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Jelen tanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-
2010-0001 jelű projekt részeként az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
Ha energiajogról beszélünk, egy olyan jogterületet 
kell definiálnunk, amelynek joganyaga a polgári 
valamint a közigazgatási jog területét érinti. Jelen 
tanulmánynak az a célja, hogy az energia joggal 
kapcsolatos közigazgatási jogi jellegű jogalkalmazás 
kapcsán felmerülő, egyes alapvető problémák 
kerüljenek bemutatásra. A közigazgatásban általá-
ban a jogalkalmazás nem könnyű, az energia-
szektorral kapcsolatos ügyekben azonban talán 
fokozottabban felmerül a helyes jogalkalmazás 
igénye. Nem kétséges, hogy a jelen társadalmak, 
szinte minden tagja használ valamiféle energiát 
(leginkább villamos, vagy hő energiát) tulajdon-
képpen kijelenthető, hogy jelenleg a társadalmak 
energiafüggőségben szenvednek. Ennek eredmé-
nyeként az energiaszektorban történő hatósági 
jogalkalmazás szinte az egész társadalomra 
közvetlen hatást gyakorol, mégpedig meghatározó 
jelleggel (elég ha csak az energiaellátásra gondo-
lunk). Éppen ezért a hatósági jogalkalmazás során 
fokozottan megjelenik a társadalom egészének az 
érdeke, ezáltal gyakorlatilag (mint fogyasztó) az 
egész társadalom az energiaszektor szereplőévé 
válik. 
 
Általánosságban elmondható, hogy a közigazgatási 
hatósági jogalkalmazások jelentős hányadában nem 
elegendő egy szakma ismerete. A közigazgatás által 
megvalósított hatósági jogalkalmazói tevékenységek 
az élet szinte minden szegmensét érintik. 
Nyilvánvaló tehát, hogy önmagában a jogászi, vagy 
igazgatási szakismeret általában nem elégséges a 
színvonalas jogalkalmazói tevékenységhez, szüksé-
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When speaking about energy law, we have to 
define a very special field of law, because the 
energy law’s features come from the field of civil 
law and administrative law. The aim of this paper 
is to show the difficulties of the application of 
energy law in the prospect of administrative law. 
The application of administrative law is not always 
simple, but in the energy sector the need of the 
proper application of law arises. There is no 
doubt, that some kind of energy is used (mostly 
electricity or heat energy) by almost all members 
of today’s society, so basically it can be stated that 
societies are suffering from energy dependency. 
As a result, the application of administrative law in 
the energy sector directly affects the whole 
society. Therefore the social interests appear 
increasingly during the process, so as a consumer 
the whole society becomes an actor of the energy 
sector.  
 
 
 
 
 
 
In general the knowledge of only one profession is 
insufficient during the application of 
administrative law. The application of 
administrative law affects all segments of life. It is 
clear that only legal knowledge or only 
administrative skills are not enough for a high 
quality of implementation, other professional 
knowledge is necessary (e.g. technical, social, 
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ges egyéb (műszaki, szociális, kereskedelmi, 
egészségügyi stb.) szakma ismerete is. Ha az energia 
jogot, mint a közigazgatási jog egyik szakterületét 
nézzük, megállapítható, hogy egy olyan jogterü-
letről beszélünk, ahol a jogalkalmazás során több 
egymástól távol álló szakmához tartozó igény 
együttesen jelenik meg.  
 
Az energia jog területét jellemezi egyrészt olyan 
sajátos műszaki követelmények megjelenése, 
amelyek az energia előállításától, a szállításán át a 
felhasználás fázisában is megjelennek. Az ide 
vonatkozó joganyag a műszaki igazgatás, és azon 
belül is leginkább az építésügy területén helyezkedik 
el.1 Az energiajogot azonban nem csak a műszaki 
sajátosságok teszik mondhatni egyedivé, hanem az 
energiaágazat szereplőinek (termelő, kereskedő, 
szolgáltató stb.) egymás közötti viszonyai is.2 
 
Persze mondhatjuk, hogy a probléma könnyen 
orvosolható, hiszen csak a megfelelő joganyagot 
kell megalkotni, a jogalkalmazásnak feladata csak a 
készen kapott anyag betartatására korlátozódik. Aki 
azonban csak egyszer is vett már a kezébe 
bármilyen vonatozó jogszabályt az tudja, hogy ez 
bizony nem olyan egyszerű feladat. Egyrészt 
minden egyes konkrét esetre szóló jogszabály 
megalkotása lehetetlen. Erre a problémára 
kézenfekvő megoldásnak látszik a hatóságok 
diszkrecionális jogköre. Egy komolyabb energia-
jogot érintő ügy kapcsán ugyanakkor sokféle 
szempont megjelenik (környezetvédelmi, kataszt-
rófavédelmi, vízügyi, gazdasági, honvédelmi, 
területgazdálkodási, fogyasztóvédelmi, nemzetközi 
jogi stb.) Gondolhatnánk, hogy erre is van 
megoldás, hiszen minden egyes szakma ismerője 
mérlegeljen a saját szakterületéhez kapcsolódó 
kérdésben, és a probléma megoldódik. Kérdés, 
lehetséges-e ennyiféle igény összehangolása? 
 
 
 
Tehát az olyan jellegű ügyekben, amelyek az 
energiajog területét érintik, nehezíti a jogalkal-
mazást, hogy általában több szakma alapos 
ismeretét igényli a színvonalas szakmai munka-
végzés. Emellett az eljáró szervek feladataként 
jelenik meg, hogy a különböző, gyakran más-más 
jogszabályokban megjelenő kívánalmaknak megfe-

merchant, medical ...etc.) to do so. If we look at 
energy law as a special field of administrative law, 
it can be stated that during the application of law 
different kinds of professional skills appear.  
 
 
 
 
On the one hand, special technical features appear 
in this field of law, e.g. energy production, energy 
transport, energy use. We can find the relevant 
rules of law in the field of technical management, 
especially in the field of building affaires.1 But not 
only has this feature made the energy law unique, 
but also the internal relationship between the 
actors of the energy sector.2  
 
 
 
Surely we can say that in order to solve the 
problem it is only necessary to make the proper 
statute, so the applier only has to obey the rules. 
In reality these kinds of solutions are impossible, 
because if someone has ever held a related act in 
their hand, they know exactly that applying the 
law is not an easy thing to do.  On the one hand, 
making a statute for every specific case is 
impossible. The discretionary power of the 
authorities would seem an obvious solution for 
this problem. At the same time, various points of 
views appear during a case related to a serious 
question of energy law (environmental, civil 
protection, water management, economic, national 
defence, land management, consumer protection, 
international law, etc.) We could think that there is 
an easy solution for these kinds of problems: if 
someone has the proper knowledge in her/his 
profession, the only thing to do is to think within 
the professional framework and the problem will 
be solved. So the only question is: Is it possible to 
harmonize so many different kinds of needs?   
 
The application of law is difficult in cases related 
to energy law, because to apply the law in a high 
standard level it is necessary to know more 
professions’ rules. In addition the competent 
bodies’ task is to make a decision as desired. The 
administration tries to provide the need for special 
skills in different kinds of processes with a 
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lelő döntést hozzanak. A közigazgatás a speciális 
szakismeret igényét azzal igyekszik biztosítani a 
különböző eljárásokban, hogy egy a szakágakhoz 
illeszkedő tagolt szervezetrendszer végzi a 
jogalkalmazói tevékenységet. Egy eljárásban tehát 
az adott szakmai igényeknek megfelelően több 
szerv együttesen jár el a jogszabályokban rögzített 
munkamegosztás szerint kijelölt eljáró szerv, vagy 
szakhatóság formájában.3 A speciális, például 
műszaki szakismeret tehát elvileg és általában a 
gyakorlatban adott. Emellett egy eljárás sem 
nélkülözhet megfelelő jogi szakértelmet, amely az 
esetek sajnos elég nagy hányadában már nem 
biztosított. A nem jogi jellegű szakismeret 
elsősorban az anyagi jogszabályok alkalmazásához 
szükséges, ahol például egy beadott műszaki 
dokumentum jogszabályoknak való megfelelése a 
vizsgálat tárgya. A hatósági jogalkalmazásban 
azonban minden egyes esetnek a gerincét az 
eljárásjogi szabályok képezik, ez viszont jogi 
szaktudást igényel. A jelen szabályozás mellett már 
annak eldöntése sem könnyű sok esetben, hogy 
melyik jogszabály előírásait kell alkalmazni.4 A 
helyzetet tovább bonyolítja, hogy a hatósági 
jogalkalmazásban általában több jogszabályt kell 
együttesen alkalmazni, és az sem ritka, hogy az 
anyagi és eljárásjogi szabályok együttesen jelennek 
meg egy jogszabályon belül.5 A hatósági 
eljárásokkal szemben alapvető követelmény a 
gyorsaság, az ügyfél megfelelő tájékoztatása. 
Magától értetődik, hogy az előbb említett feltételek 
csak akkor érvényesülhetnek, ha egyértelműen meg 
tudjuk állapítani az ügyfél személyét. Ez sok 
esetben még a megfelelő jogi tudás birtokában sem 
könnyű feladat, különösen egy olyan összetett 
területen, mint az energiajog.6 Előfordul azonban 
olyan eset is, amikor a megfelelő jogászi 
szakismeret hiánya képezi a hibás ügyféli minőség 
megállapításának az alapját, amely végeredményben 
az egész eljárást megalapozatlanná teszi.7  
 
Az energiajog területéhez tartozó ügyekben gyakori, 
hogy több hatóság is részt vesz egy eljárásban, a 
különböző (társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi 
stb.) szempontok kielégítése okán. A tapasztalat 
szerint az a kisebbik baj, ha többen is hatáskörükbe 
tartozónak ítélik egyes szakmai kérdések eldöntését, 
amely eredményeként az ügy elhúzódik. Persze ez 
sem szerencsés, de általában kisebb hátrány 

structured body system, which fits a special 
branch during the application of law. So in one 
process, different kinds of bodies operate 
according to the division of labour drawn up by 
the laws as a department or authority in order to 
meet the professional needs in any cases.3 The 
special knowledge, e.g. technical knowledge is 
given in the practice. In addition no processes can 
be done without any legal knowledge, but 
unfortunately it has not provided in a bigger 
percent of the cases yet. Primarily the non legal 
knowledge is sufficient for the application of 
substantive law, where e.g. the object of the 
examination is how much a submitted legal 
document meets with the statutes. However in the 
administrative law we can find the application of 
the procedural rules in every case, but this 
application needs legal knowledge. Nowadays 
beside this regulation system, it is hard to decide 
which law is required in a given case.4 The 
situation is further complicated by the need of 
applying laws together, and of course it is not 
uncommon that we can find the substantive and 
procedural rules together in one statute.5 The 
fundamental requirement against administrative 
procedures is the rapidity, providing adequate 
information for the clients. These requirements 
can be succeeded if we are able to determine 
clearly the identity of the client. Even if we have 
proper legal knowledge it is not an easy task to do, 
it is particularly true for a complicated field of law 
as the energy law.6 There are cases when the lack 
of legal knowledge causes the incorrect 
identification of the client, and this altogether 
causes an unsubstantiated proceeding.7  
 
 
 
 
 
 
It is not rare in the field of energy law that 
different authorities participate in the proceedings 
in order to satisfy the different needs (social, 
economic, environmental ...etc.) of the society. 
The experience has shown that the smaller 
problem is that at the same time many authorities 
vindicate the given case to themselves claiming 
they have got the authority to make the right 
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származik belőle. A nagyobbik gond, ha senki nem 
tesz semmit, a mulasztás gyakran beláthatatlan 
következményekkel járhat. Világszintű kérdés a 
hatékony energiafelhasználás, amellyel kapcsolatban 
indult a közelmúlt talán legnagyobb hazai 
energiaprogramja, az úgynevezett Panelprogram, 
amely célja a hatékony energiafelhasználás elő-
segítése. A programmal kapcsolatosan a gazdaság, 
és a társadalom oldaláról is egyformán jelentkezett, 
a minél gyorsabb megvalósítás igénye. Ezek 
kiszolgálására jogszabályváltozás valósult meg, 
amely eredményeként, a panelházak hatékony 
energiafelhasználását elősegítő építőipari munkákat 
az engedélyköteles tevékenységek köréből kivon-
ták.8 Ez a jogszabályváltozás természetesen nem azt 
jelentette, hogy a jogszabályi, elsősorban anyagi jogi 
előírásokat figyelmen kívül lehet hagyni. Az 
engedélyezési eljárások ellenőrzési célt is 
megvalósítanak, amely a változás következ-
ményeként azonban elmaradt. Ezek a monumen-
tális méretű munkák gyakorlatilag hatósági kontroll 
nélkül lettek kivitelezve. Erre mutat rá egy 
sajnálatos, `Miskolci paneltűz´ néven elhíresült, 
eset. Az ilyen építőipari munkáknál az érintett 
hatóságok nem kísérték figyelemmel a kivitelezési 
tevékenységeket, hiszen a hatályos joganyag ezt 
expersis verbis nem mondta ki. Álláspontom 
szerint az érintett szervek hibásan értelmezték a 
jogszabályokat. Azzal ugyanis, hogy az adott 
tevékenységeket mentesítették az engedélyezés 
kötelezettsége alól, nem vették el a jogot 
(kötelezettséget) az adott hatóságoktól, hogy a 
tevékenységet ellenőrizzék. Tudomásom szerint az 
ellenőrzések utólagosan, a sajnálatos eset következ-
ményeként váltak gyakorlattá. Alappal feltételez-
hető, hogy a megfelelő jogi szaktudás birtokában 
elkerülhető lett volna az ismertetett mulasztás. 
Véleményem szerint pontosan a megfelelő jogi 
szakismeret birtokában ismerhették volna fel a 
„mulasztó” hatóságok, hogy a jogaikat és 
kötelezettségeiket az adott jogszabályváltozás 
hogyan érintette. Több olyan estet is ismerek, 
amelyekben mind gazdasági, (értem ez alatt a 
megjelenő anyagi értéket) mind társadalmi (sok 
embert érintő) szempontból kiemelt jelentősége 
ellenére jogász nem vett részt. A magam részéről 
ezt azzal magyarázom, hogy a jogalkalmazói 
köztudatban még mindig az a felfogás él, hogy a 
közigazgatás eljárási szabályai viszonylag egyszerű-

decision. The result is a delay in the case. This is 
not fortunate too, but a minor disadvantage 
comes from this. The bigger problem is when no 
one do nothing, because the omission has 
unforeseen consequences. The efficient use of 
energy is a global issue; this is why the so-called 
Tenement House Program has been started in 
Hungary in order to develop the efficient energy 
use. The need of the quicker realization is 
emerged by both the society and the economy. To 
meet the needs a statutory change was made, and 
the result was the tenement house reconstruction 
work as a construction work was removed from 
the licensed activities.8 Naturally this change did 
not mean that we can ignore the substantive 
regulations. The authorizations procedures also 
realize a monitoring function, but this was missed 
as a result of the change. These kinds of 
monumental works were done without any 
authority control. A famous case points that: this 
is the so-called `Miskolci paneltűz´ (Fire in a 
tenement house in Miskolc). The authorities 
involved did not monitor the construction work, 
because the current statutes in force did say 
expressis verbis to do so. In my opinion the 
authorities involved misinterpreted the statutes. 
The explanation is simple, because when this 
construction work was removed from the licensed 
activities it is clear that they exempted the 
authority involved to license the activity, but it is 
important to see and to understand, that the 
removal did not affected the right (obligation) to 
monitor the activity. As I know the controls have 
became frequent since this case. It is reasonable to 
believe that this accident could have been avoided 
with the possession of proper legal knowledge. In 
my opinion if the authorities had possessed 
proper legal knowledge they would have 
understand the actual change in statutes how 
affected their legal rights and obligations. I know 
many cases, which have got crucial importance 
because of their social (involving many people) or 
economic (appearing property value) aspects and 
no jurist has participated in them. I think this is 
because of a public perception that in 
administrative cases there is no need of jurists 
because these kinds of cases or processes are 
simple, because the statutes are not difficult 
enough to need them to participate, so a public 
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ek. Úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás az Áe. 
alkalmazásának idejéből maradt hátra.9 Kétségtelen, 
hogy az Áe. megalkotásában szerepet játszott a 
könnyen átlátható jogalkalmazás igénye, vagyis 
gyakorlatilag egy jogszabályt próbáltak megalkotni, 
amelyet elvileg a laikus ügyfelek is könnyedén 
alkalmazhatnak. A helyzet azonban megváltozott, 
új eljárási törvény lépett hatályba (Ket.), amely 
terjedelmét tekintve jóval bővebb, mint elődje.10 A 
terjedelmi változások mellett figyelemmel kell 
lennünk arra is, hogy az a jogszabályi környezet is 
jelentős változáson ment keresztül, amelyben az új 
törvényt alkalmazni kell.11 Nem lehet kérdéses, 
hogy a megváltozott viszonyok mellett a megfelelő 
jogi szaktudás már nélkülözhetetlen.12 A legtöbb 
hatósági eljárásban kardinális kérdés az ügyféli 
jogok védelme. Véleményem szerint ennek egyik 
legfontosabb garanciája az ügyfél megfelelő 
tájékoztatása. Persze kérdésként merül fel, hogy az 
említett garancia megvalósulhat-e egy olyan 
eljárásban, amelyben jogi szakismerettel rendelkező 
személy nem vesz részt. Az igazság az, hogy ritkán 
találkoztam olyan ügyekkel a hatósági jogalkal-
mazásban, amelyekben az ügyfél megfelelő 
tájékoztatása maradéktalanul megvalósult volna.13 
Az előzőekben leírtak alapján úgy gondolom, hogy 
sikerült arra rávilágítanom, hogy milyen körül-
ményeknek köszönhető, hogy a jogalkalmazás a 
közigazgatásban, és azon belül az energiajog 
területén nehézségekkel küzd. A terjedelmi korlátok 
miatt ehelyütt csak példálózó jelleggel, néhány 
tipikusnak mondható körülményt ismertetek. Nem 
titkolt célja ennek a tanulmánynak a címben 
megjelöltek igazolásán túl, hogy felhívja a fegyelmet 
arra a tendenciára is, amely a közigazgatás 
egészében sajnos jellemző. Egy ilyen bonyolult 
jogalkalmazó tevékenységet ugyanis hatékonyan 
álláspontom szerint csak jól összehangolt munkával 
lehet megvalósítani. Mégpedig oly módon, hogy 
minden érintett szakma képviselője, a megfelelő 
mértékben részt vesz az eljárásban. A tanul-
mánynak nem célja, hogy bárkit is kritikával 
illessen, de a gyakorlati eredmények a fentebb tett 
megállapításokat igazolják. A cél sokkal inkább az 
arra való felhívás, hogy a jogalkalmazói 
tevékenységet érintő szervezői munkán van még 
mit csiszolni, hiszen a megoldás kulcsa véleményem 
szerint ezen a területen keresendő. 
 

servant can solve these problems, can make the 
right decision. In my opinion this attitude was 
came from the act Áe.9 It is evident that with 
creating the Áe. there was a need of a transparent 
application of law, so the legislator tried to make 
only one statue, which could be applied by the laic 
clients. But the situation has been changed since 
then; a new Procedural Act has come into force 
(Ket.), which is more detailed than its 
predecessor.10 Beside the changes in length it is 
important to mention that the regulatory 
environment has also changed, where the new Act 
has to be applied.11 It is evident that a proper legal 
knowledge is indispensable with these changes in 
life situations.12 In most administrative procedures 
a cardinal issue is the protection of the clients’ 
rights. In my opinion the most important solution 
is to inform properly the clients. Basically the 
biggest question is that the proper information 
can be realized with non legal professional. The 
truth is that I have rarely met cases where the 
clients were informed properly.13 As I described 
above I think I could highlight the biggest 
problems, which have caused the difficulties of 
the application of law, particularly in the field of 
energy law. Because of the length limits I only 
mentioned the most important cases and I gave a 
list of the problems. The aim of this essay is firstly 
to prove the given problem in the title and 
secondly to draw attention to the unfortunate 
tendency in the application of administrative law. 
In my opinion to realize an effective application 
of law is to coordinate the different kinds of 
activities during its process. So that the 
representatives of the involved professions have 
to be participated sufficiently in the process. 
There is no aim to criticize anyone, but the 
practical results have justified it. Instead the aim is 
to draw the attention to the work of the 
organization, because as I think the solution has 
to be found in the field of the organization. 
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