép
hatályba.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi

politikai államtitkár

A gazdasági és közlekedési miniszter
13/2006. (III. 14.) GKM

rendelete
az autópályák használatának díjáról szóló

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az M1, az M3, az M30, az M35 és az M7 autópá-
lya, továbbá – a kezelõk és az Állami Autópálya Kezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁAK Zrt.) közötti megállapodás alapján – az M5, valamint

az M6 autópálya (a továbbiakban együtt: autópálya) hasz-
nálatáért – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat, to-
vábbá a díjfizetés elmulasztása esetében pótdíjat kell fizet-
ni, amelyet az ÁAK Zrt. bizományosként szed be.”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjat meghatározott idõtartamra elõre 1 napos,
4 napos, heti, havi, illetve egy éves matrica megvásárlásá-
val kell kiegyenlíteni. A díj kiegyenlítése történhet elekt-
ronikus úton is, amennyiben azt az ÁAK Zrt. lehetõvé te-
szi. A jogosultság a megadott idõtartamon belül minden
autópályára érvényes. Matrica vásárlása esetén azok az
alábbi idõtartamokra érvényesek:”

3. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az ÁAK Zrt.-vel megállapodást kötött köz-

remûködõ szervezet (a továbbiakban: szervezet) lehetõvé
teheti, hogy az egyes matricatípusoknak megfelelõ úthasz-
nálati díjat – az úthasználat megkezdését megelõzõen –
mobil rádiótelefon szolgáltatás keretében rövid szöveges
üzenet (a továbbiakban: szöveges üzenet) küldése útján is
teljesíteni lehessen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetést a vásárló a szer-
vezetnek címzett, a gépjármû forgalmi rendszámát, állam-
jelzését és a matricatípusnak megfelelõ díjtétel megjelölé-
sét tartalmazó szöveges üzenet elküldésével kezdeménye-
zi. A szervezet ezt követõen ellenõrzõ szöveges üzenetet
küld a kezdeményezõnek, amely az általa a szervezet ré-
szére megküldött adatok helyességének, valamint a díjfi-
zetési szándékának a megerõsítésére tartalmaz felhívást.

(3) A szervezet által megküldött ellenõrzõ szöveges
üzenet kézhezvételét követõen a vásárló – az úthasználati
jogosultság megszerzése érdekében – a szervezetnek cím-
zett szöveges üzenetben haladéktalanul köteles megerõsí-
teni az általa megadott adatok helyességét, valamint a díj-
fizetési szándékát. Amennyiben a szervezet által megkül-
dött ellenõrzõ szöveges üzenetben feltüntetett bármely
adat helytelen, a vásárló a megerõsítõ szöveges üzenetben
kérheti azok kijavítását.

(4) A megerõsítést követõen a szervezet az úthasználati
díj megfizetésérõl és az úthasználati jogosultság megszer-
zésérõl nyugtázó szöveges üzenetet küld a vásárlónak,
amely a következõket tartalmazza:

a) a szervezet egyedi azonosító kódját,
b) egyedi tranzakció-azonosító számot,
c) a díjfizetés megtörténtének idõpontját,
d) az úthasználati jogosultság kezdõ és záró idõpontját,
e) a vásárló által megjelölt forgalmi rendszámot és ál-

lamjelzést.”



4. §

Az R. 4. §-ának (5) bekezdése a következõ g), h) és
i) pontokkal egészül ki, egyidejûleg a g)–l) pont számozá-
sa j)–o) pontra változik:

[Díjmentesen lehet közlekedni]

„g) az M3 autópálya Nyíregyháza (keleti) elkerülõ,
4 . sz . fõút és 4911. sz . út közöt t i szakaszán
(226,5–234,2 km);

h) az M35 autópálya Debrecen elkerülõ, 354. sz. út és
4. sz. fõút közötti szakaszán (36,65–43,87 km);

i) az M5 autópálya Szeged–Röszke országhatár közötti
szakaszán (159–173,9 km);”

5. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az autópályát használó a használati jogosultságot a
kiragasztott érvényes matricával, valamint a vásárlás té-
nyét igazoló ellenõrzõ szelvény vagy bizonylat átadásával
vagy bemutatásával, elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. §
(4) bekezdése szerinti szöveges üzenettel igazolja. Az
ÁAK Zrt. a gépjármû kategóriájának megfelelõ díj megfi-
zetését, továbbá a matrica, az ellenõrzõ szelvény, illetve a
bizonylat meglétét, érvényességét ellenõrzi.”

(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor nem rendelkezik
érvényes matricával és ellenõrzõ szelvénnyel – vagy érvé-
nyes matricával és a vásárlás tényét igazoló bizonylattal –,
elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. § (4) bekezdés szerinti
szöveges üzenettel, illetve a D4 kategóriánál alacsonyabb
díjkategóriába sorolt gépjármû a D4 kategóriához tartozó
1 napos matricát használja, akkor jogosulatlan úthasználat
miatt a gépjármû díjkategóriájának megfelelõ pótdíjat kell
fizetni.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi

politikai államtitkár

A gazdasági és közlekedési miniszter
23/2006. (IV. 25.) GKM

rendelete
a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények

és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek
az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi

névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági
feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel, valamint a regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelõs tárca nélküli miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények és
vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építési
mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási dí-
jakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A jogosultság és a névjegyzékbe vételi eljárás igaz-
gatási szolgáltatási díja elsõfokú eljárás esetén 8000 Ft, a
jogosultság bõvítése az érvényességi idõ lejárta elõtt
8000 Ft, a jogosultság és a névjegyzékbe vétel meg-
hosszabbításának eljárási díja 4000 Ft, amely összegek be-
fizetését a kérelem benyújtásával egyidejûleg igazolni
kell.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen kezde-
ményezett eljárásokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek az építé-
si mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi névjegyzékek
vezetésével kapcsolatos hatósági feladatairól, valamint a
hatósági eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási dí-
jakról szóló 9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításá-
ról szóló 40/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1. §-ának az
R. 2. §-a (2) bekezdését megállapító rendelkezése.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2006. évi 47–50. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter

jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabály

24/2006. (IV. 28.) GKM rendelet a villamos energia
átállási költség megállapításáról (Magyar Közlöny 50.
szám 4010. oldal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét érintõ

egyéb jogszabályok

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel
kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához
kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes sza-
bályairól (Magyar Közlöny 50. szám 3978. oldal)

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településterve-
zési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építés-
ügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól (Magyar
Közlöny 50. szám 3982. oldal)

A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága

jogegységi határozatai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának köz-
igazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március 30. nap-
ján megtartott nem nyilvános ülésén a Közigazgatási

Kollégium vezetõjének indítványára meghozta a követ-
kezõ

jogegységi határozatot:

1. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata
iránt indított perben a bíróság a határozat végrehajtásának
felfüggesztése tárgyában kizárólag kérelem alapján, indo-
kolással ellátott végzésben dönthet. Ha a kérelmet a kere-
setlevél tartalmazza, a bíróságnak a határozatát az iratok-
nak a bírósághoz való érkezését követõ nyolc napon belül,
egyéb esetben ésszerû határidõn belül kell meghoznia.
[Pp. 332. § (3) bekezdése, 2. § (1)–(2) bekezdései.]

2. A végzés rendelkezõ részének tartalmaznia kell a
jogorvoslatra való kioktatást, illetve, hogy a kérelemnek
helyt adó döntés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-
ható, és a törvényben meghatározott esetben azt is, hogy a
felfüggesztés hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok-
ra is [Pp. 332. § (4) bekezdése, 2004. évi CXL. törvény
110. § (2) bekezdése].

3. A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumá-
nak 14. sz. állásfoglalása e jogegységi határozat közzététe-
lét követõen nem alkalmazható.

INDOKOLÁS

I.

A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának
vezetõje a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 47. § (2) bekezdése és a bíróságok
szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Bszi.) 29. § (1) bekezdés a) pontja,
31. § (1) bekezdés a) pontja alapján eljárva jogegységi ha-
tározat hozatalára tett indítványt a következõ kérdésekben:

Mikor és milyen szempontok alapján rendelheti el a bí-
róság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüg-
gesztését;, illetve alkalmazható-e a jövõben is a Legfel-
sõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának KK. 14. sz.
állásfoglalása (a továbbiakban: KK. 14. sz. állásfoglalás)?

Az indítványozó a jogegységi határozat meghozatalá-
nak szükségességét azzal indokolta, hogy az 1994. április
7-én kiadott KK. 14. sz. állásfoglalás az 1957. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Áe.) 72. § (3) bekezdésében, 85. §
(1) bekezdésében írtakon és az 1952. évi III. törvény
(a továbbiakban: Pp.) 330–332. §-ain alapult. Idõközben,
2005. november 1-jén hatályba lépett a közigazgatási ha-
tósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és a Pp.
330–332. §-ai is módosultak. Az új szabályozás a korábbi-
tól lényegesen eltér, ezért szükséges a KK. 14. sz. állásfog-
lalás felülvizsgálata és a közigazgatási határozat végrehaj-
tásának felfüggesztésére vonatkozóan az egységes jogal-
kalmazás kialakítása érdekében jogegységi határozat meg-
hozatala.



II.

Az indítványozó a jogegységi tanács nem nyilvános
ülésén indítványát fenntartotta.

A legfõbb ügyész álláspontja szerint a végrehajtás fel-
függesztése iránti kérelem elbírálásánál a bíróságnak a
Pp., a Ket., a 2003. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Art.II.) és esetleg az egyéb külön jogszabályok együttes al-
kalmazásával kell eljárnia. [Ket. 101. §, 104. §, 109. §,
110. §, 127–128. §, 148–149. §, Pp. 332. §, Art.II. 143. §,
145. §, 160. §] A KK. 14. sz. állásfoglalás a jövõben nem
alkalmazható.

III.

A 2005. november 1. napjáig hatályos szabályozás ér-
telmében csak az államigazgatási ügy érdemében hozott
határozat bírósági felülvizsgálatára kerülhetett sor. A ke-
resetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására ha-
lasztó hatálya volt, azonban a közigazgatási szerv határo-
zatát mind elsõ, mind másodfokon azonnal végrehajtható-
vá nyilváníthatta. A fél keresetlevélben kérhette a végre-
hajtás felfüggesztését. [Áe. 63. § (1)–(3) bekezdései, 72. §
(1)–(3) bekezdései]

Az Áe. 85. § (1)–(2) bekezdései értelmében a végrehaj-
tást elrendelõ, illetõleg foganatosító szerv vagy felettes
szerve – hivatalból vagy kérelemre – rendelhette el a vég-
rehajtás felfüggesztését.

Az 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.I.) 4. §
(1) bekezdése – az Áe. 3. §-ának (6) bekezdés d) pontjával
összhangban – kimondta, hogy ha az Art.I., vagy adót,
adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást meg-
állapító törvény másként nem rendelkezik, adóügyekben
az Áe. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Art.I. 86. § (1) és
(2) bekezdése értelmében az adóhatóság másodfokú jog-
erõs érdemi határozatának bírósági felülvizsgálatát lehe-
tett kérni. A bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határo-
zat végrehajthatóságát nem érintette. A végrehajtás felfüg-
gesztésérõl a bíróságnak az adózó kérelmére végzéssel
kellett határoznia. Az adóhatóság az adós kérelmére vagy
felettes szerv rendelkezésére a határozat végrehajtását fel-
függeszthette. [Art.I. 91. § (1) bekezdése, illetve 94/H. §]

A 2005. november 1. napjáig hatályos Pp. 330. § (3) be-
kezdése értelmében, ha a fél a keresetlevélben a végrehaj-
tás felfüggesztését kérte, a bíróságnak a keresetlevél beér-
kezésétõl számított nyolc napon belül kellett e kérdésben
határoznia. A bíróság a közigazgatási határozat végrehaj-
tásának felfüggesztését az eljárás folyamán bármikor

– már a tárgyalás kitûzése elõtt is – akár hivatalból,
akár kérelemre elrendelhette. [Pp. 332. § (3) bekezdése]

Az elõzõekben részletezett jogszabályi háttérre alapított
KK. 14. sz. állásfoglalás szerint a végrehajtás felfüggesz-
tése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek
van helye, a bíróságnak a végzését indokolnia kell. A vég-
rehajtás felfüggesztését a bíróság különösen akkor rendel-
heti el, ha a határozat azonnali végrehajthatóvá nyilvání-

tása jogszabályt sért, illetõleg ha a felfüggesztés különös
méltánylást érdemlõ, vagy egyéb jelentõs körülmények in-
dokolják, vagy ha a végrehajtás a fél számára súlyos hát-
rányt elõidézõ következményekkel járhat. Közvetlenül a
bírósághoz benyújtott keresetlevél esetében a bíróság
nyolc napon belül akkor határozhat a végrehajtás felfüg-
gesztésérõl, ha a fél a keresetleveléhez a felülvizsgálni kért
közigazgatási határozatokat is csatolja. Az állásfoglalás
indokolása szerint a bíróság az eljárás során bármikor – hi-
vatalból és kérelemre is – dönthet a végrehajtás felfüg-
gesztésérõl.

IV.

A Ket. hatálybalépésével az Áe. hatályát vesztette, az
Art.II. és a Pp. szabályai is módosultak. [Ket. 173. §
(1)–(3) bekezdése, 189. § 1–4. pontja, 2005. évi XVII. tör-
vény 12. § (1) bekezdése, 2005. évi LXXXV. törvény
1–47. §]

A Ket. 109. § (1) és (3) bekezdése értelmében a bírósági
felülvizsgálat jogintézményének fõ tárgyát továbbra is a
közigazgatási szerv, a hatóság által az ügy érdemében ho-
zott határozat képezi. A Ket. ugyanakkor lehetõséget ad
egyes eljárási kérdésekben hozott közigazgatási döntések
(végzések) bírósági felülvizsgálatára is [Ket. 98. §
(3)–(4) bekezdése]. A bíróság a végzést nemperes eljárás-
ban vizsgálja felül.

A Ket. 110. § (1) és (2) bekezdései értelmében a kereset-
levél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó
hatálya. Az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás fel-
függesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jo-
gok gyakorlására is.

A hatósági szerzõdésekben foglalt kötelezettség meg-
szegése esetén azonban a végrehajtást elrendelõ végzéssel
szemben az ügyfél a bírósághoz a végrehajtásra halasztó
hatályú keresettel fordulhat. [Ket. 130. § (4) bekezdése,
Pp. 324. § (2) bekezdés a) pontja]

A Ket. 127. § (1)–(2) bekezdései konjunktív feltételeket
megállapítva tartalmazzák a végrehajtható döntéseket. Az
(1) bekezdés szerint a döntés akkor végrehajtható, ha az
ügyfélre vagy az eljárás egyéb résztvevõjére pénzfizetésre,
valamely tevékenységre vagy attól való tartózkodásra irá-
nyuló kötelezettséget állapít meg, jogerõs vagy fellebbe-
zésre tekintet nélkül végrehajtható, és a teljesítési határidõ
eredménytelenül telt el.

A Ket. 110. §-ának (3) bekezdés a)–b) pontjai meghatá-
rozzák azokat az eseteket, amikor nincs helye a végrehaj-
tás felfüggesztésének. Kivételesen lehetõség van a végre-
hajtásra a jogerõ bevárása elõtt is, ezeket az eseteket a Ket.
101. § (1)–(3) bekezdése, 98. § (5) bekezdése, 104. §
(4) bekezdése szabályozza.

A végrehajtás felfüggesztésérõl szóló rendelkezéseket a
Ket. 148. § (1)–(8) bekezdései tartalmazzák. Ezen belül az
(1) bekezdés a)–c) pontjai a kérelemre történõ, a (4) be-
kezdés a)–d) pontjai a kérelemre és hivatalból is elrendel-
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hetõ, az (5) bekezdés a)–d) pontjai pedig a kötelezõ eset-
kört szabályozzák. A 148. § (2) bekezdése a különös mél-
tánylást érdemlõ körülmények példálózó felsorolását is
rögzíti, az e jogcímen történõ felfüggesztést kizáró ok
megjelölésével. A Ket. 148. § (7) bekezdése értelmében
pedig a végrehajtás felfüggesztését haladéktalanul meg
kell szüntetni, ha az arra okot adó körülmény megszûnt.

A Ket. 13. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltakkal
összhangban az Art.II. 5. § (1) bekezdése akként rendelke-
zik, hogy ha az Art.II., vagy adót, adófizetési kötelezettsé-
get, költségvetési támogatást megállapító törvény másként
nem rendelkezik, az adóügyekben – a (2) bekezdésben
meghatározott kivételekkel – a Ket. szabályait kell alkal-
mazni. Az Art.II. 143. § (1) bekezdése értelmében az adó-
hatóság másodfokú jogerõs – az ügy érdemében hozott –
határozatának bírósági felülvizsgálatát lehet kérni, kivételt
csak a fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott
határozat jelent. Az adóhatósági határozat végrehajtható-
ságát a bírósági felülvizsgálat nem érinti, a végrehajtás fel-
függesztésérõl a bíróság az adózó kérelmére végzéssel ha-
tároz. [Art.II. 143. § (2) bekezdése]

Az adóvégrehajtási eljárás megindításának feltétele a
végrehajtható okirat, ezeket az Art.II. 145. § (1) bekezdés
a)–d) pontjai sorolják fel.

Az adóhatóság az adós kérelmére vagy a felettes szerv
rendelkezésére a határozat (végzés) végrehajtását az
Art.II. 160. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben
függesztheti fel.

A 2005. november 1. napjától hatályos Pp. 332. § (3) be-
kezdése értelmében, ha a keresetlevél a közigazgatási ha-
tározat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérel-
met tartalmaz, a bíróság annak tárgyában az iratoknak a bí-
rósághoz való érkezését követõ nyolc napon belül határoz.
A késõbbiek során a bíróság a közigazgatási határozat
végrehajtásának felfüggesztését – már a tárgyalás kitûzése
elõtt is – kérelemre bármikor elrendelheti. A végrehajtás
felfüggesztésérõl szóló végzés meghozatala során a bíró-
ságnak figyelemmel kell lennie arra, hogy a végrehajtást
követõen az eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a
végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást,
mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmara-
dása járna. A végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye, a bíróságnak
a végrehajtás felfüggesztését elrendelõ végzése fellebbe-
zésre tekintet nélkül végrehajtható [Pp. 332. § (4) bekez-
dése].

V.

A Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsának álláspont-
ja szerint a Ket., az Art.II. és a Pp. szabályai a végrehajtás
felfüggesztésére irányuló – kizárólag kérelemre lefolytat-
ható – eljárásban az e törvények hatálya alá tartozó ügyek-
ben együtt alkalmazandóak. Ettõl eltérõ jogalkalmazásra
csak akkor van lehetõség, ha erre törvény felhatalmazást
ad, vagy kifejezett törvényi rendelkezés hiányában az az
eljárások törvényben foglalt eltérõ szabályozási logikájá-
ból vagy a Pp. rendelkezéseibõl következik.

A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet fõszabály-
ként – mivel a perindításnak a végrehajtásra nincs halasztó
hatálya [Ket. 110. § (1) bekezdése], illetve a bírósági felül-
vizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem
érinti [Art.II. 143. § (2) bekezdése] – a bíróságnak érdem-
ben kell megvizsgálnia, arról végzésben kell döntenie.

Ha a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet a kere-
setlevél tartalmazza, az erre nyitva álló határidõ a Pp.
332. § (3) bekezdésében megjelölt nyolc nap. Egyéb eset-
ben a Pp. 2. § (1) és (2) bekezdései szerinti alapelvbõl kö-
vetkezõen „ésszerû idõn belül” kell határozni.

A végzésnek tartalmaznia kell a jogorvoslati jogra, fel-
lebbezésre való kioktatást, illetõleg azt, hogy a végrehajtás
felfüggesztését elrendelõ végzés fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajtható [Pp. 332. § (4) bekezdése].

A Ket. hatálya alá tartozó ügyekben továbbá azt is tar-
talmaznia kell, hogy a végrehajtás felfüggesztésének hatá-
lya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is.
[Ket. 110. § (2) bekezdése]

A bíróságnak minden esetben vizsgálnia kell, hogy a ke-
resettel támadott határozat bíróság által felülvizsgálható
határozatnak vagy végzésnek, végrehajtható döntésnek, il-
letve végrehajtható okiratnak minõsül-e, annak egyes ré-
szei tekintetében a részjogerõ bekövetkezett-e, a kereset a
határozat egészét vagy csupán egyes – jól elkülöníthetõ –
részeit támadja-e, illetve hogy a közigazgatási szerv, az
adóhatóság a határozat végrehajtását felfüggesztette-e
vagy sem, továbbá, hogy a korábban felfüggesztett végre-
hajtást megszüntette-e vagy sem, illetve folytatta-e tovább
[Ket. 109–110. §, 127. §, 128. § (3) bekezdése, 148. §,
149. §, 104. § (4) bekezdése, Art.II. 143. §, 145. §, 160. §,
(1) bekezdése].

A végrehajtás felfüggesztése tárgyában a bíróság mérle-
gelési jogkörében eljárva dönt. Ennek során vizsgálnia
kell a kérelemben elõadottakat, figyelemmel kell lennie a
Pp. 332. § (3) bekezdés második mondatában meghatáro-
zott két körülményre, a Ket. 101. § (3) bekezdésében,
110. § (3) bekezdésében, 148. §-ában és az Art.II. 160. §
(1) bekezdésében foglaltakra is. Nincs helye a végrehajtás
felfüggesztésének a Ket. 110. § (3) bekezdése által megha-
tározott esetekben.

A bíróságnak figyelemmel kell lennie arra is, hogy a
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem nem teljesíthetõ
olyan okokra alapítottan, amelyek a bírósági eljárásnak a
közigazgatási és adóhatósági, adóigazgatási eljáráshoz ké-
pest eltérõ jellegébõl – szabályozási logikájából – vagy a
Pp. rendelkezésébõl adódóan nyilvánvalóan nem vehetõk
figyelembe. [Pl. Ket. 148. § (1) bekezdés a)–b) pontja,
(4) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés a)–b) pontja]

Mindazokban az ügyekben, amikor a bírósági felülvizs-
gálat az Art.II. 143. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendel-
kezésen alapul, a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem
elbírálásánál – az Art.II. 5. § (1) és (2) bekezdése értelmé-
ben – a Ket szerinti szabályozás nem alkalmazható. Az
Art.II. a fellebbezésre, a bírósági felülvizsgálatra, a végre-
hajtható okiratokra, a végrehajtási eljárásra és a végrehaj-
tás felfüggesztésére vonatkozóan speciális szabályozást



rögzít. A bíróság azonban ilyenkor is mérlegelési jogköré-
ben eljárva dönt, ezért a Pp. 332. § (3) bekezdés második
mondatában meghatározott körülményeken kívül mérle-
gelési körébe vonhat egyéb, a fél által elõadott okot, körül-
ményt is. A végrehajtás felfüggesztésének indokaként
azonban nem rögzítheti az Art.II. 160. § (1) bekezdésében
meghatározottakat, mivel ez a Pp. 212. § (1) bekezdése
szerinti rendelkezéssel ellentétes lenne.

A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet a bíróság
érdemben csak akkor tudja megvizsgálni, ha azt a fél indo-
kolással ellátva terjeszti elõ, és a kérelemben elõadott oko-
kat, adatokat, tényeket, körülményeket igazolja vagy a kí-
vánt mértékben valószínûsíti, illetõleg azokról egyébként
a bíróságnak hivatalos tudomása van, illetve, ha köztudo-
másúak.

A Bszi. 105. §-a értelmében a törvény hatálybalépését
megelõzõen hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiu-
mi állásfoglalások az eltérõ tartalmú jogegységi határozat
meghozataláig alkalmazhatóak. A jogegységi határozat-
ban kifejtettekre figyelemmel szükségessé vált a KK.
14. sz. állásfoglalástól eltérõ iránymutatást tartalmazó, a
hatályos jogszabályoknak megfelelõ jogegységi határozat
meghozatala. Ennek közzétételétõl a KK. 14. sz. állásfog-
lalás már nem alkalmazható a jogegységi határozatban
rögzített jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos dönté-
sek meghozatala során.

A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács – a bí-
rósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében
(Bszi. 27. §) – a rendelkezõ részben foglaltak szerint hatá-
rozott, és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a
Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2006. március 30.

Bauer Jánosné dr. s. k.,
tanácselnök

Dr. Kárpáti Magdolna s. k., Dr. Kozma György s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Buzinkay Zoltán s. k., Dr. Madarász Gabriella s. k.,
bíró bíró

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának köz-
igazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március 30. napján
megtartott nem nyilvános ülésen az egységes ítélkezési

gyakorlat biztosítása érdekében a Legfelsõbb Bíróság
Közigazgatási Kollégium vezetõjének indítványa alapján
meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

1. A közigazgatási perben a bíróság a Polgári perrend-
tartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
130. §-ának alkalmazása során a keresetlevelet idézés ki-
bocsátása nélkül a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nem-
peres eljárásokban alkalmazandó szabályokról rendelkezõ
2005. évi XVII. törvénnyel módosított Pp. XX. fejezet sza-
bályainak figyelembevételével utasíthatja el.

2. A közigazgatási perekben – jelen jogegységi határo-
zatban foglalt eltérõ iránymutatásra tekintettel – a Legfel-
sõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 32. számú ál-
lásfoglalása a továbbiakban nem alkalmazható.

INDOKOLÁS

I.

A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának
vezetõje a joggyakorlat továbbfejlesztése, az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében, az alkalmazan-
dó jogszabályok lényeges változására tekintettel a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény
47. §-ának (2) bekezdése, a bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Bszi.) 31. § (1) bekezdés a) pontja és 29. § (1) bekez-
dés a) pontja alapján, jogegységi határozat hozatalára tett
indítványt abban a kérdésben, hogy a Polgári perrendtar-
tásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az
egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény (a továbbiak-
ban: módosító törvény) 5–18. §-aival módosított Pp.
XX. fejezete alapján indult közigazgatási perben, mely
esetekben kerülhet sor a keresetlevél idézés kibocsátása
nélküli elutasítására, illetve, hogy e perekben alkalmazha-
tó-e a Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának
32. számú állásfoglalása.

II.

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfõbb
ügyész – képviselõje útján – a következõ álláspontot fej-
tette ki:

A módosító törvény indokolása szerint a törvény leg-
fõbb célja a közigazgatási eljárások során hozott határoza-
tok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályoknak a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) rendelkezéseihez történõ igazítása, a Ket. ha-
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tálybalépése folytán szükséges módosítások törvénybe ik-
tatása, valamint az eddig bírói gyakorlatban kimunkált,
azonban törvényi szabályozást igénylõ kérdések, jogintéz-
mények eljárási törvénybe történõ beépítése volt. Ennek
megfelelõen a KK. 32. számú állásfoglalásban megfogal-
mazott iránymutatás tárgyköre – a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata iránti perben a keresetlevél idézés
kibocsátása nélküli elutasításának esetkörei – is törvényi
szabályozást nyert.

A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának
eseteit a Pp. 130. §-a sorolja fel. A Pp.-nek a módosító tör-
vény 12. §-ának (2) bekezdésével beiktatott, 2005. novem-
ber 1-jétõl hatályos 332/A. §-a kiemeli azokat a körülmé-
nyeket, amelyeket a közigazgatási perekben a 130. § al-
kalmazása során keresetlevél elutasítási oknak kell minõ-
síteni.

Az állásfoglalás I. c) pontja szerint, ha a fellebbezés el-
késett és az ezzel kapcsolatos igazolási kérelem az elsõ és
másodfokú közigazgatási eljárásban nem vezetett ered-
ményre, a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül el kell
utasítani, mert a közigazgatási eljárásban a jogorvoslati jo-
gosultságot nem merítették ki. Ez az álláspont – a Ket.
67. §-ának (3) bekezdésére is tekintettel – a Ket.
109. §-ának (2) bekezdésével nem áll összhangban.

Az állásfoglalás I. pontjához fûzött indokolás szerint
csak az ügy érdemében hozott határozat bírósági felülvizs-
gálata kérhetõ. Elõfeltétele, hogy a keresettel élõ ügyfél a
fellebbezés jogát kimerítette. Ezek a megállapítások ellen-
tétesek a Ket. 109. §-ának (2) és (3) bekezdésével, illetve a
Pp. új 332/A. §-ának b) pontjával.

Az állásfoglalás II. pontja értelmében az igazolási kérel-
met elutasító határozat elleni fellebbezést elbíráló határo-
zat azért nem támadható keresettel, mert nem minõsül az
ügy érdemében hozott határozatnak. A kifejtett álláspont
ellentétes a Ket. 109. §-ának (2) bekezdésével.

Az állásfoglalás III. pontja eljárásjogi szempontból ad
módszertani útmutatást a felperes perbeli legitimációjának
vizsgálatára. Indokolásában az államigazgatási eljárás ál-
talános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továb-
biakban: Áe.) 3. § (4) bekezdésében meghatározott ügyfél
fogalomra utalás a Ket. hatálybalépésével meghaladottá
vált.

A módosító törvény 7. §-ának (1)–(3) bekezdésével
megállapított Pp. 327. és 327/A. §-a felsorolja a közigaz-
gatási per indítására jogosultak körét. Ez a kör a Ket.
15. §-ában foglalt ügyfél fogalomnál szélesebb. Jelenlegi
ismereteink szerint a rendelkezés alkalmazásával kapcso-
latban a jogalkalmazói gyakorlat egységesítésének szük-
ségessége nem merült fel.

Összegezve úgy foglalt állást, hogy:

1. A bíróság idézés kibocsátása nélkül – a Pp.
130. §-ának alkalmazása során – a keresetlevelet a köz-
igazgatási perben a módosító törvény 5–18. §-aival módo-
sított Pp. XX. fejezete szabályainak alkalmazásával utasít-
hatja el.

2. Az 1. pontban meghatározott perekben a Legfelsõbb
Bíróság Közigazgatási Kollégiumának 32. számú állás-
foglalása nem alkalmazható.

III.

A Bszi. 105. §-a szerint a törvény hatálybalépését meg-
elõzõen hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi ál-
lásfoglalások az eltérõ iránymutatást tartalmazó jogegysé-
gi határozat meghozataláig alkalmazhatók. Azon állásfog-
lalások tekintetében, amelyek az új rendelkezésekre figye-
lemmel már nem alkalmazhatóak, jogegységi határozatban
kell eltérõ iránymutatást adni.

A Legfelsõbb Bíróság Közigazgatási Kollégiuma a
32. számú kollégiumi állásfoglalását a Pp. XX. fejezetének
az 1991. évi XXVI. törvénnyel megállapított rendelkezé-
seire, valamint az Áe. szabályaira figyelemmel a joggya-
korlat egységesítése érdekében alkotta meg.

A módosító törvény 2005. november 1. napjával módo-
sította a Pp. XX. fejezetének korábbi rendelkezéseit.

A Ket. – fõszabályként – 2005. november 1. napján lé-
pett hatályba. Rendelkezései nemcsak az Áe. szabályait
helyezték hatályon kívül, hanem a Pp. XX. fejezetének
egyes rendelkezéseit is módosították.

Miután nemcsak a közigazgatási eljárás során alkalma-
zásra kerülõ eljárási törvény változott meg alapjaiban, ha-
nem a Pp.-nek a közigazgatási perek különleges szabályait
tartalmazó XX. fejezete is, ezért indokolt a 32. számú kol-
légiumi állásfoglalásban értelmezett szabályok tekinteté-
ben az érintett jogelvek idõszerûsítése.

A Pp. 324. § (1) bekezdése szerint az I–XIV. fejezet ren-
delkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti
perekben a XX. fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni. Erre tekintettel a Pp. 130. § (1) bekezdés i) pontjá-
nak alkalmazásánál figyelembe kell venni a Pp. módosított
330. § (1) bekezdés a), b) és c) pontját is.

Ez utóbbi szerint, ha a közigazgatási eljárásban a jogi
képviselõ olyan meghatalmazást csatolt, amely a per vite-
lére is vonatkozik, az erre való utalást a keresetlevélnek
tartalmaznia kell.

A Pp.-nek a módosító törvény 7. §-ával módosított
327. § (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a perben fél le-
het az is, akit a közigazgatási jog szabályai szerint jogok il-
lethetnek és kötelezettségek terhelhetnek, továbbá az a
közigazgatási szerv is, amelynek egyébként nincs perbeli
jogképessége. A fenti két – az általános szabályoktól elté-
rõ – rendelkezésre figyelemmel kell lenni a Pp. 130. §
(1) bekezdés e) pontjának alkalmazása során.

A jogorvoslati jognak a közigazgatási eljárás során tör-
ténõ kimerítése alapvetõ feltétele a közigazgatási határo-
zat bírósági felülvizsgálata iránti per kezdeményezésének.
A Pp.-nek a módosító törvény 12. § (2) bekezdésével beik-
tatott 332/A. § a) és b) pontja úgy rendelkezik, hogy nem
lehet olyan közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyá-
ban közigazgatási pert indítani, amelynek felülvizsgálatát
törvény zárja ki, illetve abban a közigazgatási eljárásban,



amelyikben egyik fél sem merítette ki a jogorvoslati jogát.
Ez utóbbi rendelkezésbõl egyértelmûen következik, hogy
a felperesnek nem személy szerint kell a jogorvoslati jogot
kimerítenie a közigazgatási eljárás során ahhoz, hogy a
jogorvoslat eredményeként hozott közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálatát kérhesse, elégséges, ha a határo-
zat meghozatalára bármelyik arra jogosult fellebbezése
folytán került sor.

A Pp.-nek a módosító törvény 5. § (1) bekezdésével
megállapított 327. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási
per indítására az jogosult, aki a felülvizsgálandó közigaz-
gatási határozat alapjául szolgáló eljárásban ügyfél volt,
vagy az ügyfél jogállása illette meg, akinek jogát vagy jo-
gos érdekét a közigazgatási határozat közvetlenül érinti,
vagy aki nemzetközi szerzõdés alapján környezeti infor-
mációt kért a közigazgatási szervtõl és e kérelmét a köz-
igazgatási szerv figyelmen kívül hagyta, helytelen módon
elutasította vagy nem adott kielégítõ választ.

A Ket. 15. § (1) bekezdése szerint ügyfél az a természe-
tes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos ér-
dekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, akit (amelyet) ható-
sági ellenõrzés alá vontak, illetve akire (amelyre) nézve
– tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve – a ható-
sági nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a létesítménnyel kapcsolatos, illetve a te-
vékenység engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfél a
hatásterületen levõ valamennyi ingatlan tulajdonosa és az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használója.
Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtákra
részletesebb ügyfél fogalmat állapíthat meg. Az ügyfél jo-
gai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakható-
ságként) részt nem vevõ hatóságot is, amelynek feladatkö-
rét az ügy érinti. Meghatározott ügyekben a törvény az
ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezete-
ket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetõ jog
védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására
irányul.

A felperes törvényi érdekeltségének hiánya általában
csak a kereset érdemi vizsgálata során és csak akkor álla-
pítható meg, ha a Ket. 15. § (1)–(6) bekezdése, illetõleg a
Pp. 327. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján sincs perindí-
tási jogosultsága.

A Ket. nemcsak a közigazgatási szerv érdemi döntésé-
nek megtámadását teszi lehetõvé a bíróság elõtt. A határo-
zat ellen (amely mindig az ügy érdemében hozott döntést
tartalmaz) – törvény kizáró rendelkezése hiányában – a ke-
resetlevél benyújtásával közigazgatási per kezdeményez-
hetõ – fõszabályként –, míg a Ket. 109. § (2) bekezdésének
rendelkezése szerint a közigazgatási végzés ellen bírósági
felülvizsgálatnak van helye. A módosító törvény 3. §
(1) bekezdése szerint a kérelem tárgyában a megyei bíró-
ság nemperes eljárásban végzéssel határoz.

E szabály alól kivételt képez a Pp. 324. § (2) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján a Ket. 130. § (4) bekezdés-
ben meghatározott, a hatósági szerzõdésben foglalt kötele-
zettség megszegése esetén végrehajtást elrendelõ végzés,
mellyel szemben a végrehajtásra halasztó hatályú kereset-
tel lehet élni.

IV.

A Ket. hatálybalépése, illetõleg a Pp. XX. fejezetének a
32. számú kollégiumi állásfoglalásban érintett, illetõleg al-
kalmazott rendelkezéseinek alapvetõ változása indokolta a
jogegységi határozat hozatalát, melyre figyelemmel a
32. számú kollégiumi állásfoglalás korábbi rendelkezései
a továbbiakban nem alkalmazhatók.

Budapest, 2006. március 30.

Dr. Kaszainé

Bauer Jánosné dr. s. k., dr. Mezey Katalin s. k.,
tanácselnök elõadó bíró

Dr. Kozma György s. k., Dr. Buzinkay Zoltán s. k.,
bíró bíró

Dr. Madarász Gabriella s. k.,
bíró

Közlemény

A Közúti Közlekedési Fõosztály
közleménye

útügyi mûszaki elõírás kiadásáról

Tájékoztatásul közöljük, hogy az

ÚT 2-3.301 :2006 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pá-
lyaszerkezeti aszfaltrétegek

megnevezésû útügyi mûszaki elõírást kiadjuk.

Az útügyi mûszaki elõírás megvásárolható a Magyar
Útügyi Társaságnál: Budapest II., Lövõház u. 37. Telefon:
315-0322, fax: 316-1077.

Ezen útügyi mûszaki elõírás alkalmazási területe az or-
szágos és helyi közutak, valamint a közforgalom elõl el
nem zárt magánutak.

Az útügyi mûszaki elõírás alkalmazása az országos köz-
utak kezelõi számára – a közhasznú tevékenység ellátására
kötött szerzõdés szerint – mind megrendelõként, mind sa-
ját tevékenységükre nézve kötelezõ. Az ennek alapján
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végzett építési, fenntartási és üzemeltetési feladataik ellá-
tása során az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat meg
kell tartani.

Jelen mûszaki elõírást az országos közutak kezelõi – a
tevékenységükre vonatkozó éves szerzõdés szerint – 2006.
július 1-jétõl alkalmazzák.

Az útügyi mûszaki elõírás alkalmazása a helyi közutak,
továbbá a közforgalom elõl el nem zárt magánutak tekinte-
tében ajánlott és indokolt.

Az útügyi mûszaki elõírásban foglaltaktól az országos
közutak esetében csak az elõírás alóli felmentés alapján
szabad eltérni. A felmentést a mûszaki elõírás alkalmazása
elõtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti
Közlekedési Fõosztályától kell kérni. A kérelmet a Ma-
gyar Közút Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Közúti Közlekedési Fõosztály



348 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny-
centrumban, 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 Ft áfával)
...................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................................

Utca, házszám: ....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle,
amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen
belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések
tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 19 908 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: ...............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás



352 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál.
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax.: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában,
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 1081 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.
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