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5.1 A járási hivatalok létrejöttéhez kapcsolódó önkormányzati vagyonelemek 

átadásának túlszabályozottsága  

 

A Járt. akként rendelkezett, hogy 2013. január 1. napjával hatáskörök, az azt 2012. december 

31. napjával ellátó személyek, illetve a feladat ellátását szolgáló vagyonelemek (ingó, ingatlan) 

átkerülnek a kormányhivatalokhoz, amelyek a bázisát adják a járási hivataloknak. Az ingó és 

ingatlan dolgokon a kormányhivatalok vagyonkezelői jogot szereztek úgy, hogy a Magyar 

Állam lett a tulajdonos.  



Ez a jogutódlási rendelkezés azonban nem záródott le ennyivel, hiszen a Járt. még arról is 

rendelkezett, hogy ezt az átadást-átvételt egy megállapodás-minta alapján kellett lefolytatni.1 A 

Korm. rendelet1 2. melléklete tartalmazta ezt a megállapodást, amelyet a kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízottnak és az illetékességéhez tartozó települési önkormányzat 

polgármesterének kellett megkötnie 2012. október 31. napjáig. Ennek a határidőnek azonban 

nem volt „különösebb” jelentősége, hiszen ha eddig a határnapig nem jött létre a megállapodás, 

akkor a kormánymegbízott egyszerűen határozatával 2012. november 15. napjáig pótolta a 

megállapodást.2 (A határozat ellen bírósági jogvita volt kezdeményezhető, de ahogy fentebb 

írtam, a 3100 önkormányzatból csak egy nem volt hajlandó megállapodást kötni politikai 

irányultság miatt.) 

 
1 Jártv. 2. § (2) bekezdés 
2 Jártv. 5. § (5) bekezdés 



Emellett azonban a Korm. rendelet1 még arról is rendelkezett, hogy a megállapodások 

megkötése után kell egy birtokbaadási jegyzőkönyv is, amelyet 2013. január 1. napjával kellett 

elkészíteni.1  

Összességében a Járt. és a Korm. rendelet1 az átadás-átvétel kapcsolódóan az alábbi 

„lépéseket” deklarálta: 

- jogszabály erejénél fogva egyes hatáskörök (személlyel és vagyonnal) 2013. január 1. 

napjával a kormányhivataloknak átadásra kerülnek 

- ehhez jogszabály melléklete szerinti megállapodást kell „kitölteni” és aláírni mindkét 

fél részéről (vagy a kormánymegbízottnak dönteni) 

- emellett még egy birtokbaadási jegyzőkönyvet is készíteni kell (és aláírni a feleknek) 

-  az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése 2013. június 30. 

napjáig.2 

 
1 Korm. rendelet 11. § (3) bekezdés 
2 Korm. rendelet 2. mellékletének IV. 6. pontja 



A Korm. rendelet1 2. melléklete teljes körűen rendelkezett az átadás-átvétel feleinek a 

jogaikról és az őket terhelő kötelezettségeiről amellett, hogy – ahogy fentebb is említettem – 

megjelentek ebben a személyi – és dologi állománnyal kapcsolatos rendelkezések is, az ezeket 

érintő egyéb utasítások is.  

Ezt a jogszabály által deklarált megállapodást kellett (volna) aláírni minden 

kormányhivatalnak és érintett önkormányzatnak, amely alapján célszerűnek mutatkozott, hogy 

az egyedi megállapodások eltérő tartalommal kerüljenek megfogalmazásra még akkor is, ha 

minden megállapodásnak vannak közös elemeik.  

A Jszr. 3. § (1) bekezdése szerint azonban a „jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a 

jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák.” Ennek alapján a melléklet szövegét nem 

lehetett az egyedi helyzeteknek megfelelően módosítani, kivenni belőle vagy hozzáírni 

részeket, vagyis a felek valódi szándékának megjelenítése nem történhetett meg.  



Ezen ellentmondásnak a gyakorlatban megjelenő problémás voltának a bemutatására 

kiemelek két esetet, amely kiválóan tükrözik, hogy miért lett túlszabályozva a járási hivatalok 

létrejötte: 

1. A melléklet rendelkezik azon ingatlanok átadásáról, amelyek az önkormányzat 

tulajdonában vannak, de rendelkezik az önkormányzat által egyéb jogcím alapján (pl. 

bérleti szerződés) használt ingatlanok átadásáról is, illetve olyan ingatlanokról is, 

amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak és jelzálogjoggal terheltek. 

Teljesen úgy tűnik és ez a gyakorlatban kezelhetetlen, hogy minden önkormányzat ad 

át ingyenes használatba az adott kormányhivatalnak ingatlanokat, amelyek között van 

saját tulajdonú, bérelt és jelzálogjoggal terhelt is. 

2. A melléklet tartalmazza azt is, amit fentebb az átadás-átvétel kapcsán negyedik 

lépésként jelöltem meg. Ennek problémáját lentebb fejtem ki. 



A Korm. rendelet1 2. mellékletében foglalt, kötelezően alkalmazandó megállapodás 

véleményem szerint az alábbi jogalkotási hibákban szenved:  

1. Okszerűtlen, hiszen a Járt. deklarálta azt, hogy a járási hivatalok az önkormányzattól 

átvett vagyonra építve jönnek létre. Emellett pedig a jogszabály rendelkezett arról is, 

hogy megállapodás hiányában a kormánymegbízott határozattal dönt az átvételről, így 

erre jogi normát alkotni nem célszerű.  

2. Abszolút nem lehet az adott egyedi esetre alkalmazni, normativitásából eredően nem 

módosítható a tényleges helyzethez, a felek valódi akaratát megjeleníteni nem képes. 



1. Valamilyen szinten logikátlan, hiszen az önkormányzattal a kormányhivatal köt 

megállapodást, de a Magyar Állam szerez ingyenes használati jogot, viszont utóbbi két 

fél egymás közötti helyzetére jogi szabályozás nincs. 

2. A fentebb 1. pontban kifejtett probléma az átvett ingatlanok tekintetében. 

Pontatlanság, hiszen a melléklet úgy rendelkezik, hogy mindkét fél az egyéb  jogszabályokra 

is figyelemmel jár el az átadás-átvétellel kapcsolatos kérdésekben, amely vonatkozik az 

ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre is. Azonban ez a megállapodás nem tartalmazza azokat az 

elemeket, amely alapján az így aláírt okirat alkalmas lenne a földhivatali bejegyzésre 



A fentiek alapján véleményem szerint a jogalkotó erősen túlszabályozta a járási hivatalok 

létrejöttét, amely a minőségi jogalkotás is sérült. Nem kellett volna megalkotni jogszabályi 

mellékletként a kötelezően alkalmazandó megállapodást, hiszen elegendő lett volna a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, mint szakmai irányítónak ezt a megállapodást egy 

kötelezően alkalmazandó „formanyomtatványként” eljuttatni a kormányhivatalok részére.  

Ennek alapján az alárendelt szervek alkalmazták volna úgy, hogy a józan ész alapján 

egyediesíthető. 

Másik megoldás lehetett volna az is, hogy ha a jogalkotó nem mellékletbe, hanem függelékbe 

teszi ezt a megállapodást, hiszen az már nem bír normatív tartalommal, így a 

kormányhivatalok számára módosíthatóvá vált volna 



A fentebb említett vagyonkezelői szerződés tekintetében a megállapodások aláírása után, 

2012. december 27. napján került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CCX. törvény. A jogszabály több helyen módosította a Járt-t, 

többek között már eltekint a vagyonkezelői jog alapításáról, sőt 50. § (1) bekezdése szerint az 

átvételre kerülő vagyon „az állam ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi 

és megyei kormányhivatal gyakorolja.” 



Ennek alapján már csak három lépcsős folyamat lett a járási hivatalok felállítása, 

vagyonkezelői szerződés megkötésére nem volt szükség, itt fenti rendelkezéssel 

megteremtődött a kapcsolat a Magyar Állam és a kormányhivatalok között. 

Véleményem szerint ezek a módosítások is alátámasztják azt, hogy a jogalkotó (elsőkörben) 

túlszabályozta a helyzetet, ha a Járt. rendelkezése mellett a Korm. rendelet1 csak egy 

jegyzőkönyvet kíván meg az átadás-átvételhez (amelynek mintáját a jogszabály függelékeként 

jelenítik meg), az is megfelelő lett volna.  



A 2020. március 1. napjával átruházásra kerülő önkormányzati vagyonelemek 

átadásának túlszabályozottsága 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes 

törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 1. § (1) bekezdése rögzítette, hogy a 

„települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző 

építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja, 2020. március 1. napján az állam 

ingyenes használatába kerül. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyakorolja.” Ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig úgy rendelkezett, ahogy fentebb a Járt. 

is, hogy az átadás-átvétel részletkérdéseit az önkormányat és a kormányhivatal által 

megkötendő megállapodásnak kell tartalmaznia. 



Ezt a megállapodást a Korm. rendelet2 rögzítette, ugyanis a 199. § (3) bekezdése módosította 

(egy alcímmel és egy melléklettel egészítette ki) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. redeletet és 

ugyanitt deklarálta, hogy itt is (ahogy fentebb is) egy mellékletbe, a 47. mellékletbe1 foglalt 

megállapodás(-minta) szolgál az eljárás lefolytatására. Ez a megállapodás szinte teljes 

mértékben megfelel a Korm. rendelet1-ben foglalt megállapodásnak, hiszen ugyanúgy 

rendelkezik az ingatlanok tekintetében olyanról, ami az önkormányzat tulajdonában van, de 

olyanról is, amit az önkormáyzat bérleti jog vagy egyéb jogcímen használ és itt is megjelenik a 

jelzáálogjoggal terhelt ingatlan eseteköre is.  

 
1 Ez a melléklet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. redeletet 10. melléklete lett 



Viszont kimelendő – és az általam fentebb, a járási hivatalok felállításánál kifejtett aggályokat 

igazolja ez is -, hogy a jogalkotó már gondolt a „helyi” eltérésekre a kormányhivatal és az 

önkormányzatok által kötendő megállapodások tekintetében, hiszen rögzítte, hogy a 

„megállapodás-minta egyes pontjainak a megállapodásban történő alkalmazása - az Átvevő 

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott döntése alapján - az ingyenes 

használatba kerülő vagyonelemektől, illetve a köztisztviselők, valamint státuszaik átvételétől 

függően történik.” 



Ez egy érdekes jogtechnikai megoldás, hiszen még mindig fennáll az, amit fentebb is 

kifejtettem, hogy a jogszabály melléklete is kötelező normatív erővel bír, így azt módosítani 

nem lehet, itt viszont maga a jogszabály mondta ki, hogy a jogszabály rendelkezéseitől (a 

melléklet egyes részei) a felek eltérhetnek. Üdvözítendő azonban ez a felismerés, mert ezzel a 

megállapodás megkötésének gyakorlati problémái megszűntek, hiszen most már a felek 

eltérhettek, módosíthatták a normatív rendelkezést akként, ami megfelelt a tényleges átadás-

átvételnek. 



Az átadás-átvételi eljárásban itt is jelen volt egy birtokbaadási jegyzőkönyv, amelyet 

2020. március 1. napjával kellett megkötni. A Korm. rendelet1-hez képest a Korm. rendelet2 

még egy kiegészítő rendelkezést tartalmazott, amely szintén a korábbi átadás-átvételi eljárás 

gyakorlati (kevésbé jelentős) problémáinak a kiküszöbölésére szolgált: „A birtokba adási 

eljárás levezetője a kormánymegbízott. A kormánymegbízott dönt a birtokba vételi eljárás 

pontos időpontjáról, továbbá a használatba vevőn és a polgármesteren kívüli jelenlévőkről, a 

birtokba vételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a 

nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet a kormánymegbízott és 

a polgármester írja alá.”1 

Ami azonban ebben a megállapodásban is szerepel, hogy a felek vállalják, hogy a 

vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2020. június 30-ig megkötik. 

 
1 Korm. rendelet2 (3) bekezdés 4. bekezdése 



Összességében a 2020. március 1. napjával átkerülő vagyonelemek átadás-átvételének a 

következő lépései voltak, illetve vannak: 

- jogszabály erejénél fogva az építésügyi hatáskörök (személlyel és vagyonnal) a 

kormányhivataloknak átadásra kerülnek 

- ehhez egy jogszabály melléklete szerinti megállapodást kell megkötni és aláírni mindkét 

fél részéről (vagy a kormánymegbízottnak dönteni határozattal 2020. február 15. 

napjáig) 

- emellett még egy birtokbaadási jegyzőkönyvet is készíteni kell (és aláírni a feleknek) 

-  az átvett vagyon tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése 2020. június 30. 

napjáig. 



Ha ezek alapján összehasonlítjuk a járási hivatalok felállítását (önkormányzati vagyonelem 

átadását) és a 2020. március 1. napjával bekövetkező önkormányzati vagyonelemek átadását, 

akkor látható, hogy teljes mértékben megegyeznek a lépések, a végrehajtandó feladatok. 

Jogtechnikai szempontból egy fontos kivétel azonban van, amit fenebb is említettem, hogy a 

Korm. rendelet2 már saját maga rendelkezett arról, hogy az általa bevezetett kötelezendően 

alkalmazandó megállapodást már módosíthatják a felek a tényleges viszonyoknak megfelelően.  

Ez nagyon jó felismerés volt, de most is azt gondolom, hogy ez is túlszabályozott. Különösen 

azért gondolom ezt, mert 2012. december 27. napján megjelent egy jogszabály, amely végülis 

eltörölte a vagyonkezelői szerződés megkötését, de ilyen jogszabály jelenleg még nem jelent 

meg, vagyis jelen állapot szerint 2020. június 30. napjáig végre kell hajtani a feleknek a 

negyedik lépést is. 



Ha már 2012. év végén a jogalkotó úgy döntött, hogy felesleges mág egy megállapodás és 

egyszerűen csak módosította a jogszabály szövegét (ahogy fentebb említettem), akkor 

véleményem szerint teljesen felesleges volt a Korm. rendelet2-ben mégis rendelkezni erről a 

vagyonkezelői szerződésről.  

A véleményem erről az átadás-átvételről is az, hogy a túlszabályozottságot, a vele együtt 

megjelenő plusz munkát el lehetett volna kerülni azzal, ha a megfelelő törvényi szabályok 

mellett csak egy jegyzőkönyv szolgál az átadás-átvétel alapjául.  


