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ÉPÍTÉSÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK AZ ENERGIAIPARBA N 

 
TURKOVICS ISTVÁN∗ 

 
Kevés olyan igazgatási terület létezik mint az építésügy, hiszen ez az igazgatási ág kapcsolódik a köz-
igazgatás szinte összes szakigazgatási ágához valamilyen módon. Az energiaipar is egy olyan igazga-
tási ág, amely kapcsolatba áll az építésügy területével. Az építésügyi hatósági eljárásokra önmaguk-
ban is egy bonyolult és összetett szabályrendszer vonatkozik. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy 
egy építménynek alapvetően sokféle szempontnak kell megfelelnie, amely szempontokat jogszabá-
lyokban rögzítenek. Másrészt az egyes építményeknek a rendeltetésüket tekintve igen nagy változa-
tosságot mutatnak – ezáltal kapcsolódva más igazgatási ágakhoz –, amely ugyancsak befolyással lehet 
a rájuk vonatkozó követelményekre. A tanulmány a jogalkalmazás során felmerülő problémákat mu-
tatja be az energiaipari szektorban alkalmazandó építésügyi hatósági eljárásokban, az alkalmazandó 
jogszabályok, valamint a kialakult bírói gyakorlat tükrében. 
Kulcsszavak: építésügy, szakigazgatás, energiaipar, építésügyi hatósági eljárás. 
 
There are few fields of civil service, like the administration of building and construction, since it is in 
connection with almost all the other branches of administration in a way. The field of energy-industry 
is connected to building and construction, which itself has a difficult public proceedings-system. It is 
complex, because the buildings itself has to match to several  points of view, which are sentenced in 
the law. On the other hand, the singular constructions from the view of their function have a bright 
picture of variety, and – through this connecting to other fields of administration – have an influence 
on the referring legal requirements. This paper points to the problems appearing in the legal praxis in 
the field of energy-industry and construction, regarding to the legal rules, and the judicial customs. 
Keywords: building, administration, energy-industry, building magisterial procedure. 
 
Az energiára épülő iparág a jogalkotás, valamint az igazgatás szempontjából két vertiku-
mával játszik szerepet. Az egyik az energiához mint áruhoz kapcsolódó szempont. Ezzel 
kapcsolatosan a fő kérdés, hogy ki és milyen, elsősorban személyi feltételek mellett állíthat-
ja elő, szállíthatja, esetlegesen tárolhatja – ha ez műszakilag lehetséges −, valamint keres-
kedhet az energiával mint termékkel? Létezik azonban egy az előzőtől merőben különböző 
szegmense az energiához kapcsolódó jogterületnek, ez az energia fizikai, kémiai tulajdon-
ságához kapcsolódik. Az energia mint ma már nélkülözhetetlen termék a természetben nem 
található, annak előállítása valamilyen technológiai megoldás révén lehetséges. Ha energia-
hordozókból nyert energiáról beszélünk, akkor ahhoz is valamilyen műszaki technikai 
megoldás szükséges, hogy az energiához mint végtermékhez hozzájussunk. A kérdés tehát 
ezzel kapcsolatosan az, hogy a termelés, előállítás, szállítás és szolgáltatás milyen műszaki 
feltételek fennállása mellett lehetséges. A tanulmányban arra vállalkozom, hogy bemutas-
sam, melyek azok az alapvető jogi kérdések, amelyek felmerülnek az energiaiparban létező 
műszaki szempontok kapcsán. 
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A végrehajtás mint állami tevékenység a műszaki igazgatási területeken alapvetően há-
rom formában jelenik meg, egyrészt a jogszabályalkotásban, illetve törvény-előkészítésben, 
az engedélyezés ellátásában, a nyilvántartásban, valamint az ellenőrzésben. A tanulmány 
témájához igazodva a továbbiakban az engedélyezés eljárásának bemutatására szorítkozom. 
Az engedélyezés tevékenysége jogi jellegét tekintve egy többfunkciós jogintézményként 
fogható fel. Az engedélyezés magában foglal egy hatóság által végzett kontrolltevékenysé-
get, valamint egy hatósági döntést, amely jog gyakorlására jogosítja fel vagy éppen nem 
jogosítja fel a kérelmezőt. A műszaki igazgatási területen az engedélyezési eljárás gyakran 
nem egy hatósági eljárásként, hanem több eljárás láncolataként írható le. Ennek oka az en-
gedélyezett tevékenység sajátosságaiban keresendő. A műszaki tevékenységek esetében 
ugyanis elkülönül egymástól a tervezés, valamint a kivitelezés a tulajdonképpeni fizikális 
megvalósítás fázisa. A jogi szabályozás oldaláról nézve azonban mind a két tevékenység − 
bár nyilvánvalóan összefüggenek – önálló, és ezért külön eljárás alapját képezi. 

  
Az előzetes építési engedélyezési eljárások 
 
A tervezés az építési munkafolyamat első fázisa mint már említettem, egy önálló hatósági 
engedélyezési eljárás kapcsolódik hozzá, amely eljárás tulajdonképpen egy előzetes építés-
jogi kontrollként fogható fel. Gyakorlatilag az eljárás alapjául egy kérelem szolgál, a kére-
lem egy meghatározott építési tevékenység végzésére irányul, a kérelemnek a műszaki 
tervdokumentáció elengedhetetlen, szerves részét képezi. Ebben a szakaszban egy elképze-
lés ölt tulajdonképpen tervdokumentáció formájában testet. Azonban az elképzelésnek az 
építésügy területén nem csak a fantázia szab határt, hanem gyakorlatilag egy sokrétű köve-
telményrendszert kell, hogy kielégítsen az elkészült tervanyag. Ez a feltételrendszer az 
úgynevezett építésjogi követelményekben jelenik meg.1 Az építésjogi követelmény egy 
gyűjtőfogalom, amely több érdeket foglal magában, példálózó jelleggel, ilyen lehet a ter-
mészeti, táji, építészeti érték, a környezetvédelmi, vízgazdálkodási szempont vagy akár a 
közérdek is.2 Ennek megfelelően a tervezés folyamata is erősen szabályozott tevékenység, 
hiszen építési műszaki tervdokumentációt csak az arra feljogosított személy készíthet.3 A 
tervdokumentáció vizsgálatával, illetve az azzal kapcsolatosan hozott döntésével a hatóság 
abban a kérdésben nyilatkozik, hogy az elkészített terv vagyis az elképzelés megvalósítha-
tó-e, tulajdonképpen a vele szemben támasztott követelményeket kielégíti-e? A tervvel 
kapcsolatosan hozott hatósági döntésnek a későbbiekre nézve van kötő jogereje. Ha a terv-
ben foglaltaknak a hatóság nem ad helyt, kivitelezési tevékenység ilyen formában a jövőben 
nem gyakorolható. Ha a tervnek megfelelően az építés iránti kérelemnek helyt ad az eljáró 
szerv, a tervben foglaltak kötő erővel bírnak a kivitelezési szakaszban, az attól való eltérést  
 

                                                           
1 MADARÁSZ Gabriella: Építésjogi követelmények. In: Az építésügy kézikönyve (szerk.: Petrik Ferenc), 
HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 1998, 19–20. 
2 „Az építési engedély megtagadható, ha az építmény megépítése, illetve fenntartása a szomszédos 
ingatlanok használatát számba vehetően korlátozná (1964. évi III. törvény 29. §)” Építési engedélye-
zési eljárás. KGD 2002. 19. VIDA Mária: Az építésügyi hatósági eljárások. Complex Kiadó, Buda-
pest, 2008, 40–41. 
3 1997. évi LXXVIII törvény ‒ Az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 32. § (3) bek. 
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a jog többnyire szankcionálja.4 Az építésügy területén a hatósági eljárások első láncszemét 
képezik tehát, a kivitelezési szakaszt megelőző, ennek megfelelően nevezzük „előzetes” 
építési engedélyezési eljárások.5 

  
Utólagos építési engedélyezési eljárások 
 
Az építési folyamat másik szakasza a tervek fizikális megvalósítása vagyis a kivitelezés 
szakasza. Ebben a szakaszban történik tulajdonképpen a tényleges építési folyamat végzése. 
Mint ahogyan az említésre került, ehhez a szakaszhoz egy másik, az előzőtől elkülönülő 
engedélyezési eljárás kapcsolódik, nevezzük „utólagos” építési engedélyezési eljárásnak.6 
Erre az eljárásra az a jellemző, hogy az építési folyamat befejezése után kerül rá sor. Az 
utólagos építési engedélyezés feltétele tehát, hogy megvalósuljon a tervben lefektetett el-
képzelés. Az eljárás nem más tehát mint a hatóság által eszközölt utólagos kontroll. Az eljá-
rás ezen szakaszában gyakorlatilag az engedélyezett tervben lefektetett elképzelés, valamint 
a megvalósult tényszerű állapot összehasonlítására kerül sor. A hatóság döntési kompeten-
ciája tulajdonképpen a megállapított eredmény függvényeként alakul. Ha a hatóság arra a 
következtetésre jut, hogy a kivitelezés a tervben foglaltaknak megfelelően alakult, dönt a 
használatba vételtől, és az engedélyezési eljárás ezen aktussal lezárul.7 Ha a hatóság arra az 
eredményre jut, hogy a tervben foglaltaktól a megvalósult építmény eltér, további vizsgála-
tot köteles végezni. Ebben arra a kérdésre keresi a választ, hogy az eltérés milyen jellegű. A 
legfontosabb szempont az építmény állékonysága, amelyet a hatóságnak ilyen esetben szem 
előtt kell tartania, valamint ehhez szorosan kapcsolódva az élet- és vagyonbiztonság kérdé-
se.8 Fontos emellett természetesen a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának a figye-
lembevétele is.9 Ha a hatóság arra az álláspontra jut, hogy az építmény fennmaradása az 
említett szempontok súlyos sérelme következményeként nem lehetséges, az építmény el-
bontásáról dönt.10 Előfordulhat azonban, hogy az eltérés olyan természetű, amelyet átalakí-
tással olyan állapotba lehet hozni, amelynek ilyen formában a használatbavétele engedé-
lyezhető.11 Az ilyen esetekben olyan jellegű eltérésekkel találkozik a hatóság, amelyek az 

                                                           
4 „Jogerős építési engedélytől való eltérés esetén az építési engedély érvényét veszti, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. A fennmaradási engedélykérelemben az engedélyezett és a megvalósult állapotot 
is fel kell tűntetni. (45/1997. (XII. 29.) KTM r. 11. §)” Építési engedélyezési eljárás, KGD 2007.87. 
V IDA: i. m. 57. 
5 Ebbe a körbe tartozóknak azokat az építési engedélyezési eljárásokat sorolom, amelyek magára a 
kivitelezési tevékenységre való falhatalmazás alapjául szolgálnak, és egy előzetes hatósági kontrollt 
valósítanak meg. Ide sorolandók például az építési engedélyezési, összevont engedélyezési, bontási 
engedélyezési eljárások (már csak szűkebb körben kérhető), tudomásulvételi eljárás. 
6 Étv. 32. § (2) bek. d) pont. 
7 KARA Pál: Az épített környezet alakítása. In: A közigazgatási jog nagy kézi könyve. (Szerk.: Kilényi 
Géza), Complex Kiadó, Budapest, 2008, 1104. (3737). 
8 „A vasút védőterületén belül elhelyezett építmények bontása az élet és vagyonbiztonság érdekében 
10 éven túl is elrendelhető” KGD 2003. 82. VIDA: i. m. 81., 126.; u. a.: „Az állékonyságot, élet- vagy 
közbiztonságot veszélyeztető helyzetekben az építésügyi hatóságoknak intézkedési kötelezettségük áll 
fenn.” KGD 2001.104. VIDA: i. m. 118. 
9 KGD 2003.198. VIDA: i. m. 82. 
10 „Szabálytalan építkezés − ha a szabálytalanság más módom nem szüntethető meg – bontással tehe-
tő csak szabályossá, méltányosságra a bíróságnak nincs lehetősége” KGD 2005. 78. VIDA: i. m.  
84–85.; KARA: i. m. 1106. (3745). 
11 Étv. 48/A. § (2) bek. 
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élet, testi épség vagy anyagi kár veszélyeztetését nem hordozzák magukba, és átalakítással 
a terveknek megfelelő állapotra vagy engedélyezhető állapotúra hozható az építmény. A 
harmadik opció, amivel a hatóság találkozhat, amikor az elkészült építmény eltér az enge-
délyben foglaltaktól, azonban az eltérés olyan természetű, hogy átalakítással egyáltalán 
nem vagy csak aránytalanul nagy hátrányt okozva lehet a terveknek megfelelő állapotot 
kialakítani. Az észlelt eltérések mellett azonban az alapkövetelmény, a személyi és vagyon-
biztonság nincs veszélyeztetve. A célszerűség az ilyen esetekben azt kívánja, hogy az épít-
mény használatbavételére lehetőség nyíljon. Ezzel kapcsolatosan azonban egy másik szem-
pont is felmerül, ha ugyanis az építmény ilyen feltételek mellett – jogi értelemben − hasz-
nálatba vehetővé válik, akkor mi szorítja rá az építetőt az engedély betartására. Gyakorlati-
lag tehát az építési engedély jogilag kiüresedik, hiszen gyakorlatilag kötő erejét elveszíti. 
Olyan megoldást kell tehát találni, amely minden igényt kielégít. Egyrészt az ügyfél igé-
nyét, hogy az építmény használatba vehetővé váljon. Másrészt a jog által diktált érdeket, 
amely több szegmensű, például a jogszabályok kötőerejének garanciájában vagy a jogbiz-
tonság követelményében is megjelenik. A jogalkotó ezen követelményeknek való megfele-
lést egy önálló hatósági döntéstípusban ötvözte, az úgynevezett fennmaradási engedély jog-
intézményében.12 A fennmaradási engedélyben tehát a hatóság egy szabálytalan főszabály 
szerint a tervben foglaltaktól eltérő kivitelezés eredményeként megvalósult építmény hasz-
nálatbavételéről dönt. Az építtető tehát jogilag olyan helyzetbe kerül mintha szabályosan 
engedélyeknek megfelelően végezte volna a kivitelezést. Gyakorlatilag azonban – és ebben 
a hatásban valósul meg az engedélyben foglaltak betartására való kényszer – a fennmaradá-
si engedély egy szankciót hordoz magában, ugyanis az engedély megadásával egyidejűleg a 
hatóság építésügyi bírságot szab ki.13 A bírság mértéke differenciált, függ az építmény jel-
legétől, valamint az eltérés mértékétől stb., annak pontos számításának módját külön jog-
szabály tartalmazza.14  

Ahogyan tehát az eddig leírtakból látható, az építésügyi engedélyezési eljárások az álta-
lam utólagos engedélyezési eljárásokkal, illetve az azokban hozott döntésekkel fejeződnek 
be. Gyakorlatilag elmondható, hogy ma már igen kis számban léteznek olyan építési tevé-
kenységek, amelyek nem engedélykötelesek. Éppen ezért az engedélyköteles építmények 
köre rendeltetésüket tekintve igen széles skálán mozog, a kerítéstől, a melléképületen ke-
resztül egészen egy erőműig vagy repülőtérig igen széles a paletta. A különböző építmé-
nyekre sajátos eljárási szabályok vonatkozhatnak, ezáltal az építésügyi engedélyezési eljá-
rás egy gyűjtőfogalom, amely magában foglal minden építésüggyel kapcsolatos engedélye-
zési tevékenységet. Ezen belül egy szelet tulajdonképpen, amely az energiaiparhoz tartozó-
nak tekinthető, a továbbiakban az ezekre vonatkozó sajátos szabályokat tekintjük át. 

 
Építésügy és energiaipar 
 
Mielőtt a szabályozás sajátosságaival foglalkoznánk, érdemes megvizsgálni, hogy mi köti 
össze a két igazgatási területet. Az építésügy mint önálló igazgatási terület, gyakorlatilag a 
tágabb értelemben vett építési tevékenységekhez – hiszen ide sorolható a környezet alakítá-
sa úthálózat, vasúthálózat, gátak, csatornák stb. építése is – kapcsolódó igazgatási feladatok 
ellátásával foglalkozik. Az építési tevékenységek azonban az építmények különböző ren-

                                                           
12 Étv. 48/A. § (1) bek. 
13 Étv. 49. § (1) bek. Ebben az esetben a bírság kiszabása kötelező, a hatóságnak nincs mérlegelési 
lehetősége. 
14 245/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól. 
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deltetéséből kifolyólag – közlekedési, egészségügyi, honvédelmi, ipari stb. – más igazgatási 
területeket is érintenek.15 Amikor igazgatásról beszélünk, akkor tulajdonképpen egy tevé-
kenység felett, az állam által gyakorolt kontrollt értjük. Tehát az építésügy esetében magát 
az építési folyamathoz tartozó tevékenységeket – ide értve például a tervezést is – tekinthet-
jük az igazgatás tárgyának. Ennek értelmében irreleváns, hogy az építési tevékenység mi-
lyen rendeltetésű építmény elkészítésének céljából folyik, az ezáltal az építésügy igazgatási 
körébe tarozónak tekintendő. Ebből azonban egyenesen következik, hogy az építésügy egy 
rendkívül differenciált terület, hiszen más igények merülnek fel egy honvédelmi célú léte-
sítmény, és megint más egy oktatási célú létesítmény kapcsán. Elmondható tehát, hogy az 
építésügyi igazgatási ágon belül egy speciális önállónak tekinthető részt képez az energia-
ipara vonatkozó építésügyi terület. Természetesen jelen esetben az olyan célú létesítmé-
nyekre gondolok, amelyek az energia előállítását, szállítását, tárolását vagy az ahhoz szak-
mailag szorosan kapcsolódó tevékenység végzését szolgálják.16 

 
A jogalkalmazás nehézségei 
 
A közigazgatásra általában is jellemző, hogy alapvetően kétféle igény merül fel a jogalkal-
mazás kapcsán. Az általánosabb, amelynek minden igazgatási területen hasonlóan érvénye-
sülni kell, a jogi szempontú követelmények kielégítése. Úgy vélem, hogy ebbe a körbe so-
rolandóak az egyes a közigazgatásnak minden ágára, de gyakran az egész jogrendszerre 
irányadó jogelvek. Ezen jogelvek leginkább az eljárási szabályokban kerülnek rögzítésre.17 
Előfordul azonban, hogy a legmagasabb szintű jogszabályokban öltenek testet, nyilvánva-
lóan az ilyen elvek az egész jogrendszerre irányadóak lesznek.18 A különböző jogelvek ér-
vényesülése mellett ugyancsak jogkérdésként merülnek fel egyes a jogalkalmazáshoz kap-
csolódó, nevezzük úgy, jogtechnikai problémák. Gyakran felmerül kérdésként, hogy mely 
jogszabály rendelkezéseit kell egyáltalán alkalmazni. Nevezett probléma abból adódik, 
hogy a közigazgatásra jellemző az a jogalkalmazás szempontjából nem kívánatos állapot, 
hogy egy konkrét ügyben több jogszabály rendelkezéseit kell, és általában egymáshoz való 
viszonyuk figyelembevételével, alkalmazni.19 Az energiaiparhoz kapcsolódó építésügy te-
rületén ráadásul ez hatványozottan jelentkezik. Nyilván nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy ezen a területen gyakran találkozhatunk olyan ügyekkel, amelyek nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségűek. Ennek eredményeként, a hatályos jogi szabályozás 
is kiemelt figyelmet szentel az ilyen ügyeknek. Ez oly módon valósul meg, hogy a Kor-
mány rendeletben egyes beruházásokat ilyen kiemelt jelentőségűnek minősíthet.20 A szán-

                                                           
15 Több esetben is megállapításra került, hogy az Étv. szabályait csak más jogszabályokkal összhang-
ban lehet alkalmazni, ld. 35/2006.(VII. 13.) AB határozat. 
16 Nyilvánvalóan, ha egy energiaipari cég irodaházat épít, az nem ebbe a körbe sorolandó építmény-
nek tekintendő, arra az általános építésügyi szabályok vonatkoznak.  
17 Ilyenek például az ügyfél jogainak védelmét garantáló szabályok. Ld. PAULOVICS Anita: Az ügyféli 
jogokat biztosító garanciális rendelkezések az 1981. évi I. törvényben. Jogtudományi Közlöny, 
2001/4, 168–179. 
18 Ilyen például a jogorvoslathoz való jog. Ld. TURKOVICS István: A jogorvoslathoz való jog az Al-
kotmányban és az Alaptörvényben. Magyar Közigazgatás 2012/2. 22. 
19 Arra választ, hogy a közigazgatásban miért alakulnak ki rendszeresen ilyen sokszor indokolatlanul 
túlbonyolított jogi helyzetek. PAULOVICS Anita: Az általános és különös eljárási szabályok a közigaz-
gatásban Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. című művéből kaphatunk. 
20 Ld. Bioetanol-Biogáz kiserőművek ügyeiben a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet vagy a 61/2010. 
(III. 18.) Korm. rendelet; földgázszállító vezeték ügyében a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet. 
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dék az ilyen esetekben természetesen az eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására irányul, 
azonban ez nem biztos, hogy mindig sikerül is. Ebből a többes szabályozásból eredő, a vé-
leményem szerint áldatlan állapotnak köszönhető, hogy egyes jogalkalmazáshoz kapcsoló-
dó, egyébként alapvető és napi szinten felmerülő kérdések a bíróság előtt, és ott is csak leg-
felsőbb szinten, kerülnek rendezésre. Véleményem szerint ennek az a veszélye, hogy a bí-
róság által kialakított gyakorlat a későbbi hatósági jogalkalmazásban nem jelenik meg fel-
tétlenül. Másrészt a nagy ügyszámra való tekintettel, ki tudja, hány hibás döntés születik 
helytelen jogalkalmazás eredményeként, mire egy a bíróság elé kerül. Hasonlóan jogtech-
nikai jellegű probléma a jogértelmezés. Előfordul, hogy a jogszabályban olyan módon ke-
rülnek egyes rendelkezések rögzítésre, amelyek nem feltétlenül, de legalábbis egyes ese-
tekben nem egyértelműek. Már a tanulmány témáját jelentő területhez kapcsolódó alapvető 
rendelkezések körében is találunk ilyet mint a sajátos építményfajták megjelölése.21 Ez a 
meghatározás nem teljesen pontos, ráadásul előfordult már a gyakorlatban olyan eset is, 
hogy még az építmény fogalmára alapozott eljárás is vitatható volt egy egyszerű ügyben.22 
Az energiaiparban, illetve az ahhoz kapcsolódó építésügyi eljárásokban gyakran tartalmaz-
nak a jogszabályok olyan szakkifejezéseket, amelyeknek jogi szempontú megítélése nem 
mindig egyértelmű.23 Bonyolítja a helyzetet egyes alapvető kérdések meghatározása is. Az 
általános hatósági eljárás szabályai között meghatározásra került a jelen tanulmányban tár-
gyalt területet gyakran és alapvetően érintő, az ügyféli körhöz kötődő fogalom, az úgyneve-
zett hatásterület.24 Véleményem szerint ez egy szükséges eleme volt a szabályozásnak, és a 
gyakorlatban is többször hasznos mérceként szolgált a jogalkalmazók számára. Egyik alap-
vető kérdés volt a Szerencsi Szalmatüzelésű erőmű ügyében is a Tokaji boros gazdák szem-
szögéből. Jelenleg azonban a szabályozás ezt a meghatározást már nem tartalmazza.25 
Tény, hogy az általános ügyféli szabályok alapján is megállapítható a hatásterületi érintett-
ség, de véleményem szerint a tévedésnek jelen helyzetben nagyobb a valószínűsége.  

A másik fontos szempont a technikai kérdések megfelelő alkalmazásához kötődik. Az 
említett technikai jellegű szakspecifikus kérdések az anyagi jogszabályokban találhatóak, 
hiszen egyértelműen anyagi kérdésekre vonatkoznak. Az említett anyagi jogi szempontok 
általában igen sokrétűek – környezetvédelemi, biztonságtechnikai, vízügyi, közlekedésügyi 
stb. – többféle igény jelenik meg általuk. Ez jogalkalmazási szempontból a különböző 
szakhatóságoknak az egyes eljárásokba történő bevonása útján kerül kielégítésre. Egy, az 
energiaiparhoz kötődő építésügyi eljárás kapcsán jellemzően, a hatáskörrel rendelkező épí-
tésügyi hatóság mellett általában több és nem is minden esetben ugyanaz a hatóság jár el 
szakhatósági minőségben. Hogy ez mennyire bonyolult és összetett, példaként bemutatom, 

                                                           
21 KARA: i. m. 1083. (3641). 
22 Az általános építésügyi hatóság egy mobil házat építménynek minősített, amelyet az ügyfél, pont a 
hatóság egyik eljárásának eredményeként kényszerből, ráadásul szándéka szerint a hatóság által foly-
tatott eljárás idejére ideiglenes jelleggel állított fel a telkén. A hatóság álláspontom szerint téves ér-
telmezés alapján újabb eljárást indított az ügyféllel szemben. 
23 BH 2010. 230. 
24 2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
(Ket.) 172. § e) hatásterület: az a Magyar Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott 
módon megállapított földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység számottevő 
mértékű hatást gyakorol. 
25 Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXXIV. törvény hatálytalan 2012. II. 01-től. 
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hogy egy villamosvezeték létesítési, engedélyezési eljárásban általában mely hatóságok 
járhatnak el szakhatóságként:26 

− Fővárosi Megyei Kormányhivatal (FMK), Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága; 
− FMK Erdészeti Igazgatósága; 
− Nemzeti Közlekedési Hatóság. Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatala; 
− FMK Közlekedési Felügyelősége; 
− Nemzeti Közlekedési Hatóság. Légügyi Hivatala; 
− Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; 
− Tűzvédelmi szakhatóság, Tűzoltóság; 
− Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalának Igazgatója; 
− Területi Bányakapitányság. 
Természetesen mindegyik hatóság csak abban az esetben járhat el, ha a konkrét ügyben 

hatáskörébe tartozó szakkérdés is felmerül. 
Egy építésügyi eljárást az első mozzanatától, a tervek engedélyeztetésétől a már megva-

lósult létesítmény engedélyeztetéséig az jellemzi, hogy jelentős műszaki tartalmú dokumen-
tumot kell a hatóságnak vizsgálnia. Az eljárásra jellemző helyszíni szemlék rendeltetése is 
az, hogy elsősorban műszaki jellegű kérdésekben hozott döntéseket alapozzon meg. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a területet a jogi jellegű, valamint a technikai kérdések pár-
huzamos alkalmazása, valamint azok szinkronba hozásának kihívása itatja át. Annak ellené-
re választom külön a két kérdéskört, hogy természetesen jellemzően jogszabályban kerül 
rögzítésre a műszaki előírások sokasága is. Mint ahogyan említettem, jellemzően az anyagi 
jogi jogszabályokban, ettől azonban nem válnak jogkérdéssé az ebben való döntések. Az, 
hogy egy villamos vezetéket biztonságtechnikai szempontból hogyan kell megépíteni vagy 
egy nukleáris hulladéklerakót hogyan kell elhelyezni, nem jogkérdés, még akkor sem, ha 
erre vonatkozóan jogszabályok tartalmaznak előírásokat. A jogalkalmazás tehát akkor mű-
ködhet minden igényt kielégítően, ha mindkét területet jól ismerő – tehát jogi és műszaki – 
szakemberek egyaránt kiveszik részüket az eljárásból. A gyakorlatban azonban ez a kitétel 
sokszor nem teljesült, és nem teljesül ma sem. Működtek olyan, a műszaki engedélyezési 
eljárásban meghatározó szerepet betöltő szervek, ahol jogi végzettséggel rendelkező sze-
mély nem is dolgozott. Ennek az lehetett az eredménye, és előfordult, hogy az is lett – ami 
sokszor ki sem derült –, hogy a jog szemszögéből vizsgálva hibás eljárások folytak, és en-
nek eredményeként hibás döntések születtek. Jelen tanulmány egy TÁMOP által támogatott 
projektben tett vállalásom eredményeként született. Ebben a projektben végzett kutatás ke-
retében több szakdolgozat és versenydolgozat készült az irányításom alatt. Ezek a dolgoza-
tok több esetben konkrét, már lezajlott ügyek feldolgozását tartalmazták.27  

A megoldás tehát kizárólag az lehet, ha egy eljárásban mindkét terület képviselői egy-
mással együtt dolgozva egymást kiegészítve járnak el. Megjegyzendő, hogy az elmúlt idő-
szakban ezt a problémakört kedvezően befolyásoló változások történtek. Felállításra kerül-
tek a területi kormányhivatalok, amelyek nem csak nevükben, hanem szervezeti struktúrá-

                                                           
26 Az ún. vezetékjog, körébe tartoznak azon szabályok, amelyek a villamos-vezetékhálózat létesítésé-
re, működtetésére vonatkoznak. Erre vonatkozó szabályokat tartalmaznak pl. a villamosmű biztonsági 
övezetéről szóló 122/2004. (X. 4.) GKM rendelet vagy a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet stb. 
27 Ezek keretében többek között a szerencsi szalmatüzelésű erőmű vagy a panelházak energiatakaré-
kossá tétele is feldolgozásra került. De például a miskolci Auchan Áruházzal kapcsolatos kutatások – 
bár az nem kifejezetten energiaipari, de az erre a területre is igaz megállapításokra jutottunk – kap-
csán is felmerült a jogi szakértelem hiánya az eljárásokban, amelyekből komoly károk származtak. 
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jukat tekintve is merőben újat hoztak. Ennek eredményeként egy olyan hivatali szervezet 
jött létre, amelyben a nem jogi jellegű szakirányú szakértelmet – mint például a műszaki 
szakértelem ‒ az egyes beintegrálódott szakigazgatási szervek mindenképpen biztosítják. 
Emellett azonban biztosított lehet a jogi szakértelem is, ha máshogy nem is, de a törzshiva-
talon keresztül biztosan. Hogy a jövőben ezen szervezeti struktúra ebben a kérdéskörben 
hoz-e pozitív változást, az majd kiderül. De a tanulmányomban tett megállapításaim vonat-
koznak az olyan szervezetekre is, amelyek a kormányhivataltól függetlenül látnak el  
az energiaiparban hatósági feladatokat, és esetlegesen nem tudják kielégíteni a jelzett igé-
nyeket. 

Kevés olyan igazgatási terület létezik mint az építésügy, hiszen ez az igazgatási ág kap-
csolódik a közigazgatás szinte összes szakigazgatási ágához valamilyen módon. Az ener-
giaipar is egy olyan igazgatási ág, amely kapcsolatban áll az építésügy területével. Az épí-
tésügyi hatósági eljárásokra önmagukban is egy bonyolult és összetett szabályrendszer vo-
natkozik. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy egy építménynek alapvetően sokféle szem-
pontnak kell megfelelnie, amely szempontokat jogszabályokban rögzítenek. Másrészt az 
egyes építményeknek a rendeltetésüket tekintve igen nagy változatosságot mutatnak – ezál-
tal kapcsolódva más igazgatási ágakhoz –, amely ugyancsak befolyással lehet a rájuk vo-
natkozó követelményekre. A tanulmány a jogalkalmazás során felmerülő problémákat mu-
tatja be az energiaipari szektorban alkalmazandó építésügyi hatósági eljárásokban, az al-
kalmazandó jogszabályok, valamint a kialakult bírói gyakorlat tükrében. 


