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SENIOR KÖZLEMÉNYEK 

 

DR. TORJÁK NORBERT
1
 

MEGÁLLAPODÁS(-MINTA) A JÁRÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁBAN 

1. BEVEZETŐ 

A Kormány a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, illetve a Jó Állam koncepció megalkotásá-

val új fejezetet nyitott a stratégiai tervdokumentumok terén. Ahhoz azonban, hogy a „stratégiatest” megfele-

lően tükrözze, valósítsa meg az alkotók szándékát, elengedhetetlen a „jogtest” fejlődése, sőt fejlesztése. A 

fejlődés talpköveinek a lerakása ellentétes irányt mutatva ment végbe, mint a „stratégiatest” esetében, ugyan-

is 2009-ben született meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (Jszr.), majd az 

Alkotmánybíróság határozatának
2
 (is) következményeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

(új Jat.) új alapokra helyezte a jogalkotással szembeni követelményeket, a jéghegy csúcsa pedig az Ország-

gyűlés által 2011. április 25. napján elfogadott Alaptörvény volt.  

A „stratégiatest” és „jogtest” párhuzamos útjának a közigazgatás területén első markáns találkozási 

pontját a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakí-

tásával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításról szóló 2010. évi CXXVI. törvény által 

2011. január 1. napjától felálló fővárosi és megyei kormányhivatalok jelentették.
3
  

2. JOGSZABÁLYI ALAPOK 

A járási rendszer kialakításához szükséges szabályozás előkészítésére 2011 őszén született meg a politikai 

döntés. A járások kialakítása során figyelembe veendő tizenöt alapelvet a járások kialakításáról szóló 

1299/2011 (IX. 1.) Kormány határozat rögzítette.
4
 A teljesség igénye nélkül az alábbi iránymutatásokat dek-

larálta a Kormány: településszerkezeti különbségek figyelembevétele, metszés nélküli igazodás a megye 

határaihoz, a járásszékhely már kiépült infrastruktúrával rendelkezzen, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségei legyenek.  

A jogalkotói folyamat következő lépcsőfokán megszületett a járások kialakításáról, valamint egyes ez-

zel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (Jártv.), amely a Magyar Közlöny 

86. számában, 2012. július 5. napján jelent meg és „lépcsőzetes” hatálybelépést tartalmazott. A kihirdetést 

követő napon hatályosultak a jogszabály azon rendelkezései, amelyek kimondták, hogy egyes
5
, a települési 

önkormányzatoknál lévő feladatok, illetve a feladatot álló személyek, valamint az ahhoz kapcsolódó vagyon 

átvételre kerül 2013. január 01. napjától. A vagyon tekintetében a Magyar Állam használati jogot szerez (a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok egyidejű vagyonkezelői jogosultsága mellett). A Jártv. a járási biztos 

kinevezéséről is rendelkezett, valamint meghatározta a járási (fővárosi kerületi) hivatalok szervezetét,
6
 ennek 

értelmében az átvett személyek a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyi állományába kerülnek. A 

Jártv. tehát rendezte a feltételrendszerre és a foglalkoztatottakra vonatkozó jogutódlást, amelyet azonban a 

                                                           
1
 PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. 

2
 A 121/2009. (XII.17.) AB határozat 2010. december 31. napjával megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. 

törvényt tekintettel arra, hogy elavult, az Alkotmánnyal már nem összeegyeztethető, illetve alkotmányi szabályozást 

igénylő rendelkezéseket tartalmazott. 
3
 Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szerve. 
4
 A járási rendszer kialakításánál célként deklarálta a Kormány a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú 

területi közigazgatás megteremtését. 
5
 A jogalkotó itt (még) pontosan nem határozta meg, mely feladatok kerülnek át a járási hivatalokba, nyitva hagyta a 

kaput a „jogszabály által meghatározott.....feladatok” kitétellel. 
6
 2013. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) 

bekezdése szerint a járási (fővárosi kerületi) hivatal a megyei (fővárosi) kormányhivatal szervezetén belül helyezkedik 

el. 
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kormányhivatalok és a települési önkormányzatok közötti megállapodásokban kell konkretizálni.
7
 A telepü-

lési önkormányzatoknak és a kormányhivataloknak 2012. október 31. napjáig kellett az átadás-átvételhez 

kapcsolódó megállapodást megkötniük. A határidő elmulasztása nem jelentette akadályát a használati jog 

alapításának. Abban az esetben, ha felek között nem, vagy nem teljes körűen jött volna létre a megállapodás 

a fenti határidőig, akkor az illetékes kormánymegbízott 2012. november 15. napjáig közigazgatási határozat-

tal dönt az átvételről.
8
  

A Jártv. a fentiek deklarálása mellett hatásköri törvény is, hiszen a nyolcvan módosított törvénnyel 

rendezte a feladat- és hatásköri mozgást is.
9
  

A Magyar Közlöny 101. számában jelent meg a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával ösz-

szefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, amely 

mintegy kilencvenkettő (!) jogszabályt módosított a Jártv. által ellátandó feladatoknak megfelelően. 

A járási rendszer kialakításának záró akkordját a Magyar Közlöny 107. számában megjelenő, a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) jelentette.
10

 Ez a 

kormányrendelet már többek között részletesen meghatározta a járási (fővárosi kerületi) hivatalok szervezeti 

felépítését, az illetékességét és 2. mellékletének figyelembe vételével a fentebb még csak említett átadás-

átvétel részletes szabályait, valamint előírta, hogy a megállapodást követően a tényleges birtokbaadás 2013. 

január 1. napján jegyzőkönyv felvétele mellett történik.
11

  

3. A „MEGÁLLAPODÁS-MINTA” FŐBB RENDELKEZÉSEI 

A Korm. rendelet 2. melléklete egy „megállapodás-minta”
12

, amely részletesen tartalmazza az adott önkor-

mányzat, mint átadó és kormányhivatal, mint átvevő jogait és kötelezettségeit, valamint az átadás-átvételre 

kerülő személy és vagyon állományt, illetve az ezekkel kapcsolatos további intézkedéseket. A „megállapo-

dás-minta” elnevezésből, valamint a gyakorlat által megkívánt jogi helyzetből (lásd lentebb) kifolyólag arra 

következtethetnénk, hogy a megállapodás szövege az egyediesítésnek megfelelően módosítható a felek által. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a Jszr. 3. § (1) bekezdését, mely szerint a „jogszabály nor-

matív tartalmú rendelkezéseit a jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák.” Ennek függvényében a 

Korm. rendelet 2. mellékleteként megjelenő „megállapodás-minta” már egyáltalán nem értelmezhető mintá-

nak, vagyis nem lehet az egyedi helyzeteknek megfelelően módosítani.
13

  

A „megállapodás-minta” elemeinek kimerítő részletezése nem képezi a vizsgálódásom tárgyát, azon-

ban nélkülözhetetlen néhány elem kiragadása ahhoz, hogy kirajzolódjanak főbb megállapításaim.  

A megállapodás tartalmán belül első helyen szabályozva van az ingatlanok, azon belül is az átadó ön-

kormányzat tulajdonában lévő ingatlan kizárólagos használatba adása, majd ezt követi az átadóval közös 

használati jogosultság alapításának rendelkezései. A második pontban az átadó önkormányzat által bérleti, 

vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok átadásának kérdéseit rendezik a felek. A harmadik pont 

pedig külön részt ölel fel az átadó önkormányzat tulajdonában lévő, de jelzáloggal terhelt ingatlanokkal kap-

csolatos átadás szabályira. Ezt követően szabályozta a jogalkotó az ingó vagyonra és a foglalkoztatottakra 

vonatkozó rendelkezéseket, valamint a fentebb már említett vagyonkezelői jog alapításához, 2013. június 30. 

napjáig megkötendő vagyonkezelői szerződéshez kapcsolódó alapvető szabályokat. A „megállapodás-minta” 

végére pedig az átadási-átvételi eljárással kapcsolatos általános rendelkezések kerültek, úgy, mint a felek 

általi közös intézkedés a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránt (a bejegyzési engedélyt az 

átadó külön nyilatkozat formájában köteles megadni), a felek a megállapodás végrehajtása során a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve jóhiszeműen járnak el. 

                                                           
7
 Jártv. 2. § (2) bek. 

8
 Jártv. 5. § (5) bek. 

9
 BARTA ATTILA: A magyar államigazgatás alsó-középszintjének kialakítása 2012-ben. A járások feladataira és 

szervezetére vonatkozó főbb megállapítások, in Kodifikáció és Közigazgatás, 2012/2. szám, 32-35. o.  
10

 A jogszabályi környezet szinkronba hozását szolgálta a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüg-

gésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet megalkotása. 
11

 Korm. rendelet 11. § (3) bek. 
12

 Korm. rendelet 11. § (1) bek. 
13

 Országosan mintegy kétezer önkormányzat megállapodására kellett (volna) alkalmazni a „megállapodás-mintát”. 
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A „megállapodás-minta” — figyelemmel a Jszr. fentebb idézett rendelkezésére — azt a látszatot kelti, 

hogy minden önkormányzattól átvételre kerül ingatlan, sőt a fentebb említett, eltérő jogi megítélésű ingatla-

nok is minden önkormányzatnál előfordulnak.  

4. A MEGÁLLAPODÁS (NEM LÉTEZŐ) TÍPUSAI 

Ehhez képest az önkormányzatokkal létrejövő megállapodásokat a tartalom és tényleges megvalósítás szem-

pontjából tipikusan három csoportba lehet sorolni:
14

 

1. Járásszékhely és kirendeltség megállapodása [Ebbe a csoportba tartozó települések megállapodásai 

a legteljesebbek, hiszen itt a foglalkoztatott személyeken és ingó (ide értve többek között a számí-

tástechnikai szoftvert- és eszközt is) vagyonon kívül ingatlan(ok) is átvételre kerül(nek).] 

2. Körjegyzőség és önálló település megállapodása (természetesen a fenti csoportba nem tartozó tele-

pülések) [Az ide sorolandó megállapodásokkal már csak személy és ingó vagyon kerül átvételre.] 

3. Ügysegédes megállapodás
15

 [Az ügysegédes az a személy, aki hetente pár napon vagy akár csak 

pár órára keresi fel az adott települést, hogy az állampolgárok kérelmeit felvegye, majd továbbítsa 

ügyintézés céljából a járási hivatalba. Vagyis ezekben az esetekben az önkormányzat csupán pár 

órára biztosít ügyintézési helyet és eszközt az ügysegédnek.] 

5. A „MEGÁLLAPODÁS-MINTA” ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK AKADÁLYAI 

Fentiek alapján nyolc pontban foglaltam össze azokat a körülményeket, amelyek nehezítik a „megállapodás-

minta”, mint jogszabályi rendelkezés érvényesülését:  

1. Normativitás 

A Jszr. hivatkozott bekezdése alapján a szövege nem egyediesíthető, így nem képes teljes mérték-

ben tükrözni a felek valós akaratát. 

2. Normavilágosság
16

 „sértése”  

Leginkább gyakorlati problémaként merül fel, nehezen értelmezhető, hogy miért ír alá a kormány-

hivatal abban az esetben, ha a Magyar Állam szerez használati jogot, illetve hiányzik a logikai ka-

pocs a két szerv vonatkozásában.
17

 

3. Jogszabályismétlés  

Az új Jat. 3. § harmadik mondata alapján „jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy 

olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.” 

Ennek ellenére a „megállapodás-minta” több helyen, különösen a bevezető rendelkezéseiben fi-

gyelmen kívül hagyja ezt a tilalmat. 

4. Átadás-átvétel folyamatának le nem zárása  

A hatályos szabály alapján a tényleges birtokba adás jegyzőkönyv felvételével történik, majd ezt 

követi a vagyonkezelői szerződés aláírása. 

5. Kikényszeríthetetlenség 

Ha nem jöttek volna létre a megállapodások a megjelölt határidőig,
18

 akkor a kormánymegbízott 

közigazgatási határozattal hozta volna létre a megállapodást, illetve egészítette volna ki. 

6. Tartalmi kezelhetetlenség 

                                                           
14

 A kifejtett csoportosítás nem taxatív, fentiektől eltérő szempontok alapján természetesen más rendszer is kialakítható 
15

 Korm. rendelet 1. § (1) bek. 
16

 az új Jat. 2. § (1) bek. alapján a jogalkotás alapvető követelményeinek egyikét jelenti (ld. még: 26/1992. (III.5.) AB 

határozat). 
17

 Ennek a tükrében fordulhatott elő az az eset, amikor egy átadó önkormányzat (akinek a tárgyi ingatlanon használati 

joga volt egy más szervet megillető vagyonkezelő jog mellett) hozzájárulását kérte a vagyonkezelőtől a használati jog 

bejegyzéséhez. A helyzet furcsaságát az jelentette, hogy az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam volt, akinek javára 

természetesen szükségtelen a használati jog bejegyzése. (Az önkormányzat a „megállapodás-minta” alapján a — Jártv-

vel ellentétben — kormányhivatal javára kívánta bejegyeztetni a használati jogot.) 
18

 Az országban egyetlen településsel nem sikerült 2012. október 30. napjáig a megállapodást megkötni, ld.: 

http://jarasok.com/jarasi-hirek/a-kormanyhivatal-dontott-a-szegedi-jarasi-hivatal-kialakitasa-ugyeben.html 

(2012.12.14.). 

http://jarasok.com/jarasi-hirek/a-kormanyhivatal-dontott-a-szegedi-jarasi-hivatal-kialakitasa-ugyeben.html
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Gondolok itt arra a fentebb kifejtett helyzetre, hogy a „megállapodás-minta” azt a látszatot kelti, 

hogy minden önkormányzattól kerül át ingatlan a saját tulajdonából, bérleti vagy egyéb szerződéses 

viszonyából, etc. 

7. Ellentmondásosság 

A „megállapodás-minta” szerint a végrehajtás során a felek a vonatkozó jogszabályi rendelkezése-

ket figyelembe véve járnak el. Véleményem szerint ez vonatkozik az ingatlan-nyilvántartásról szó-

ló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) rendelkezéseire is, amelyet alátámaszt az is, hogy a „megálla-

podás-minta” megköveteli a bejegyzési engedélyt is, holott a jogalkotó ennek benyújtásától el is te-

kinthetett volna.
19

 A „megállapodás-minta” azonban nem rendelkezik azokkal a kellékekkel, ame-

lyek elengedhetetlenek a sikeres ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez.
20

 

8. Szövegezési hiba előfordulása  

Érdemben nem jelenti a „megállapodás-minta” érvényesíthetetlenségét, azonban a lyukat üt a mi-

nőségi jogalkotás bástyáján.  

Az ügysegédes megállapodás az, amely a legkisebb mértékben köthető meg a Korm. rendelet 2. melléklete 

alapján. Véleményem szerint itt jelenik meg legélesebben a jogalkotó formába öntött akarata,
21

 vagy ha úgy 

tetszik a Korm. rendelet érvényesülése és annak gyakorlati végrehajthatósága közötti ellentmondás.  

Fentiek alapján a „megállapodás-minta” és a gyakorlati megvalósítás ellentmondásának hibaforrását 

két területre dimenzionálhatjuk: 

1. Jogszabályszerkesztés  

a) abban az esetben, ha szűk értelemben gondolunk a jogszabályszerkesztésre, vagyis ha jog-

szabályszerkesztés alatt csak a technikai megvalósítását értjük a fejezetek, címek és szaka-

szok egymáshoz való viszonyának, akkor az ellentmondások gyökere nem erre vezethető 

vissza. 

b) ha jogszabályszerkesztésen a jogalkotói akarat formába öntését értjük, akkor már itt (is) ta-

lálkozhatunk a gordiuszi csomóval, hiszen jogszabály-szerkesztési kérdés lehet, hogy egy 

„megállapodás-minta” a jogszabály mellékleteként vagy függelékeként jelenik-e meg. 

2. Jogalkotás 

Egy példával világítom meg, hogy pontosan mit is értek jogalkotás mezején elkövetett hiba alatt: 

„Két kodifikátor az utcán sétálva egy halüzlet kirakatában az alábbi felirattal találkozik: 

„Ma itt friss hal kapható!” 

Elgondolkodnak, értelmezik a szöveget és szabályozási szempontból alábbi megállapításokat teszik: 

1. A „Ma” időhatározó szó teljesen felesleges, hiszen ha nyitva van az üzlet, akkor értelemszerű, hogy 

a vásárlók igénybe is vehetik a kereskedelmi szolgáltatást. 

2. Az „itt” helyhatározó szó is lényegtelen, mivel halat nem a szomszédos (más termék árusítására sza-

kosodott) üzletben vehetnek a vendégek.  

3. A „friss” jelző egyenesen azt a látszatot kelti, hogy általánosságban, az év többi napján a vásárlók-

nak nincs olyan „szerencséjük”, hogy friss halat vegyenek. Nyilvánvalóan nem ezt kívánta sugallni a 

felirat alkotója.  

4. Az előzőekhez hasonlóan a „hal” szócska alkalmazása is elkerülhető lett volna, hiszen mindenki 

számára világos, hogy egy halüzletben halat és nem pékárut fognak keresni a vendégek.  

 

                                                           
19

 A használati jog és vagyonkezelői jog alapítását a Jártv. keletkezteti, így úgy vélem, hogy a Korm. rendelet 

deklarálhatta volna a jogalkotó azon akaratát is, hogy a „megállapodás-minta” nem követeli meg az Inytv-ben előírt, 

magánjogi szerződések kötelező kellékeként megjelenő „bejegyzési engedélyt”. Hasonló rendelkezést találunk a Jártv. 

4. §-ában, amikor is a jogalkotó egyértelműen rögzíti, hogy a használati jog „…ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzésére irányuló eljárás díj- és illetékmentes.” 
20

 Lásd: Inytv. 32. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 70. §. 
21

 A vizsgálódásom középpontjára, vagyis kizárólag a „megállapodás-mintára” gondolok. 
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A mondatból egyedül a „kapható” szó használatának lehetne létjogosultsága, de önmagában már értel-

mezhetetlen, illetve felesleges.” 

Azt kívántam ezzel megvilágítani, hogy a Korm. rendelet 2. melléklete, mint „megállapodás-minta” tekinte-

tében a jogalkotó a túlszabályozottság talajára lépett. Ez a túlszabályozottság pedig magával hozta a fentebb 

említett ellentmondásokat, hibákat. 

6. ÖSSZEGZÉS 

Összességében tehát szerintem csak másodsorban beszélhetünk jogszabály-szerkesztési hibáról, elsősorban a 

jogalkotás területén kialakuló helyzetről van szó, ezt támasztja alá az is, hogy ha a jogalkotó eltekint a „meg-

állapodás-minta” megalkotására vonatkozó szándékától, akkor fel sem merül a jogszabályszerkesztés kérdé-

se.  

Véleményem szerint elegendő lett volna a fentebb említett jegyzőkönyv az átadáshoz, ezzel jelentős 

tehertől mentesült volna mindkét fél.  

Abban az esetben azonban, ha a jogalkotó mégis megállapodással kívánta volna lebonyolítani az át-

adást, akkor a Korm. rendelet függelékeként tudott volna valódi, a gyakorlati kihívásoknak megfelelően 

egyediesíthető mintát adni — tekintettel arra, hogy normatív erővel a jogszabály szakaszai és mellékletei 

bírnak,
22

 vagyis a függelék nem — a kormányhivataloknak.
23

 

Várhatóan 2012 decemberében az Országgyűlés — alátámasztva az általam felvetett problémákat — 

elfogad egy jogszabály-módosító csomagot, amely alapján 2013. január 1. napjától az átvételre kerülő va-

gyon tekintetében nem a Magyar Állam, hanem a fővárosi és megyei kormányhivatal lesz a használati jog 

jogosultja, a vagyonkezelői jogról szóló rendelkezések pedig hatályukat vesztik. Ezzel a járási (fővárosi ke-

rületi) hivatal kialakításához kapcsolódó három lépcsős — megállapodás, jegyzőkönyv, vagyonkezelői szer-

ződés — eljárás lerövidül, azonban ezzel egyidejűleg (szintén a „megállapodás-minta” miatt) egy új problé-

ma jelentkezik azzal, hogy így már nem lesz összhang a jogszabályi rendelkezések és az aláírt több ezer 

megállapodás között! Ez azonban jelen vizsgálódásomhoz képest jövőbeli probléma, amelyet vagy a jogalko-

tónak vagy a megállapodásban részes feleknek kell orvosolnia.  
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irányító utasításait, tájékoztató leveleit a kormányhivatalok rendre végrehajtják. 
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