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2016. évi jogszabály változások  

2015. évi 
CLXXXVI. tv 

Ket. Eht. 

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

és szolgáltatás 

általános 

szabályairól szóló 

2004. évi CXL. tv. 

Az elektronikus 

hírközlésről  

szóló 2003.évi 

C. tv.  

+ 106 további 

jogszabály  

Célok: 
• adminisztratív terhek csökkentése,  

• eljárások egyszerűsítése, 

    gyorsítása  

• közig. bürokráciacsökkentés 

jogszabályi keretei 

2016. január 1. után indult  eljárásokban kell alkalmazni 

A 
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• Sommás eljárás bevezetése 

• Függő hatályú döntés bevezetése   

• Felfüggesztések visszaszorítása 

• Változások az eljárás befejezésében 

• Jogorvoslati változások 

2016. évi jogszabály változások  A 
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  tényállás tisztázott (hiánytalan dokumentáció) 

  nincs ellenérdekű ügyfél 

  ügyintézési határidő kevesebb mint 60 nap 

     vagy  2 hónap (45 nap) 
 

 a hatóság 8 napon belül érdemben dönt 

 az eljárást lezáró – kérelemnek helyt adó – 

döntésből mellőzhető az indokolás 

 

Új elemek a szabályozásban 

Sommás eljárás: 

Nem alkalmazható, ha: 

• a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, v. 

• az eljárást meg kell szüntetni  

A 

(pl. bejelentések) 
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Lényege: 

• A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, 

ha a hatóság 2 hónap elteltével sem hoz 

érdemi döntést. 
• A 2 hónapba beleszámít a hiánypótlás és a szakhat. eljárása is! 

 az eljárási díj összegét a hatóság megfizeti a kérelmező 

ügyfélnek (építtető) és az mentesül az eljárási költségek 

megfizetése alól is 

 

 

 

 

 

Lényege lenne, de 

• esetünkben a függő hatályú döntés a kérelmezett jog 

gyakorlását NEM teszi lehetővé (Eht.  31. § (4) bekezdés) 

Függő hatályú döntés: 

Új elemek a szabályozásban A 
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 De a hatóság az eljárást mégis felfüggesztheti : 

 a vitás jogutódlás eldöntéséig (kérelmező kiesése) 

 szolgalmi, vagy más használati jog alapítása 

Változások a szabályozásban A 

Megszűnt  felfüggesztési esetek:▼ 

• az ügyfél kérelmére történő felfüggesztés 

• az ügy más szerv hatáskörébe tartozó 

kérdés előzetes elbírálásától függ,  

• a hatóság üggyel szorosan összefüggő más  

döntésétől függő 

(fenti esetekben az eljárást meg kell szüntetni) 

A felfüggesztés lehetősége korlátozott: 
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• Fellebbezésben nem lehet olyan 

új tényre hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt 

• A fellebbezést indokolni kell.  

Jogorvoslati változás:  

A fentiek megsértése esetén 

▼ 

fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása  

A Változások a szabályozásban 
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Bürokráciacsökkentés 

 Minden kész 2 hónapon belül ► érdemi döntés  

 Kitűzött határidőn belül nincs hiánypótlás ► eljárás 

   megszüntetése 
 Szakhatóság ügyintézési határidejét túllépi ► 

 szakhatósági hozzájárulás  megadottnak 

 tekinthető    ► érdemi döntés 
 Szakhatóság ügyintézési határidején belül a 2 hónap 

   letelik (hiánypótlást ír ki) ► kérelem megtagadásának, 

   eljárás    megszüntetésének sincs helye ► függő 

   hatályhoz kapcsolódó    joghatás beáll ► a hatóság  

   (szakhatóság) fizet  

 

 

 

 

Az eljárás lehetséges kimenetelei: 

A 
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Bürokráciacsökkentés 

 A hatóság a hiányosságok pótlására rövid határidőt ad.  

 

A rövid határidő alatt a kérelmező nem tudja pótolni  

 

A hatóság a kérelmező számára kedvezőtlen döntést hoz, 

pl. megszünteti az eljárást. 

 

Ismételten megtörténik a kérelem benyújtása és a folyamat 

kezdődik újra. 

 

A két eljárásra fordított együttes idő hosszabb mint ha egy 

eljárásban 70-80 napon belül hozna a hatóság döntést 

 

 

 

 

Tapasztalataink 

A 
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2016. évi jogszabály változások  

Eht. 

Célok: 
• 2014/61/EU irányelv hazai 

átültetése, 

• hírközlést érintő a szabályozás 

átláthatóságát, a jogalkalmazást 

segítő módosítások 

Hatálybalépés 2016. július 1.  

B 

2016. évi 

XLIII. tv 

http://uj.jogtar.hu/
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• Építési munkák összehangolása 

• Fizikai infrastruktúra átláthatósága   

• Tervezett építési munkák átláthatósága  

• Hozzáférés épületen belüli fizikai 

infrastruktúrákhoz 

• Ingatlan használat, közös 

építményhasználat  

 
 

2016. évi jogszabály változások 

fő területei  
B 
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Elektronikus hírközlési építményt elsősorban 

 állami tulajdonban álló közterületen v. 

 meglévő hírk. építmények közös eszközhasználatával v. 

 más fizikai infrastruktúra elemei v. 

 más hálózatüzemeltető f. infrastruktúrájának 

felhasználásával kell elhelyezni 
 

Kiemelt beruházások ► állami ingatlan igénybevétele  

 tulajdonosi hozzájárulás nem szükséges 

 igénybevételről, módjáról tulajdonos írásos értesítése 

 vagyonkezelői hozzájárulás továbbra is szükséges 

 

 

Új elemek a szabályozásban 

Ingatlan használat, közös építményhasználat:  

B 
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Feltételek:  

• a szolgáltató az ingatlan tulajdonosával megállapodás 

érdekében minden tőle elvárhatót megtett, 

• a hírközlési építmény elhelyezésére közterületen, közös 

eszközhasználattal stb. nincs lehetőség. 

Vélelmezhető, hogy „minden tőle elvárhatót megtett”: 

• az ajánlatát követő 45 napon belül Ø megállapodás 

ÉS igazolja, hogy az ajánlatát postai úton megküldte 

• de címzett az átvételt megtagadta, 

• de azt a címzett nem vette át, és a kézbesítés 

megkísérléstől számítva tíz nap eredménytelenül telt el, 

• de a tulajdonosa az ajánlatot kifejezetten elutasította. 

 

Új elemek a szabályozásban 

Szolgalmi jog alapítása:  

B 
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Mivel gyorsít a Hatóság?  

• Tájékoztat, előzetes konzultációt tart 

• Elektronikus úton (e-mail) is megküldi a 

dokumentumokat az ügyfélnek    

• Elektronikus úton (Hivatali Kapu) fordul a 

szakhatóságokhoz (amennyiben lehetséges)  

• A hiányosságok pótlására rövidebb határidőt 

állapít meg (8 nap) 

• Lehetőségek szerint 2 hónapon belül dönt 

• Felgyorsítja az elektronikus ügyintézés 

megvalósítását célzó intézkedéseit   
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Elektronikus ügyintézés 
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Mivel gyorsíthat az építtető (tervező)?  

• Alaposan előkészíti a tervet, előzetes 

szakhatósági hozzájárulások 

• Felelősséggel végzi a tervezést 

• Hiánytalan dokumentációt nyújt be 

• Megfelelő időben nyújtja be a kérelmet 

• Az eljárás előtt konzultál, annak során tartja 

a kapcsolatot a Hatósággal   



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


