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Kor mány ren de le tek

A Kormány

136/2006. (VI. 26.) Korm.

rendelete
az állami vezetõk és az államigazgatási szervek
köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról 

és azok feltételeirõl

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va -
la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.)
76.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a mi nisz ter re, az ál lam tit kár ra, a
szak ál lam tit kár ra (a to váb bi ak ban együtt: ál la mi ve ze tõ), a 
kor mány biz tos ra, a mi nisz te ri biz tos ra, a mi nisz te ri ka bi -
ne tet ve ze tõ ka bi net fõ nök re, a Ksztv. 27.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély re, a Kor mány ál tal fel -
ügyelt, a Kor mány vagy a Kor mány tag ja irá nyí tá sa alá tar -
to zó ál lam igaz ga tá si szerv nél fog lal koz ta tott ve ze tõi meg -
bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ re, a po li ti kai fõ ta nács -
ad óra és a po li ti kai ta nács adó ra terjed ki.

(2) E ren de let ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni
kell a Ksztv. 72.  §-ának (5)–(7) be kez dé sé ben, va la mint
81.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ál lam -
tit ká ri vagy szak ál lam tit ká ri il let mény re, il let ve jut ta tá -
sok ra jo go sul tak jut ta tá sa i ra is.

A juttatásokra vonatkozó közös szabályok

2.  §

(1) Az ál la mi ve ze tõ jut ta tá sok ra va ló jo go sult sá ga az
ál la mi ve ze tõi meg bí za tás idõ tar ta má ra és a Ksztv.
11.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ra áll 
fenn.

(2) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó, ál la mi ve ze tõi szol -
gá la ti jog vi szonnyal nem ren del ke zõ sze mé lyek jut ta tá -
sok ra va ló jo go sult sá ga – ha e ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik – meg bí za tá suk tel jes idõ tar ta má ra áll fenn.

(3) A jut ta tá sok költ ség ve té si fe de ze tét – ha tör vény,
kor mány ren de let vagy e ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – an nak a szer ve zet nek a költ ség ve té sé bõl kell biz to sí -
ta ni, amely ben a jo go sult a tiszt sé gé bõl (meg bí za tá sá ból)
adó dó fel ada ta it tel je sí ti (a to váb bi ak ban: mun kál ta tó).

(4) A kül föl di ki kül de tés sel kap cso la tos ki adá so kat a
mi nisz ter el nök ese té ben a Kül ügy mi nisz té ri um költ ség ve -
té sé ben kell biz to sí ta ni és el szá mol ni.

3.  §

Az e ren de let sze rin ti jut ta tá sok igény be vé te lé re vo nat -
ko zó jo go sult sá got az ál la mi ve ze tõk ese té ben a Ksztv.
6.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti iga zol vány, a kor mány -
biz tos ese té ben a mi nisz ter el nök ál tal ki adott iga zol vány, a 
töb bi jo go sult ese té ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ál tal ki ál lí tott iga zo lás iga zol ja.

Hivatali lakás használata, lakásfenntartási térítés

4.  §

(1) A mi nisz ter és az ál lam tit kár ré szé re hi va ta li la kás
hasz ná la tát le het biz to sí ta ni, ha – a ve le kö zös ház tar tás -
ban élõ há zas tár sa (élet tár sa) la kás vi szo nya it is fi gye lem -
be vé ve – Bu da pes ten vagy köz vet len von zás kör ze té ben
meg fe le lõ la kás sal nem ren del ke zik.

(2) A meg fe le lõ ség szem pont já ból a la kás szo ba szá mát,
alap te rü le tét, kom fort fo ko za tát és mû sza ki ál la po tát, az
együtt la kók szá mát, va la mint az ál la mi ve ze tõi tiszt ség,
ille tõ leg egyéb meg bí za tás el lá tá sá val össze füg gõ sa já -
tos biz ton sá gi és egyéb kö ve tel mé nye ket kell fi gye lem be
ven ni.

(3) Hi va ta li la kás ként egy sze mély be köl tö zé se ese tén
ket tõ, egyéb eset ben az együtt la kó sze mé lyek szá má nak
meg fe le lõ, de leg ke ve sebb há rom la kó szo bá val ren del ke -
zõ, leg alább kom for tos, a mû sza ki, fenn tar tá si, üze mel te -
té si és a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek szem pont já ból ál la mi
ve ze tõi la kás nak, il le tõ leg a jo go sult fel adat kör ének el lá -
tá sá ra al kal mas bu da pes ti vagy Bu da pest köz vet len von -
zás kör ze té ben lé võ la kást kell biz to sí ta ni.

(4) A jut ta tás igény be vé te lé re jo go sul tat ter he lik a la -
kás hasz ná lat tal össze füg gés ben fel me rü lõ kar ban tar tá si és 
ki sebb ja ví tá si költ sé gek, az ener gia szol gál ta tá si és köz -
üze mi dí jak, va la mint a táv be szé lõ szol gál ta tá sok dí jai. A
lak bért és a jo go sul tat a bér let tel kap cso lat ban ter he lõ kü -
lön szol gál ta tá sok dí ját a mun kál ta tó biz to sít ja.

(5) A hi va ta li la kás hasz ná lat e ren de let ben fog lal tak
sze rin ti jut ta tá sá ról – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter nek a jo go sult ság fenn ál lá sá ra vo nat ko zó iga zo -
lá sa alap ján, vé dett sze mé lyek ese té ben a rend õr ség il le té -
kes szer vé vel együtt mû köd ve – a mun kál ta tó gon dos ko -
dik.

(6) A hi va ta li la kás hasz ná la ta irán ti igényt a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél kell írás ban be je len te -
ni, aki gon dos ko dik az igény jo go sult ság fel té te le i nek el -
len õr zé sé rõl.
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5.  §

(1) A la kás nak az ál la mi ve ze tõi te vé keny ség, il le tõ leg a 
jo go sult fel adat kör ének el lá tá sá hoz szük sé ges tech ni kai
esz kö zök kel va ló fel sze re lé sé rõl, ezek kar ban tar tá sá ról és
ja ví tá sá ról – az érin tett szer vek meg ál la po dá sa sze rint – a
mun kál ta tó, il le tõ leg a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó -
ság gon dos ko dik.

(2) Ha az épü let kar ban tar tá sá val, fel újí tá sá val, hely re -
ál lí tá sá val, át ala kí tá sá val, bõ ví té sé vel kap cso la tos mun -
kák csak a bent la kók át me ne ti ki köl töz te té se ese tén vé gez -
he tõk el, to váb bá, ha a la kás bér le ti jog vi szony az igény jo -
go sult ság fenn ál lá sa alatt a jo go sult ér dek kö rén kí vül ál ló
ok ból szû nik meg, ré szé re a 4.  §-ban írt fel té te lek nek meg -
fe le lõ má sik la kást kell biz to sí ta ni.

(3) A vé dett sze mély la ká sá nak tech ni kai vé del mé re kü -
lön jog sza bály ren del ke zé sei az irány adók.

(4) A jo go sult a la kás el lá tás ke re té ben hasz nált la kást
nem cse rél he ti el.

(5) A hi va ta li la kás sal va ló el lá tás ke re té ben hasz nált la -
kás a jo go sult ré szé re nem ide ge nít he tõ el, a la kás ra vo nat -
ko zó tar tá si szer zõ dés hez hoz zá já ru lás nem ad ha tó, il le tõ -
leg a jo go sult ha lá la ese tén a bér le ti jog vi szony nem foly -
tat ha tó.

(6) A la kás el lá tás ke re té ben lét re jö võ la kás bér le ti jog vi -
szony ra egye bek ben a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va -
la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról
 szóló tör vény ren del ke zé sei meg fe le lõ en irány adók.

6.  §

(1) Ha a 4.  § sze rin ti, hi va ta li la kás hasz ná la tá ra jo go sult 
ál la mi ve ze tõ hi va ta li la kás ra nem tart igényt, ké rel mé re
la kás fenn tar tá si té rí tést kell fi zet ni.

(2) A la kás fenn tar tá si té rí tés irán ti ké rel met a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nél kell írás ban elõ ter jesz -
te ni, aki gon dos ko dik az igény jo go sult ság fel té te le i nek el -
len õr zé sé rõl.

(3) A la kás fenn tar tá si té rí tés ha vi össze ge a bu da pes ti
(von zás kör ze ti) la kás meg ol dás sal össze füg gés ben fel me -
rült, szám lá val iga zolt lak bér nek meg fe le lõ összeg, leg fel -
jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi il let mény alap hat szo ro sa. A 
la kás fenn tar tá si té rí tés egy összeg ben, ha von ta utó lag, a
tárgy hót kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

A külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások

7.  §

(1) Az ide ig le nes kül föl di ki kül de tést tel je sí tõ ál la mi
ve ze tõt, va la mint az ál la mi ve ze tõi szol gá la ti jog vi szony -
ban nem ál ló kor mány biz tost és a Ksztv. 27.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mélyt kül föl di tar tóz ko dá sa
ide jé re, el lát mány ként, költ ség té rí tés il le ti meg.

(2) A költ ség té rí tés ma gá ban fog lal ja
a) a kül föl di na pi dí jat, va la mint
b) a szál lás, a jár mû hasz ná lat és a ki kül de tés tel je sí té -

sé vel össze füg gés ben fel me rü lõ egyéb in do kolt, leg fel jebb 
a ki kül de tés nap tá ri nap jai és a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott összeg szor za tá ig ter je dõ össze gû költ sé gek szám lá -
val iga zolt össze gét.

(3) A kül föl di na pi díj fel hasz ná lá sát szám lá val kell iga -
zol ni.

(4) A kül föl di na pi díj egy nap ra esõ össze gé nek or szá -
gon kén ti és va lu ta ne mek sze rin ti mér té két – az egyes or -
szá gok ár- és jö ve del mi vi szo nya i nak ala pul vé te lé vel,
40 és 100 eu ró kö zöt ti összeg ben – a kül ügy mi nisz ter ál la -
pít ja meg.

(5) Ha a ki kül dött a ki kül de tés idõ tar ta ma alatt kül föl -
dön élel me zés ben és el szál lá so lás ban ré sze sül, na pi díj ra
nem tart hat igényt.

(6) A köz szol gá la ti jog vi szony ban ál ló, e ren de let ha tá -
lya alá tar to zó sze mélyt a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint il le ti meg költ ség té rí tés.

Utazással kapcsolatos juttatások

8.  §

(1) Ha a kül föld re uta zás re pü lõ gép pel tör té nik,
a) a Kor mány tag ja ré szé re el sõ osz tály nak,
b) az e ren de let ha tá lya alá tar to zó más sze mé lyek ré -

szé re Eu ró pán be lü li uta zás nál „tu ris ta”, a négy óra re pü lé -
si idõt meg ha la dó ten ge ren tú li uta zás nál, il le tõ leg más
hosszú tá vú já ra tok nál ma ga sabb kom fort osz tály nak
meg fe le lõ árú re pü lõ jegy vá sá rol ha tó.

(2) Vo nat tal tör té nõ uta zás ese tén az ál la mi ve ze tõ, a
kor mány biz tos, a mi nisz te ri biz tos és a Ksztv. 27.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély el sõ osz tályt ve -
het igény be.

(3) Az ál la mi ve ze tõ és a kor mány biz tos kül föld re uta -
zás és kül föld rõl tör té nõ ha za uta zás ese tén, il le tõ leg kül -
föl di ál la mi ve ze tõk fo ga dá sa (kí sé ré se) cél já ból jo go sult a 
kor mány vá ró-he lyi sé gek hasz ná la tá ra. Ma gán cé lú uta zás
ese tén a kor mány vá ró hasz ná la tá ra vo nat ko zó jo go sult ság
a Kor mány tag ját il le ti meg.

Személygépkocsi használata

9.  §

(1) Az ál la mi ve ze tõt, a kor mány biz tost, a kor mány hi -
va ta lok ve ze tõ he lyet te se it, a köz pon ti hi va ta lok ve ze tõ it
és a kül föld re akk re di tált ma gyar kül kép vi se le ti ve ze tõ ket
sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat il le ti meg.
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(2) A sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat ke re té ben biz to sí tott 
sze mély gép ko csi hi va ta los és ma gán cé lú uta zás ra egy -
aránt igény be ve he tõ.

(3) A sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat ra jo go sult nak gép -
jár mû-ve ze té si pót lék nem fi zet he tõ.

(4) A sze mély gép ko csi me net le vél nél kül, ér vé nyes for -
gal mi en ge déllyel ve het részt a köz úti for ga lom ban.

10.  §

(1) Sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat cí mén a mi nisz tert, az
ál lam tit kárt és a kor mány biz tost egy, fel sõ kö zép ka te gó ri -
á jú (8. ka te gó ria), a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
töb bi sze mélyt egy, leg fel jebb fel sõ kö zép ka te gó ri á jú
(7. ka te gó ria) sze mély gép ko csi hasz ná la ta il le ti meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek szá -
má ra a sze mé lyes gép ko csi hasz ná lat hoz gép ko csi ve ze tõt
kell biz to sí ta ni.

(3) A sze mély gép ko csi ka te gó ri ák ra a 168/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
1/2004. (MK 108.) MeHVM tá jé koz ta tó az irány adó.

Rádiótelefon és az internet használata

11.  §

A mi nisz té ri u mot ve ze tõ, a kor mány hi va talt fel ügye lõ
vagy a köz pon ti hi va talt irá nyí tó mi nisz ter, to váb bá a Kor -
mány ál tal köz vet le nül fel ügyelt kor mány hi va tal ve ze tõ je
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér té sét
kö ve tõ en – bel sõ sza bály zat ban ál la pít ja meg a ve ze té se,
fel ügye le te vagy irá nyí tá sa alá tar to zó szerv ál lo má nyá ba
tar to zó sze mé lyek szá má ra biz to sí tott rá dió te le fon- és in -
ter net hasz ná la ti jo go sult ság rész le tes sza bá lya it.

Egészségügyi ellátás

12.  §

(1) Az ál la mi ve ze tõt és a kor mány biz tost a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal és a szol gál ta tást nyúj tó egész ség ügyi in téz -
mény kü lön meg ál la po dá sa sze rint, té rí tés men te sen,
egész ség ügyi el lá tás il le ti meg. A meg ál la po dás meg kö té -
sé rõl és fo lya ma tos fenn ál lá sá ról a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal gon dos ko dik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás ban meg kell
ha tá roz ni kü lö nö sen:

a) az el lá tást nyúj tó, il le tõ leg az ab ban köz re mû kö dõ
egész ség ügyi in téz ményt,

b) az el lá tá sok kö rét, pon tos tar tal mát, igény be vé te lük
fel té te le it,

c) a já ró be teg-el lá tás he lyét, va la mint az ez zel kap cso -
la tos or vo si és szak or vo si ren de lé si óra szá mo kat,

d) az el lá tás igény be vé te lé nek rend jét és az igény jo go -
sult ság iga zo lá sá nak mód ját,

e) az ál la mi ve ze tõk sze mé lyé hez kö tött biz ton sá gi, ké -
szült sé gi és egyéb in do kolt több let szol gál ta tá so kat,

f) a szol gál ta tás dí ját és a díj át uta lá sá nak rend jét,
g) az el lá tás hoz szük sé ges esz kö zök biz to sí tá sá nak

mód ját és fel té te le it,
h) a meg ál la po dás idõ tar ta mát és meg szün te té sé nek

sza bá lya it.

(3) Az egész ség ügyi el lá tás fe de ze tét a köz pon ti költ -
ség ve tés bõl, a Mi nisz ter el nök ség költ ség ve té si fe je zet ben
kell biz to sí ta ni.

A Kormány központi üdülõjének használata

13.  §

(1) Az ál la mi ve ze tõ, a kor mány biz tos, a mi nisz te ri biz -
tos és a Ksztv. 27. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
sze mély jo go sult a Kor mány köz pon ti üdü lõ jé nek (a to -
váb bi ak ban: üdü lõ) hasz ná la tá ra.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az
(1) be kez dés ben fel nem so rolt sze mély szá má ra is en ge dé -
lyez he ti az üdü lõ hasz ná la tát.

(3) Az üdü lõt az igény jo go sult tal együtt üdü lõ há zas tár -
sa (élet tár sa), gyer me ke, gyer me ké nek há zas tár sa, to váb bá 
szü lõ je és uno ká ja is igény be ve he ti.

(4) Az igény jo go sult a sa ját és hoz zá tar to zó ja üdü lé sé -
vel össze füg gés ben té rí té si dí jat fi zet.

(5) A té rí té si díj a szál lás- és ét ke zé si költ sé get, va la -
mint az üdü lé si szol gál ta tá sok dí ját fog lal ja ma gá ban.

14.  §

A mi nisz ter el nök az e ren de let sze rin ti jut ta tá so kat a
ren de let ha tá lya alá tar to zó sze mély ré szé re, a ren de let ke -
re tei kö zött meg ál la pí tott fel té te lek sze rint, egyé ni el bí rá -
lás alap ján, egye di leg is en ge dé lyez he ti.

Záró rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok jo go sult sá gi fel té te le i rõl 
 szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let, va la mint az azt
mó do sí tó 284/2003. (XII. 29.) Korm. ren de let és 15/2004.
(II. 5.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány

137/2006. (VI. 28.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai
Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete

(EUMETSAT) közötti együttmûködési megállapodás
módosításának kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak
Hasz no sí tá sá nak Eu ró pai Szer ve ze te (EUMETSAT)
 közötti együtt mû kö dé si meg ál la po dás (a to váb bi ak ban:
meg ál la po dás) mó do sí tá sa kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré -
sé re.

2.  §

A Kor mány a meg ál la po dás mó do sí tá sát e ren de let tel
ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás mó do sí tá sá nak hi te les an gol nyel vû
szö ve ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa
a  következõ:

„Amend ment
to the Co o pe ra ting Sta te Ag re e ment bet we en

the Eu ro pe an Or ga ni sa ti on for the Exp lo i ta ti on
of Me te o ro lo gi cal Sa tel li tes (EUMETSAT)

and the Go vern ment of Hun ga ry”

The Eu ro pe an Or ga ni sa ti on for the Exp lo i ta ti on of
Me te o ro lo gi cal Sa tel li tes, es tab lis hed by the Con ven ti on
ope ned for sig na tu re in Ge ne va on 24 May 1983 and
en te red in to for ce on 19 Ju ne 1986, as amen ded by the
Amen ding Pro to col at ta ched to Co un cil Re so lu ti on
EUM/C/Res. XXXVI, which en te red in to for ce on
19 No vem ber 2000 (he re i naf ter re fer red to as
„EUMETSAT”), and the Go vern ment of Hun ga ry
(he re i naf ter re fer red to as „Hun ga ry”),

re cal ling the Co o pe ra ting Sta te Ag re e ment bet we en
EUMETSAT and Hun ga ry, sig ned on 7 July 1999
(he re i naf ter re fer red to as „the Ag re e ment”),

re cal ling that Ar tic le 7 of the Ag re e ment es tab lis hed
that the Ag re e ment shall re ma in in for ce for a pe ri od of
5 ye ars and that it re qu i res, du ring the fifth ye ar fol lo wing
the ent ry in to for ce of the Ag re e ment, a for mal re vi ew
of the co o pe ra ti on in vi ew of a pos sib le ac ces si on by
Hun ga ry to EUMETSAT as a full Mem ber Sta te,

re cal ling that Ar tic le 7 of the Ag re e ment was for mally
amen ded on 29 July 2004 to ex tend the du ra ti on un til
31 De cem ber 2005,

ta king in to ac co unt the ve ry fru it ful co o pe ra ti on
bet we en Hun ga ry and EUMETSAT du ring the pe ri od
co ve red by the Ag re e ment,

be a ring in mind that the re qu i red steps for the ac ces si on
of Hun ga ry to EUMETSAT as a full Mem ber Sta te are
be ing fol lo wed and that the pro cess is ex pec ted to be
fi na li sed by 1 Ja nu a ry 2009,

re cal ling that the Ag re e ment, as amen ded on 29 July
2004, will ex pi re on 31 De cem ber 2005,

wis hing to pro vi de for co ve ra ge of the pe ri od bet we en
ex pi ry of the Ag re e ment and the full ac ces si on of Hun ga ry
as a EUMETSAT Mem ber Sta te,

ha ve ag re ed to amend the Ag re e ment as fol lows:

Ar tic le 7, pa rag raph 1 shall re ad as fol lows:

,,1 This Ag re e ment shall en ter in to for ce upon sig na tu re
of both Par ti es and shall re ma in in for ce un til 31  December 
2008.”

The Re pub lic of Hung ray shall no ti fy the Eu ro pe an
Or ga ni za ti on for the Exp lo i ta ti on of Me te o ro lo gi cal
Sa tel li tes in wri ting thro ugh dip lo ma tic chan nels that it has 
ful fil led the in ter nal le gal presc rip ti ons ne ces sa ry for the
co ming in to for ce od the pre sent Ag re e ment. The pre sent
Ag re e ment sall come into force of the day of receipt of
such a note.

All ot her pro vi si ons of the Ag re e ment re ma in va lid and
in for ce.

In wit ness whe re of, the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri sed, ha ve sig ned this amend ment to the Ag re e ment.

Do ne in two ori gi nals in the Eng lish lan gu a ge.

In Darms tadt In Bu da pest

On 29 May 2006 On 6 Ju ne 2006

for EUMETSAT for the Go vern ment
of Hun ga ry

Dr. Lars Prahm Dr. Zol tán Dun kel

Di rec tor-Ge ne ral Pre si dent
of the Na ti o nal Me te o ro lo gi cal

Ser vi ce of Hun ga ry
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„Mó do sí tás
a Me te o ro ló gi ai Mû hol da kat Üze mel te tõ

Eu ró pai Szer ve zet (EUMETSAT)
és Ma gyar or szág Kor má nya kö zött lét re jött

Együtt mû kö dé si Meg ál la po dá sá hoz”

A Me te o ro ló gi ai Mû hol da kat Üze mel te tõ Eu ró pai
 Szervezet, me lyet az 1983. má jus 24-én alá írás ra meg nyi -
tott és 1986. jú ni us 19-ével ha tály ba lé pett Egyez mény,
me lyet a 2000. no vem ber 19-én ha tály ba lé pett, az
EUM/C/Res. XXXVI Ta nács ha tá ro zat mel lék le te ként
 kiadott Mó do sí tó Pro to koll ala pí tott (a to váb bi ak ban:
EUMETSAT) és Ma gyar or szág Kor má nya (a to váb bi ak -
ban: Ma gyar or szág)

fel idéz ve az EUMETSAT és Ma gyar or szág kö zött
1999. jú li us 7-én alá írt Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást
(a to váb bi ak ban: Meg ál la po dás),

fel idéz ve, hogy a Meg ál la po dás 7. pa rag ra fu sa meg ha -
tá roz za, hogy a Meg ál la po dás 5 évig ma rad ha tály ban, és
ki kö ti, hogy a Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 5. év -
ben az együtt mû kö dést hi va ta lo san fe lül vizs gál ják
 Magyarország eset le ges tel jes jo gú tag ként va ló
EUMETSAT csat la ko zá sa te kin te té ben,

fel idéz ve, hogy a Meg ál la po dás 7. §-a 2004. jú li us
29-én mó do sít va lett, mi sze rint a Meg ál la po dás ha tá lya
2005. de cem ber 31-ig meg hosszab bí tás ra ke rült,

fi gye lem be vé ve a na gyon ered mé nyes együtt mû kö dést
Ma gyar or szág és az EUMETSAT kö zött a Meg ál la po dás
ál tal le fe dett idõ szak ban,

gon dol va ar ra, hogy a Ma gyar or szág tel jes jo gú tag ként
va ló EUMETSAT csat la ko zá sá hoz szük sé ges lé pé sek
meg tör tén tek, és az el já rás vár ha tó an 2009. ja nu ár 1-jén
 fejezõdik be,

fel idéz ve, hogy a Meg ál la po dás ha tá lya a 2004. jú -
lius 29-i mó do sí tás sze rint 2005. de cem ber 31-én le jár,

az zal a szán dék kal, hogy ren del kez zen a Meg ál la po dás
le jár ta és Ma gyar or szág tel jes jo gú tag ként va ló csat la ko -
zá sa kö zöt ti idõ szak ról,

meg ál la pod tak ab ban, hogy a Meg ál la po dást az aláb bi ak -
ban mó do sít ják:

A 7. Cikk 1. be kez dé se a kö vet ke zõ kép pen ala kul:

,,1. Ezen Meg ál la po dás a két fél ál tal tör tént alá írá sa kor 
lép ha tály ba, és 2008. de cem ber 31-ig ha tály ban  marad.”

A Ma gyar Köz tár sa ság dip lo má ci ai úton, írás ban tá jé -
koz tat ja a Me te o ro ló gi ai Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak

 Európai Szer ve ze tét ar ról, hogy ele get tett a je len Meg ál la -
po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jo gi elõ írá sok -
nak. Je len Meg ál la po dás az er rõl  szóló jegy zék kéz hez vé -
te lé nek nap ján lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás min den egyéb ren del ke zé se ér vé nyes
és ha tály ban ma rad.

An nak bi zony sá gá ul, hogy az alá írók, meg fe le lõ fel ha -
tal ma zás sal bír va, alá ír ták a Meg ál la po dás ezen mó do sí tá -
sát.

Ké szült két ere de ti an gol nyel vû pél dány ban.

EUMETSAT Ma gyar or szág Kor má nya

ré szé rõl ré szé rõl

Dr. Lars Prahm s. k., Dr. Dun kel Zol tán s. k.,
ve zér igaz ga tó el nök

a Ma gyar Köz tár sa ság
Me te o ro ló gi ai Szol gá la ta”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(3) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter gon dos ko dik.

(4) Fel ha tal ma zást kap a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter, hogy a 2–3.  §-ok ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en
a meg ál la po dás je len mó do sí tá sá val egy sé ges szer ke zet be
fog lalt hi te les szö ve gét, és an nak ma gyar nyel vû hi va ta los
for dí tá sát a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 24.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány

140/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának

felhasználásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 4.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja vo nat ko zá sá ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint egy sze ri hoz zá já ru lást nyújt a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mi á hoz tar to zó költ ség ve té si rend ben gaz dál ko dó
in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val, a szer ve ze tek és a
fel adat el lát ás kor sze rû sí té sé vel és éssze rû sí té sé vel meg va -
ló su ló, a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra tény le ges ki adás-
és költ ség ve té si tá mo ga tás-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ
lét szám csök ken té sek sze mé lyi ki fi ze té se i hez.

(2) Nem ré sze sül het nek az e ren de let sze rin ti tá mo ga -
tás ban azon köz pon ti költ ség ve té si szer vek, ame lyek ki -
adá si elõ irány za tát tel jes egé szé ben a sa ját be vé te lük – ide
nem ért ve a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból, va -
la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból szár ma zó pénz esz kö zö -
ket – fe de zi. A Kor mány ez alól – a fe je zet fel ügye le tét el -
lá tó szerv ve ze tõ jé nek a pénz ügy mi nisz ter rel egyez te tett
egye di ké rel me alap ján – fel men tést ad hat.

(3) A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ több let ki adá -
sok ra tá mo ga tás az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga -
tás igény lé si fel té te le ket és szem pon to kat ér vé nye sí tõ fel -
mé rés ke re té ben igé nyel he tõ. A fel mé rés rõl és az igé nyelt
tá mo ga tás alap ján az elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ról – a
fe lül vizs gá la tot kö ve tõ en – a pénz ügy mi nisz ter in téz ke -
dik.

2.  §

A cél tar ta lék ter hé re a kö vet ke zõ in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá val kap cso la tos, 2006. év ben meg va ló su ló lét szám -
csök ken té sek egy sze ri ki adá sa i ra igé nyel he tõ tá mo ga tás
az e ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel:

a) jog sza bály ban elõ írt in téz ke dé sek,

b) kor mány za ti és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál -
tal ho zott in téz ke dé sek az in téz mény rend szer át szer ve zé -
sé re (össze vo nás, in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té -
se), in téz mény szer ve ze té nek át ala kí tá sá ra és mû kö dé sé -
nek éssze rû sí té sé re,

c) a költ ség ve té si szerv ha tás kö ré ben vég re haj tott
éssze rû sí té sek, át szer ve zé sek (szer ve ze ti egy sé gek, il let ve 
mun ka kö rök meg szün te té se, össze vo ná sa).

3.  §

(1) Tá mo ga tá si igényt a költ ség ve té si szerv a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek vég re haj tá sá val össze füg gés -
ben az eset ben nyújt hat be, ha a köz szol gá la ti, a köz al kal -
ma zot ti, a szol gá la ti (fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer -
vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja, a fegy ve res erõk szer zõ dé ses ál lo má nyú
tag ja), a bí rói, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti és az ügyész sé -
gi szol gá la ti jog vi szony (a to váb bi ak ban együtt: jog vi -
szony), il let ve mun ka vi szony meg szün te té se fel men tés sel, 
fel mon dás sal, il le tõ leg vég ki elé gí tés sel jár, to váb bá, ha a
költ ség ve té si szerv a ve le jog vi szony ban vagy mun ka vi -
szony ban ál ló mun ka vál la ló val meg ál la po dást köt an nak
kor en ged mé nyes nyug dí ja zá sá ról. Ha tá ro zott ide jû ki ne -
ve zés/mun ka szer zõ dés ese tén a jog vi szony/mun ka vi szony 
meg szün te té se kö vet kez té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás
csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a ha tá ro zott idõ bõl
még hát ra lé võ idõ a lét szám csök ken té si in téz ke dés meg -
ho za ta lá nak idõ pont já ban leg alább egy év.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból 2006. év ben
meg va ló su ló lét szám csök ken tés nek mi nõ sül, ha

a) a lét szám csök ken tés a költ ség ve té si szerv nél egy út -
tal az ál lás hely meg szün te té sét is ered mé nye zi (füg get le -
nül a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já tól), és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a tárgy év ben ese dé ke sek, ide ért ve a 2005. év -
ben kö zölt fel men té sek 2006. év ben fel me rü lõ több let ki fi -
ze té se it is az zal, hogy azok a 2005. évi fel té te lek sze rint tá -
mo gat ha tók.

(3) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a jog vi szony
meg vál toz ta tá sát ered mé nye zõ in téz ke dés (pl. köz szol gá -
la ti jog vi szony ból mun ka vi szony vagy mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony), a fe je ze ten, költ ség ve té si
szer ven be lü li, fe je ze tek kö zöt ti át he lye zés, a szak mai fel -
adat el lát ás (fel adat-össze té tel) vál to zá sa  miatti lét szám -
cse re, a szak mai fel adat el lát ás kül sõ szol gál ta tó (meg bí -
zott) igény be vé te lé vel tör té nõ biz to sí tá sa (ki szer ve zés).

4.  §

(1) A lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben tá mo ga tás
igé nyel he tõ a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg -
szün te té se  miatt fel me rült vég ki elé gí tés sel, 13. ha vi il let -
ménnyel (kü lön jut ta tás sal), ju bi le u mi ju ta lom mal és sza -
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bad ság meg vál tás sal kap cso la tos, il let ve kü lö nö sen in do -
kolt eset ben a pénz ügy mi nisz ter egye di en ge dé lye alap ján
a fel men té si/fel mon dá si idõ re já ró – leg fel jebb a tör vé -
nyek sze rin ti kö te le zõ mér té kû és idõ pon tú – fi ze té si kö te -
le zett sé gek re, to váb bá a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás
ese tén a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
költ ség ve té si szer vet ter he lõ be fi ze té si kö te le zett sé gek re.
A lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok azon ré sze,
mely re költ ség ve té si tá mo ga tás nem igé nyel he tõ, a költ -
ség ve té si szer vet ter he li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ki fi ze té sek tá mo ga tá sá nak
meg ál la pí tá sa az ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott mû -
kö dé si költ ség ve té si tá mo ga tás, a tár sa da lom biz to sí tás
pénz ügyi alap ja i ból, il let ve a Mun ka erõ pi a ci Alap ból
szár ma zó, a költ ség ve té si szerv mû kö dé sét szol gá ló tá mo -
ga tás ér té kû be vé tel együt tes össze ge és az összes mû kö dé -
si ki adás ará nyá nak (mû kö dé si tá mo ga tás arány) fi gye lem -
be vé te lé vel tör té nik. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri -
um fel ügye le te alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a lét -
szám csök ken tés sel kap cso lat ban fel me rült, a tár sa da lom -
biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból fi nan szí ro zott ál lás he lyek re
ju tó össze gen kí vü li egy sze ri több let ki adás 10%-ának mû -
kö dé si tá mo ga tás ará nyos össze gét igé nyel he tik tá mo ga -
tás ként. A tá mo ga tás össze ge a fe je zet fel ügye le tét el lá tó
szerv ve ze tõ jé nek egye di ké rel me alap ján – a pénz ügy mi -
nisz ter hoz zá já ru lá sá val – nö vel he tõ, amennyi ben

a) a lét szám csök ken tés a Kor mány ál tal jó vá ha gyott in -
téz mény át ala kí tás hoz kap cso ló dik és az je len tõs több let -
költ ség gel jár, il let ve

b) a vár ha tó mû kö dé si be vé te lek el ma rad nak az éves
költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg tõl.

(3) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét – a (2) be kez dés
sze rin ti mû kö dé si tá mo ga tás aránnyal szá mol va – csök ken -
te ni kell

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés kor (fel men tés köz -
lé se kor) egy évet meg ha la dó an be töl tet len (üres) ál lás he -
lyek ele mi költ ség ve tés ben ter ve zett il let mé nyé nek és
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ká nak 13. ha vi – még fel nem
hasz nált – össze gé vel,

b) szer ve ze ti egy sé gen ként és azon be lül funk ció cso -
por ton ként (szak mai, szak mai tá mo ga tó, tech ni kai) szá -
mít va a lét szám csök ken tés sel érin tett, nyug dí jas nak nem
mi nõ sü lõ fog lal koz ta tot tak ré szé re já ró vég ki elé gí té sek já -
ru lék kal nö velt össze gé nek át la gá val, a lét szám csök ken -
tés sel nem érin tett nyug dí jas nak mi nõ sü lõk szá má nak
meg fe le lõ en. A csök ken tést leg fel jebb a lét szám csök ken -
tés sel érin tet tek lét szá mát el érõ nyug dí ja sok szá má nak fi -
gye lem be vé te lé vel kell vég re haj ta ni.

(4) Nem kell az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét a (3) be -
kez dés b) pont ja sze rint csök ken te ni ab ban az eset ben, ha a 
lét szám csök ken tés sel nem érin tett nyug dí jas nak mi nõ sü lõ
fog lal koz ta tott nyug el lá tás ban nem ré sze sül.

5.  §

(1) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tá si igé nyét a fel mé -
rés sze rin ti adat la pon a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek
nyújt ja be. E szerv az e ren de let ben fog lalt igény lé si fel té -
te lek nek va ló meg fe le lés vizs gá la tát és a szám sza ki el len -
õr zést kö ve tõ en a fe je zet össze sí tett igé nyét meg kül di a
Pénz ügy mi nisz té ri um nak. A pénz ügy mi nisz ter a fe lül -
vizs gá la tot kö ve tõ en, a fel té te lek meg lé te ese tén in téz ke -
dik az igé nyelt összeg át cso por to sí tá sá ról.

(2) A cél tar ta lék ból lét szám csök ken tés cí mén igé nyelt
tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szét az elõ irány zat-ma rad -
vány el szá mo lás ke re té ben vissza kell fi zet ni, ab ból tárgy -
évi ki fi ze tés nem tel je sít he tõ és nem ve he tõ fi gye lem be a
tárgy évi igény lés nél.

6.  §

(1) A tá mo ga tást a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint vissza kell fi zet ni, ha a lét szám csök ken tést kö ve tõ -
en a költ ség ve té si szerv

a) az el bo csá tott sze mély mun ka kö ré nek tel jes vagy
rész be ni el lá tá sá ra az ál lás he lyet két éven be lül is mé tel ten
be töl ti, vagy ar ra bár mely más fog lal koz ta tá si for má ban
jog vi szonyt ke let kez tet,

b) lét szá mát – a fel ügye le ti szerv ál tal fel adat bõ vü lés -
sel össze füg gõ en iga zol tan el ren delt lét szám nö ve ke dést
meg ha la dó an – nö ve li, be le ért ve a kö vet ke zõ év(ek)i költ -
ség ve tés ben en ge dé lye zett lét szám ke ret nö ve lé sét is.

(2) A vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze ge az igény be -
nyúj tás kor szá mí tott mû kö dé si tá mo ga tás arány fi gye lem -
be vé te lé vel az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rint fog lal koz -
ta tot tak 13. ha vi rend sze res sze mé lyi jut ta tá sa és mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé ka az ön re ví zió vagy az el len õr zés
idõ pont já ban irány adó il let ménnyel szá mol va.

(3) Ha a költ ség ve té si szerv más – fe je ze ten be lü li vagy
fe je ze ten kí vü li – költ ség ve té si szerv nél meg va ló sí tott lét -
szám csök ken tés kö vet kez té ben vég ki elé gí tés sel el bo csá -
tott sze mélyt fog lal koz tat (új ra fog lal koz ta tás) az érin tett
mun ka vál la ló mun ka vi szo nyá nak meg szün te tés tõl szá mí -
tott egy éven be lül, az új ra fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ál -
tal fel vett vég ki elé gí tés já ru lé kok kal együtt szá mí tott
össze gét be kell fi zet nie.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett ség -
nek, il let ve a (3) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség -
nek az elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell
ele get ten ni. A (2) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gek
össze ge nem ha lad hat ja meg a ka pott tá mo ga tás össze gét.

7.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -
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tal (a to váb bi ak ban: KEHI) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal ról  szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 3.  §-ában
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va, kü lön el len õr zi.
Amennyi ben a költ ség ve té si szerv a tá mo ga tást nem jog -
sze rû en vet te igény be, az igé nyelt összeg gel az elõ irány -
zat-ma rad vány el szá mo lá sa ke re té ben kö te les el szá mol ni,
és a 6.  § al kal ma zá sá val a vissza fi ze té si, il let ve a be fi ze té si 
kö te le zett sé gét tel je sí te ni.

(2) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tás-igény lé si fel té te -
lek nek va ló meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – a sze mé lyes
ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – do -
ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni. A do ku men tá ció leg fon to -
sabb tar tal mi ele mei:

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak meg -
ne ve zé se, az in téz ke dés meg ho za ta lá nak és vég re haj tá sá -
nak idõ pont ja,

b) a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se jog cí mé nek meg ne ve zé se,

c) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ ki fi ze té -
sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek ese dé kes sé ge.

(3) A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül a
KEHI min den olyan ada tot be kér het a költ ség ve té si szerv -
tõl, ame lyet az el len õr zés tel jes kö rû vég re haj tá sa cél já ból
szük sé ges nek tart.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

145/2006. (VII. 11.) Korm.

rendelete

a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
végrehajtásáról  szóló

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 50/A.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b), e), i), j), k) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: Vhr.) 6/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„6/B.  § (1) A szén hid ro gé nek re vo nat ko zó ku ta tá si jog
ado má nyo zá sá ra irá nyu ló ké re lem nek a 6.  § (1) be kez dés -
ben elõ ír ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ szak mai-mû sza ki al kal mas sá gát iga zo -
ló be szá mo lót,

b) a ké rel me zõ – a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há -
rom év re vo nat ko zó, szám vi te li tör vény nek meg fe le lõ –
éves be szá mo ló ját, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom 
év re vo nat ko zó, a ké rel me zõ szak mai te vé keny sé gét és kö -
te le zett sé gei tel je sí té sét be mu ta tó be szá mo lót, vagy a nyil -
vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság – vá lasz tá sa sze rint –
éves tõzs dei je len té se érin tett ré szét; új szer ve zet ese té ben
a ké rel me zõ 3 év re  szóló, au di tált üz le ti ter vét,

c) a ku ta tá si mun ka prog ra mot (nap tá ri évek sze rin ti
szak mai bon tás ban, az évek sze rin ti költ ség ke re tek meg je -
lö lé sé vel).

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt mun ka prog ram -
nak tar tal maz nia kell:

a) az el vég zen dõ ge o ló gi ai, geo fi zi kai, geo ké mi ai ér -
tel me zé se ket, il le tõ leg új ra ér tel me zé se ket,

b) a ter ve zett fel szí ni geo fi zi kai mé ré se ket tí pus és
mennyi ség sze rin ti bon tás ban (gra vi tá ci ós, mág ne ses, két-
vagy há rom di men zi ós sze iz mi kus mé ré sek stb.) és tí pu -
son ként a mennyi sé gek kel,

c) a mé lyí tés re ter ve zett ku ta tó fú rá so kat, a fú rá son -
kén ti mély ség vagy cél ob jek tum meg adá sá val és az ab ban
ter ve zett geo fi zi kai mé ré se ket,

d) a c) pont sze rint le mé lyí tett, vagy más meg le võ
mély fú rás (kút) igény be vé te le ese tén a ter ve zett kút mun -
ká la tok lé nye ges mû sza ki tar tal mát (to vább fú rás, ré teg -
vizs gá lat, ré teg ki zá rás) ku tan ként, és az ab ban ter ve zett
geo fi zi kai mé ré se ket.

(3) A Bt. 22/A.  §-ának (8) be kez dé sé ben elõ írt pénz ügyi 
biz to sí ték nyúj tá sá ról  szóló iga zo lást a szén hid ro gé nek re
vo nat ko zó ku ta tá si jog ado má nyo zá sá ra irá nyu ló el já rás -
ban a bá nya fel ügye let fel szó lí tá sá ra kell be csa tol ni.
A pénz ügyi biz to sí ték mér té két és nyúj tá sá nak mód ját a
bá nya fel ügye let ak kor fo gad hat ja el, ha az meg fe lel a
25/A.  §-ban elõ írt fel té te lek nek.

(4) A szén hid ro gé nek re vo nat ko zó ku ta tá si jog ado má -
nyo zá sa irán ti ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a ké rel me zõ az
elõ írt biz to sí ték nyúj tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.”

2.  §

A Vhr. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ku ta tá si te rü le tet blok kok ban kell meg ál la pí ta ni.
A ku ta tá si blokk tér ké pi ve tü le te egye nes sza ka szok kal
 határolt zárt sok szög. Ve tü le ti ha tár vo nal le het az or szág -
ha tár, il let ve más mes ter sé ges ob jek tum vagy ter mé sze ti
kép zõd mény ha tár vo na la is. Egy ku ta tá si te rü le ten be lül
min den blokk leg alább egy ha tá ro ló ol dal lal kell érint kez -
zen a szom szé dos blok kal.
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Egy ku ta tá si blokk te rü le te leg fel jebb
a) szén hid ro gé nek ese té ben 400 km2;
b) sze nek és ba u xit fé lék ese té ben 50 km2;
c) érc tar tal mú ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 30 km2;
d) egyéb szi lárd ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 8 km2

le het.
Azo nos ás vá nyi nyers anyag ra – a szén hid ro gé nek ki vé -

te lé vel – egy bá nya vál lal ko zó egy ide jû leg leg fel jebb
nyolc ku ta tá si blok kon ren del kez het ku ta tá si jog gal.”

3.  §

A Vhr. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A bá nya te lek mó do sí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban a
bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni. Ha a mó do sí tás a bá nya te lek ben ta lál ha tó ás vá -
nyi nyers anyag(ok) be so ro lá sá nak vál toz ta tá sá ra irá nyul, a 
mó do sí tás ról az an nak alap já ul szol gá ló föld ta ni szak ér tõ
ál tal el len jegy zett kész let szá mí tá si je len tés alap ján és az
MGSZ szak vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel a bá nya -
ka pi tány ság dönt.”

4.  §

A Vhr. 12/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal a meg hosszab bí tás
irán ti ké rel met el uta sít ja, ha a szer zõ dé si aján lat be ter jesz -
té sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül a fe lek a szer zõ dést nem
kö töt ték meg.”

5.  §

A Vhr. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Bt. 41.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ken ala pu ló
bír ság össze gé nek fel sõ ha tá ra 10 000 000 fo rint. Ha a bír -
ság ki sza bá sá nak alap ját ké pe zõ jog el le nes ál la po tot a kö -
te le zett a ki tû zött ha tár idõ re nem szün te ti meg, vagy a jog -
sér tést is mé tel ten el kö ve ti, a bír ság is mé tel ten is ki szab ha -
tó. Az is mé telt bír ság fel sõ ha tá ra 30 000 000 fo rint. A bír -
ság mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál fi gye lem mel kell len ni

– a jog el le nes ma ga tar tás tu da tos sá gá ra és cél za tos sá -
gá ra,

– a jog el le nes ma ga tar tás ve szé lyez te tõ jel le gé re,
– a jog el le nes ma ga tar tás sal oko zott hát rány mér té ké re,
– a jog sér tés is mét lõ dé sé re.”

6.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:
„25/A.  § (1) Pénz ügyi biz to sí ték ként olyan ere de ti

bank ga ran cia fo gad ha tó el, amely

a) a Bt. 22/A.  §-a (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
összeg re szól és az en ge dé lye zés re kért ku ta tá si idõ szak ra
ér vé nyes, va la mint a ga ran ci át vál la ló hi tel in té zet ki elé gí ti 
a Bt. 22/A.  §-a (8) be kez dé sé ben tá masz tott kö ve tel mé -
nye ket,

b) ok irat ban a ga ran ci át vál la ló hi tel in té zet ar ra vál lal
kö te le zett sé get, hogy a Bt. 22/A.  §-ának (9) be kez dé se
sze rin ti ese tek ben, az MBH igény be je len té se alap ján, fel -
té tel nél kül – leg fel jebb 3 ban ki na pon be lül – tel je sít,

c) ki zá ró lag a bá nya fel ügye let jó vá ha gyá sá val von ha tó 
vissza, vagy vissza von ha tat lan.

(2) Nem fo gad ha tó el a bank ga ran cia, ha a bank ga ran ci -
át nyúj tó, il le tõ leg fe lül ga ran tá ló hi tel in té zet tel szem ben a
hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996.
évi CXII. tör vény 157.  §-a sze rin ti ki vé te les in téz ke dés re
ke rül sor.

(3) A bank ga ran ci á nak tar tal maz nia kell
a) a bank ga ran ci át nyúj tó hi tel in té zet meg ne ve zé sét,

bank szám la szá mát,
b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la má ban szék -

hellyel nem ren del ke zõ kül föl di hi tel in té zet ga ran ci á ja
ese tén a fe lül ga ran tá ló bank (hi tel in té zet) meg ne ve zé sét,
bank szám la szá mát,

c) a meg bí zó ne vét, cí mét, bank szám la szá mát, adó szá -
mát,

d) a ga ran cia össze gét szám mal és be tû vel,
e) a ga ran cia ér vé nyes sé gé nek kez dõ és vég sõ idõ pont -

ját,
f) az (1) be kez dés b) és c) pont já ban fog lalt kö te le zett -

ség vál la lást.
(4) Pénz ügyi biz to sí ték nyúj tás ra kö te les, szén hid ro gé -

nek re vo nat ko zó ku ta tás ese tén, amennyi ben a biz to sí ték
össze ge nem éri el a Bt. 22/A.  §-ának (8) be kez dé se sze rin -
ti mér té ket, azt a bá nya fel ügye let ha tá ro za ta alap ján,
30 na pon be lül a tör vé nyes mér ték re ki kell egé szí te ni.

(5) A pénz ügyi biz to sí ték ról a bá nya fel ügye let olyan
nyil ván tar tást kö te les ki ala kí ta ni és fo lya ma to san ve zet ni,
amely nek alap ján meg ál la pít ha tó

a) a biz to sí ték nyúj tá sá ra kö te le zett az azo no sí tás hoz
szük sé ges ada tok kal, tör vé nyes vagy meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ je,

b) az en ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny ség, amely re a
biz to sí ték vo nat ko zik,

c) a biz to sí ték mér té ke, nyúj tá sá nak mód ja,
d) a pénz ügyi biz to sí ték nyúj tás ban köz re mû kö dõ hi tel -

in té zet és a biz to sí ték nyúj tá si ok má nyok ada tai,
e) a pénz ügyi biz to sí ték vissza vo ná sa, fel hasz ná lá sa,

ér vé nye sí té se, ki egé szí té se,
f) a ren del ke zés re ál ló, fel hasz nál ha tó sza bad ke ret

össze ge, le já rat sze rint rész le tez ve.”

7.  §

(1) A Vhr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.
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(2) A Vhr. 1. szá mú füg ge lé ke e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel a ha tály ba lé pést kö ve tõ en in dult ügyek ben kell
al kal maz ni.

(2) A Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 6/B.  §-a és
a 2.  §-ával meg ál la pí tott 7.  §-ának (1) be kez dé se a Bt.
22/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt – e ren de let ren del -
ke zé se i nek meg fe le lõ mó do sí tást, ki egé szí tést is meg fe le -
lõ en tar tal ma zó – új hir det mény nek az Eu ró pai Unió Hi va -
ta los Lap já ban tör tént köz zé té te lét kö ve tõ en be nyúj tott
ké rel mek alap ján in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A Vhr. e ren de let 5.  §-ával meg ál la pí tott 25.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ma ga sabb bír ság mér té ke 
a ren del ke zés ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en el kö ve tett jog sér -
té sek ese té ben al kal maz ha tó.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let mó -

do sí tá sá ról  szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. ren de let
10.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé se, 17.  §-ában a Vhr.
12.  §-ának (4) be kez dé sét meg ál la pí tó rész, 18.  §-ában a
Vhr. 12/A.  §-ának (5) be kez dé sét meg ál la pí tó rész, va la -
mint 29.  §-ának (1) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A Vhr. 3. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg rész lép:

[A bá nya fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze mé -
lyek ré szé re biz to sí tan dó szol gá la ti iga zol vány és jel vény
biz to sí tá sá nak, hasz ná la tá nak és nyil ván tar tá sá nak rész -
le tes sza bá lyai]

„3. A jel vény le írá sa: 40×45 mm át mé rõ jû, ová lis ala -
kú, ezüst szí nû fém jel vény, me lyen jobb ról és bal ról fél kör
alak ban fu tó cser tölgy ágak fe lül nyi tott szá rai kö zött kö -
zé pen el he lye zett, szí nes re zo mán co zott Ma gyar Köz tár -
sa ság cí mer, a fél kör ívek kö zép pont já ban a bá nyász jel -
vény (ka la pács és ék, egy mást ke resz te zõ nye lek kel), alul
„BÁNYAFELÜGYELET” fel irat he lyez ke dik el.”

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1251

2. számú melléklet a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A Vhr. 1. szá mú füg ge lé ke he lyé be a kö vet ke zõ füg ge lék lép:

1. szá mú füg ge lék a 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let hez

„BÁNYAFELÜGYELETI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
bányafelügyeleti hatósági feladatok ellátására

Iga zol vány szá ma: ........................      (Ér vé nyes vissza vo ná sig!)

FÉNYKÉP

  Mun kál ta tó ne ve, szék he lye:..............................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

Név:.....................................................................................................................................................................................
Be osz tás: .............................................................................................................................................................................

Az iga zol vány tu laj do no sa jo go sult ...................................................................... il le té kes sé gi te rü le tén a bá nya fel -
ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra.

Kelt: ......................................., 2...... év ............... hó ...... nap ján

P. H.
.............................................................

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
el nök

Pót lap:
Az iga zol vány tu laj do no sát köz igaz ga tá si el já rá sa so rán meg il le ti a hi va ta los sze mé lyek nek já ró bün te tõ jo gi vé de lem.

Jo go sult a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ben, a bá -
nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény ben, va la mint vég re haj tá si ren de le te i ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott el len õr zés re és in téz ke dé sek meg té te lé re.”



Mi nisz te ri ren de let

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

30/2006. (VI. 27.) KvVM

rendelete
a környezet- és természetvédelem,

a vízügy, továbbá a meteorológia területén
adományozható miniszteri elismerésekrõl  szóló

6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl  szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 9/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9/A.  § (1) A kör nye ze tünk ér de ké ben ki emel ke dõ új -
ság írói te vé keny sé get foly ta tó sze mé lyek, szer kesz tõ sé -
gek, szer ve ze tek el is me ré sé re éven te 3 db Zöld Toll Díj
ado má nyoz ha tó.”

2.  §

Az R. 14. § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„14. § (1) Az or szá got súj tó ár víz, bel víz és kü lön bö zõ
víz szennye zé sek el le ni vé de ke zés ben ki emel ke dõ tel je sít -
ményt nyúj tó sze mé lyek te vé keny sé gé nek el is me ré sé re
„A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zé sért” Ér dem érem ado -
má nyoz ha tó.

(2) Az Ér dem érem bronz ból, ezüst bõl és arany ból ké -
szül het. Az Ér dem érem dísz do boz ban el he lye zett érem,
amely hez ado má nyoz ha tó ok irat és az érem elõ lap já nak
ki csi nyí tett má sát szim bo li zá ló ki tû zõ jel vény jár. Az ezüst 
és arany Ér dem érem sor szá mo zott. Az arany Ér dem érem
egy adott vé de ke zé si idõ szak kap csán, az ab ban kü lön le -
ge sen ki emel ke dõ te vé keny sé get nyúj tó 1 fõ ré szé re ado -
má nyoz ha tó.”

3. §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A Zöld Toll Díj
– A díj ra a ha zai tö meg kom mu ni ká ci ó ban, az írott és

elekt ro ni kus saj tó ban, az in ter ne tes mé di u mok ban dol -

go zó, a kör nye zet ügy iránt el kö te le zett, olyan ki emel ke -
dõ új ság írói te vé keny sé get nyúj tó sze mé lye ket, szer -
kesz tõ sé ge ket, szer ve ze te ket le het ja va sol ni, akik a kör -
nye zet- és ter mé szet vé de lem mel, víz üggyel és a me te o -
ro ló gi á val kap cso la tos té má kat ob jek tí ven, sok ol da lú an 
mu tat ják be, az ered mé nye ket és a ki hí vá so kat egy aránt
meg je le ní tik, a köz vé le ményt ak ti vi zál ják és fel hív ják a
fi gyel met a ter mé sze ti és kör nye ze ti ér té kek fon tos sá gá -
ra és sé rü lé keny sé gé re, va la mint a fenn tart ha tó fej lõ dés
el vé re.

– A dí jat ugyan az a sze mély, szer kesz tõ ség, szer ve zet
5 éven be lül csak egy szer kap hat ja meg. Újabb díj ado má -
nyo zá sá ra csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot
ten ni, ame lyet a ja va solt sze mély, szer kesz tõ ség, szer ve zet 
a ko ráb ban ado má nyo zott díj óta ért el.

– A ja vas la tot a Zöld Toll Bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni.
– A ja vas lat be nyúj tá si ha tár ide je: áp ri lis 30.”

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A Mi nisz ter el nök ren de le te

A Miniszterelnök

5/2006. (VII. 13.) ME

rendelete
 a miniszterek helyettesítésének rendjérõl szóló

4/2006. (VI. 22.) ME rendelet módosításáról

1. §

A mi nisz te rek he lyet te sí té sé nek rend jé rõl szó ló 4/2006.
(VI. 22.) ME ren de let be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 76. §-ának (3) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság

33/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány, va la mint
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg -
szün te té sé re hi va tal ból in dí tott el já rás alap ján – dr. Bi ha ri
Mi hály és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí rók kü lön vé le -
mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból meg ál la pít ja: az
Or szág gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el -
le nes sé get idé zett elõ az ál tal, hogy nem biz to sí tott tör -
vény ben a ter mé szet vé del mi te rü le tek vé det té nyil vá ní tá -
sá nak ese té re a tu laj do no sok nak az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé sé vel össz hang ban ál ló jog or vos la ti le he tõ sé -
get.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2007. már ci us 31. nap já ig te gyen
ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 3.  §-a, 4.  §-a, 15.  §-a, 23.  § (2) és
(4) be kez dé sei, 25.  §-a, 26.  § (2) be kez dé se, 28.  §-a, 29.  §
(3) be kez dé se, 31.  §-a, 32.  §-a, 33.  §-a és a 72.  § (1) be kez -
dé se al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra és meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 23.  § (2) és (4) be kez dé sei, va la mint a
26.  § (2) be kez dé se al kot mány el le nes sé ge meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rást meg szün te ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a tör vény ren del ke zé sei mó -
do sí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zók pa nasszal for dul tak az Al kot mány bí -
ró ság hoz a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -

vény (a to váb bi ak ban: Tvt.) al kal ma zá sa el len, és kér ték
„an nak fe lül vizs gá la tát; mó do sí tá sát vagy vég re haj tá si
uta sí tás sal az ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té sét”. Az
in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy azért él nek pa nasszal a fen ti
tör vény el len, „mert a Kõ sze gi Táj vé del mi Kör zet ben a
most fo lyó üzem ter ve zés so rán ju tott tu do má suk ra, hogy
va la mennyi ott sze rep lõ gaz da sá gi ren del te té sû er dõt a tör -
vény re hi vat koz va ‘á tír nak’ ter mé szet vé del mi ren del te té -
sû vé”. Az in dít vány a Tvt. 3.  § (1) be kez dé se, 4.  § e) és
g) pont jai, 15.  §-a, 25.  §-a, 26.  § (2) be kez dé se, 28.  §-a,
29.  § (3) be kez dé se, 32.  §-a, 33.  §-a, 68.  §-a, va la mint 72.  § 
(1) be kez dé se fe lül vizs gá la tá ra, mó do sí tá sá ra és ki egé szí -
té sé re vo nat ko zó ja vas la to kat tar tal ma zott.

Az Al kot mány bí ró ság tá jé koz tat ta az in dít vá nyo zó kat a
be ad vány hi á nyos sá ga i ról. Fel hív ta az in dít vá nyo zó kat ar -
ra, hogy az in dít vánnyal csak ab ban az eset ben tud fog lal -
koz ni, ha meg je lö lik a sé rel mes nek tar tott jog sza bály he -
lyek vo nat ko zá sá ban, hogy mely al kot má nyos ren del ke zés 
sé rel mét mi lyen ok ból ál lít ják, és ha tá ro zott ké rel met kell
be nyúj ta ni az ál ta luk al kot mány el le nes nek te kin tett jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé re. Az in dít vá nyo -
zók az Al kot mány bí ró ság fel hí vá sát kö ve tõ be ad vá nyuk -
ban a Tvt. vissza me nõ le ges ha tá lyú rész be ni meg sem mi sí -
té sét, és az „elõ idé zett al kot mány el le nes hely zet meg vál -
toz ta tá sá nak elõ írá sát” kér ték. Az in dít vány ban meg je löl -
ték az Al kot mány azon ren del ke zé se it, ame lyek kel kap -
cso la to san a tá ma dott ren del ke zé se ket ag gá lyos nak vé lik,
így az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét, 13.  §-át, 14.  §-át, va -
la mint 57.  § (1) és (5) be kez dé sét.

Az in dít vá nyo zók sé rel me zik, hogy a Tvt. 3–4.  §-ai,
15.  §-a, 28.  §-a, 31–32.  §-ai „min den elõ ze tes el já rás nél -
kül újabb te rü le tek re ter jesz ti ki a vé dett sé get és a már la za
vé dett sé gû te rü le tek nél ma ga sabb vé dett sé gû fo ko za tot ál -
la pít meg”. Az in dít vá nyo zók vé le mé nye sze rint a Tvt. 4.  § 
d) pont ja ér tel mé ben és a 15.  § (1) be kez dé se alap ján ez a
tör vé nyi vé de lem va la mennyi er dõ te rü let re ki ter jeszt he tõ,
azon ban en nek nem szab ha tárt az er dõ vé del mé re al kal -
mas mi nõ sé ge és az or szág te her bí ró ké pes sé ge. Ál lás -
pont juk sze rint csak a va ló ban ter mé sze ti ér té ket ké pe zõ
te rü le tek kel kel le ne, hogy fog lal koz zon a Tvt.

Az in dít vá nyo zók úgy vé lik, hogy a jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyét sér tik a ki fo gás olt ren del ke zé sek, to váb bá sé rül
az Al kot mány 13.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint a
14.  §-a, ame lyet ál lás pont juk sze rint a tör vény tel je sen fi -
gyel men kí vül ha gyott.

Az in dít vá nyo zók sze rint jog bi zony ta lan sá got ered mé -
nyez a Tvt. 23.  § (2) be kez dé se is, mert a tör vény ere jé nél
fog va fel so rol ja a vé de lem alatt ál ló ter mé sze ti kép zõd mé -
nye ket – er dõt is –, azon ban a 23.  § (4) be kez dé sé nek elõ -
írá sa el le né re az er dõk vo nat ko zá sá ban a tu laj do no so kat
nem ér te sí tet ték a jegy zék lé té rõl. Az er dõ tu laj do nos csak
az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tá ro zat ból ér te sül het te rü le te
mi nõ sé gi osz tá lyá nak eset le ges vál to zá sá ról. A kez de mé -
nye zés té nyé rõl nem ér te sí tik az Al kot mány 57.  § (1) és
(5) be kez dé se el le né re az érin tett tu laj do nost. Az in dít vá -
nyo zók hi vat koz tak az Al kot mány bí ró ság e tárgy ban ho -
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zott 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro za tá ra. Ál lás pont juk sze -
rint prob lé má ju kat a kü lön vé le mény ben fog lal tak sze rint
kell meg ol da nia: a ter mé szet vé del mi ha tó ság nak – az Al -
kot mány 57.  § (5) be kez dé sé re te kin tet tel – a Tvt. 26.  §
(1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá nál a tör vé nyi vé dett ség
konk rét te rü le ten va ló fenn ál lá sát köz igaz ga tá si meg ál la -
pí tó ha tá ro zat ban kell meg je löl nie.

Az el já rás so rán az Al kot mány bí ró ság meg ke res te a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert ál lás pont ja ki fej -
té sé re.

II.

1. Az Al kot mány in dít vány ban meg je lölt ren del ke zé -
sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz va ló jo got.”

„14.  § Az Al kot mány biz to sít ja az örök lés jo gát.”
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len
 és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí -
rál ja el.

(...)
(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -

zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a
jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal
ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

2. A Tvt. ki fo gás olt ren del ke zé sei:
„3.  § (1) A tör vény ha tá lya ki ter jed va la mennyi ter mé -

sze ti ér ték re és te rü let re, táj ra, to váb bá a ve lük kap cso la tos 
min den te vé keny ség re, va la mint a nem zet kö zi egyez mé -
nyek bõl és együtt mû kö dés bõl fa ka dó ter mé szet vé del mi
fel ada tok ra, ki vé ve, ha nem zet kö zi egyez mény más ként
ren del ke zik.

(2) A ter mé szet vé de lem mel össze füg gõ e tör vény ben
nem sza bá lyo zott kér dé sek re, a kör nye zet vé del mé nek ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Kt.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

4.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
(...)
d) ter mé szet kö ze li ál la pot: az az élõ hely, táj, élet kö zös -

ség, amely nek ki ala ku lá sá ra az em ber cse kély mér ték ben
ha tott (ter mé sze tes hez ha son lí tó kö rül mé nye ket te remt -
ve), de a ben ne le ját szó dó fo lya ma to kat több sé gük ben az
ön sza bá lyo zás jel lem zi, de köz vet len em be ri be avat ko zás
nél kül is fenn ma rad nak;

e) vé dett ter mé sze ti ér ték (ter mé szet vé del mi ér ték): e
tör vény vagy más jog sza bály ál tal vé det té, fo ko zot tan vé -
det té nyil vá ní tott – ki emelt ter mé szet vé del mi ol ta lom ban
ré sze sü lõ – élõ szer ve zet egye de, fej lõ dé si alak ja, sza ka -
sza, an nak szár ma zé ka, il le tõ leg az élõ szer ve ze tek élet kö -
zös sé gei, to váb bá bar lang, ás vány, ás vány tár su lás, õs ma -
rad vány;

(...)
g) vé dett ter mé sze ti te rü let: e tör vény vagy más jog sza -

bály ál tal vé det té vagy fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tott (ki -
emelt ter mé szet vé del mi ol ta lom ban ré sze sü lõ) föld te rü let;

(...)”
„15.  § (1) Ter mé sze ti te rü let nek mi nõ sül, ha a 4.  §

d) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel:
a) az er dõ, gyep, ná das, mû ve lé si ágú ter mõ föld;
b) a mû ve lés alól ki vett ként nyil ván tar tott föld te rü let,

ha nem épít mény el he lye zé sé re szol gál, vagy ha e tör vény
ha tály ba lé pé se kor, jog erõ sen jó vá ha gyott bá nyá sza ti mû -
sza ki üze mi terv alap ján nem áll bá nya mû ve lés alatt;

c) a me zõ- és er dõ gaz da sá gi hasz no sí tás ra al kal mat lan
föld te rü let.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá ta ro zó ter mé sze ti te rü le -
tek jegy zé két a mi nisz ter fo lya ma to san, de leg ké sõbb e
tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 2 éven be lül a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt tes ren de -
let ben köz zé te szi.”

A Tvt. 15.  §-a az in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ en
(3)  bekezdéssel egész ült ki. A (3) be kez dés szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

,,(3) A (2) be kez dés sze rint köz zé tett ter mé sze ti te rü let
ki je lö lé sé nek té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba fel kell je -
gyez ni, a ki je lö lés fel ol dá sát kö ve tõ en a fel jegy zést tö röl ni 
kell. A fel jegy zést, il let ve an nak tör lé sét a fel ügye lõ ség hi -
va tal ból kez de mé nye zi.”

„23.  § (...)
(2) E tör vény ere jé nél fog va vé de lem alatt áll va la -

mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye lõ, szi kes tó, kun ha lom, 
föld vár. Az e be kez dés alap ján vé dett ter mé sze ti te rü le tek
or szá gos je len tõ sé gû nek [24.  § (1) be kez dés] mi nõ sül nek.

(...)
(4) A (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó lá pok, szi kes ta -

vak, kun hal mok és föld vá rak jegy zé két a mi nisz ter a tör -
vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 3 éven be lül köz zé te szi
és a jegy zé ket éven te fe lül vizs gál ja. A jegy zék tá jé koz ta tó
jel le gû és nem érin ti a (2) be kez dés alap ján, e tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel be kö vet ke zõ vé del mét.

(...)”

A Tvt. 25.  §-ának az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos
szö ve ge:

,,25.  § (1) Vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te het. A 
vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té se hi va tal ból in dul meg.

(2) Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az igaz ga tó ság ké szí ti
elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a he lyi vé det té nyil vá ní tást
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elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ -
nek (a to váb bi ak ban együtt: jegy zõ), a te rü let vé det té nyil -
vá ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tá sát.

(3) Az igaz ga tó ság – a Mi nisz té ri um ál lás fog la lá sa alap -
ján – a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát 60 na pon be lül
meg ad ja. Ha a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé -
sze ti te rü let té nyil vá ní tá sa in do kolt, az igaz ga tó ság a vé -
det té nyil vá ní tás elõ ké szí té sét hi va tal ból foly tat ja le.

(4) Ter mé sze ti ér ték vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá -
ní tá sát a Mi nisz té ri um ké szí ti elõ.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben sza bá lyo zott elõ ké szí tés so -
rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát,
a vé de lem cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé se ket és a vé de lem hez szük sé ges fel té te lek, pénz ügyi
esz kö zök biz to sít ha tó sá gát, va la mint a vé de lem vár ha tó
kö vet kez mé nyét.

(6) A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké -
szí té se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás -
pont já nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé -
lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tûz ki, amely -
re – a ki tû zött idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal – meg hív ja
az (1) be kez dés ben em lí tett ja vas lat te võt, va la mennyi ér -
de kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té
nyil vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le -
tõ leg akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül
érin ti. Je len tõs szá mú ér de kelt ese tén a meg hí vás tör tén het 
hir det mény nek a he lyi ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján tör -
té nõ ki füg gesz té sé vel vagy más, hely ben szo ká sos mó don
tör té nõ köz hír ré té te le út ján is.

(7) Az elõ ké szí tést vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról
jegy zõ köny vet és össze fog la lót ké szít, ame lyet a vé det té
nyil vá ní tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt elõ ter jeszt a vé -
det té nyil vá ní tás ra jo go sult hoz.

(8) He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let or szá gos
je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sa ese tén a (6)–(7) be kez dés ben
fog lal ta kat ak kor kell al kal maz ni, ha a vé del mi elõ írá sok
az e tör vény ben fog lal tak nál, il let ve ko ráb bi ön kor mány -
za ti ren de let ben meg ha tá ro zot tak nál szi go rúbb ren del ke -
zé se ket tar tal maz nak.

(9) A 24.  § (1) be kez dé se alap ján al ko tott ön kor mány za -
ti ren de let ben, a fel men tés re vo nat ko zó sza bá lyok [24.  §
(3) be kez dés b) pont] al kal ma zá sá val biz to sí ta ni kell a te -
rü le ten a vé det té nyil vá ní tás elõtt meg kez dett köz ér de kû
te vé keny ség nek – a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges mér té kû – foly ta tá sát.”

A Tvt. 25.  §-ának az el já rás le foly ta tá sa kor ha tá lyos
szö ve ge:

„25.  § (1) Vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te het.
(2) Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -

dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az igaz ga tó ság ké szí ti
elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a he lyi vé det té nyil vá ní tást
elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ -

nek (a to váb bi ak ban együtt: jegy zõ), a te rü let vé det té nyil -
vá ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tá sát.

(3) A he lyi vé det té nyil vá ní tás ese tén a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ a vé det té nyil -
vá ní tó, il let ve a vé dett ség fel ol dá sá ról ren del ke zõ ön kor -
mány za ti ren de le tet – nyil ván tar tá si cél ból – hi va tal ból
meg kül di az érin tett te rü le ten mû kö dõ igaz ga tó ság nak.

(4) Az igaz ga tó ság – a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) ál lás fog la -
lá sa alap ján – a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát 60 na -
pon be lül meg ad ja. Ha a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tá sa in do kolt, a vé det té
nyil vá ní tás elõ ké szí té sét az igaz ga tó ság foly tat ja le.

(5) Ter mé sze ti ér ték vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá -
ní tá sát a Mi nisz té ri um ké szí ti elõ.

(6) A (2)–(4) be kez dés ben sza bá lyo zott elõ ké szí tés so -
rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát,
a vé de lem cél ja i nak meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges in téz ke -
dé se ket és a vé de lem hez szük sé ges fel té te lek, pénz ügyi
esz kö zök biz to sít ha tó sá gát, va la mint a vé de lem vár ha tó
kö vet kez mé nyét.

(7) A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké -
szí té se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás -
pont já nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé -
lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tart, amely re
– a ki tû zött idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal – meg hív ja az
(1) be kez dés ben em lí tett ja vas lat te võt, va la mennyi ér de -
kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té nyil -
vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le tõ leg
akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül érin ti.
Je len tõs szá mú ér de kelt ese tén a meg hí vás tör tén het hir -
det mény nek a he lyi ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján tör té nõ
ki füg gesz té sé vel vagy más, hely ben szo ká sos mó don tör -
té nõ köz hír ré té te le út ján is.

(8) Az elõ ké szí tést vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról
jegy zõ köny vet és össze fog la lót ké szít, ame lyet a vé det té
nyil vá ní tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt elõ ter jeszt a vé -
det té nyil vá ní tás ra jo go sult hoz.

(9) He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let or szá gos
je len tõ sé gû vé nyil vá ní tá sa ese tén a (6)–(7) be kez dés ben
fog lal ta kat ak kor kell al kal maz ni, ha a vé del mi elõ írá sok
az e tör vény ben fog lal tak nál, il let ve ko ráb bi ön kor mány -
za ti ren de let ben meg ha tá ro zot tak nál szi go rúbb ren del ke -
zé se ket tar tal maz nak.

(10) A 24.  § (1) be kez dé se alap ján al ko tott ön kor mány -
za ti ren de let ben, a fel men tés re vo nat ko zó sza bá lyok [24.  § 
(3) be kez dés b) pont] al kal ma zá sá val biz to sí ta ni kell a te -
rü le ten a vé det té nyil vá ní tás elõtt meg kez dett köz ér de kû
te vé keny ség nek – a köz ér de kû cél meg va ló sí tá sá hoz szük -
sé ges mér té kû – foly ta tá sát.”

„26.  § (...)
(2) Te rü let vé det té, fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sá nak

té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba be kell je gyez ni, vé dett -
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ség fel ol dá sát kö ve tõ en a vé dett ség té nyét pe dig tö röl ni
kell. A be jegy zést, il let ve an nak tör lé sét a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság hi va tal ból kez de mé nye zi.”

„28.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü let a vé de lem ki ter -
jedt sé gé nek, cél já nak, ha zai és nem zet kö zi je len tõ sé gé nek 
meg fe le lõ en le het:

a) nem ze ti park,

b) táj vé del mi kör zet,

c) ter mé szet vé del mi te rü let,

d) ter mé sze ti em lék.

(2) Nem ze ti park az or szág jel leg ze tes, ter mé sze ti adott -
sá ga i ban lé nye ge sen meg nem vál toz ta tott, olyan na gyobb
ki ter je dé sû te rü le te, mely nek el sõd le ges ren del te té se a kü -
lön le ges je len tõ sé gû, ter mé sze tes nö vény- és ál lat ta ni,
föld ta ni, víz ta ni, táj ké pi és kul túr tör té ne ti ér té kek vé del -
me, a bi o ló gi ai sok fé le ség és ter mé sze ti rend sze rek za var -
ta lan mû kö dé sé nek fenn tar tá sa, az ok ta tás, a tu do má nyos
ku ta tás és a fel üdü lés elõ se gí té se.

(3) Táj vé del mi kör zet az or szág jel leg ze tes ter mé sze ti,
táj ké pi adott sá gok ban gaz dag na gyobb, ál ta lá ban össze -
füg gõ te rü le te, táj rész le te, ahol az em ber és ter mé szet köl -
csön ha tá sa esz té ti kai, kul tu rá lis és ter mé sze ti szem pont ból 
jól meg kü lön böz tet he tõ jel le get ala kí tott ki, és el sõd le ges
ren del te té se a táj ké pi és a ter mé sze ti ér té kek meg õr zé se.

(4) Ter mé szet vé del mi te rü let az or szág jel leg ze tes és
kü lön le ges ter mé sze ti ér té kek ben gaz dag, ki sebb össze -
füg gõ te rü le te, amely nek el sõd le ges ren del te té se egy vagy
több ter mé sze ti ér ték, il let ve ezek össze füg gõ rend sze ré -
nek a vé del me. A 23.  § (2) be kez dé se alap ján vé dett láp,
szi kes tó ter mé szet vé del mi te rü let nek mi nõ sül.

(5) Ter mé sze ti em lék va la mely kü lön le ge sen je len tõs
egye di ter mé sze ti ér ték, kép zõd mény és an nak vé del mét
szol gá ló te rü let. A 23.  § (2) be kez dé se alap ján vé dett for -
rás, víz nye lõ, kun ha lom, föld vár ter mé sze ti em lék nek mi -
nõ sül.

(6) Nem ze ti park, táj vé del mi kör zet lé te sí té sé re ki zá ró -
lag a mi nisz ter jo go sult.

(7) Va la mennyi nem ze ti park te rü le tét – a nem zet kö zi
elõ írá sok kal össz hang ban a mi nisz ter ál tal ren de let ben
meg ha tá ro zott el vek sze rint – ter mé sze ti, ke zelt és be mu -
ta tó öve ze ti ka te gó ri ák ba kell be so rol ni.

(8) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott or -
szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let, vagy an nak
meg ha tá ro zott ré szét a mi nisz ter jog sza bály ban tu do má -
nyos cé lok ra ki je löl he ti (tu do má nyos re zer vá tum). E te rü -
let fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sá ról a ki je lö lõ jog sza -
bály ban kell ren del kez ni.

29.  § (...)

(3) A ter mé sze tes vagy ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei
élet kö zös ség meg óvá sát, a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad
ér vé nye sü lé sét, to váb bá a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló
er dõ te rü le te ket a mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben, jog sza bály ban – a
28.  § (1) be kez dé se sze rin ti vé dett ter mé sze ti te rü le ti ka te -
gó ri á ba so rol va – er dõ re zer vá tum má nyil vá nít ja. Az er dõ -

re zer vá tum mag te rü le tét a (2) be kez dés ben fog lal tak sze -
rint kell ki je löl ni.”

„31.  § Ti los a vé dett ter mé sze ti te rü let ál la po tát (ál la gát) 
és jel le gét a ter mé szet vé del mi cé lok kal el len té te sen meg -
vál toz tat ni.

32.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er dõ el sõd le -
ge sen vé del mi ren del te té sû.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se után vé dett ter mé sze ti
te rü let té nyil vá ní tott er dõk ese té ben a már meg lé võ üzem -
terv érin tett ré szét a vé det té nyil vá ní tást kö ve tõ en az er dé -
sze ti ha tó ság ha la dék ta la nul, a ter mé szet vé del mi ha tó ság
szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé vel fe lül vizs gál ja és szük ség
sze rint mó do sít ja.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt vé dett ter mé sze ti te -
rü let té nyil vá ní tott er dõk üzem ter ve it – ha azo kat a vé det té 
nyil vá ní tás elõtt hagy ták jó vá – az er dé sze ti ha tó ság a tör -
vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 1 éven be lül a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság szak ha tó sá gi köz re mû kö dé sé vel fe lül -
vizs gál ja és szük ség sze rint mó do sít ja.

33.  § (1) Fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er -
dõ ben er dõ gaz dál ko dá si be avat ko zás csak a ter mé szet vé -
del mi ke ze lés ré sze ként, a ke ze lé si terv ben [36.  § (3) be -
kez dés] fog lal tak kal össz hang ban, a ter mé szet vé del mi ha -
tó ság hoz zá já ru lá sá val vé gez he tõ.

(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er dõ ben ke rül ni kell 
a tel jes ta laj-elõ ké szí tést és a vá gás te rü le ten az ége tést.

(3) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er dõ ben, a ke ze lé si
terv ben fog lal tak kal össz hang ban

a) er dõ ne ve lést a ter mé sze tes er dõ tár su lá sok faj össze -
té te lét és ál lo mány szer ke ze tét meg kö ze lí tõ, ter mé szet kí -
mé lõ mód sze rek al kal ma zá sá val,

b) er dõ fel újí tást a ter mõ hely nek meg fe le lõ õs ho nos fa -
jok kal és – az (5) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – ter mé -
sze tes fel újí tá si (fo ko za tos fel újí tó vá gás, szál al ás, szá la ló
vá gás) mód sze rek kel kell vé gez ni.

Vé dett ter mé sze ti te rü le ten er dõ te le pí tés ki zá ró lag õs -
ho nos fa fa jok kal, ter mé szet kí mé lõ mó don és a ter mõ hely
tí pus ra jel lem zõ elegy ará nyok nak meg fe le lõ en vé gez he tõ.

(4) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er dõ ben a fa ki ter -
me lést ve ge tá ci ós idõ szak alatt csak ki vé te le sen in do kolt
eset ben (pl. nö vény egész ség ügyi ok ból), a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sá val le het vé gez ni.

(5) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ er dõ ben
a) tar vá gás csak nem õs ho nos fa fa jok ból ál ló, vagy ter -

mé sze tes fel úju lás ra nem ké pes ál lo má nyok ban – össze -
füg gõ en leg fel jebb 3 hek tár ki ter je dés ben – en ge dé lyez -
hetõ,

b) a fo ko za tos fel újí tást kö ve tõ vég vá gás össze füg gõ
ki ter je dé se az 5 hek tárt nem ha lad hat ja meg,

c) a vég vá gás sal, il let ve tar vá gás sal érin tett er dõ te rü -
let hez kap cso ló dó ál lo mány ré szek ben to váb bi vég vá gás -
ra, il let ve tar vá gás ra csak ak kor ke rül het sor, ha a ko ráb -
ban vég hasz nált te rü le ten az er dõ fel újí tás be fe je zõ dött.

(6) Az (5) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
tar-, il let ve vég vá gás ki ter je dé se nö vény egész ség ügyi ok -
ból és az úju lat fenn ma ra dá sa ér de ké ben, vagy ter mé szet -
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vé del mi in dok alap ján ki vé te le sen meg ha lad hat ja az ott
meg ha tá ro zott te rü let nagy sá got.

(7) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten lé võ, nem õs ho nos fa fa -
jok ból ál ló er dõ ben a ter mé szet kö ze li ál la pot ki ala kí tá sá ra
a pót lás, az ál lo mány ki egé szí tés, az er dõ szer ke zet át ala kí -
tá sa, a fa faj cse re, az elegy arány-sza bá lyo zás és a mo no -
kul tú rák fel szá mo lá sa út ján kell tö re ked ni.

(8) Vég hasz ná lat a (6) és a (7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel csak a bi o ló gi ai vá gás érett ség hez kö ze li
idõ pont ban vé gez he tõ.”

A Tvt. 72.  § (1) be kez dé sé nek az in dít vány be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos szö ve ge:

„72.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken ter mé szet vé -
del mi ér dek bõl – az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en –
el ren delt me zõ- és er dõ gaz da sá gi kor lá to zás, il let ve ti la -
lom ese tén, vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz -
ta tá sá nak elõ írá sa kö vet kez té ben a tu laj do nos tény le ges
ká rát meg kell té rí te ni. A ter mé sze ti kár meg elõ zé se és
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jog sze rû en elõ írt kor lá to zás
vagy ti la lom kár ta la ní tá si igényt nem ke let kez tet.”

A Tvt. 72.  § (1) be kez dé sé nek az in dít vány el bí rá lá sa -
kor ha tá lyos szö ve ge:

„72.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken ter mé szet vé -
del mi ér dek bõl – az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en –
el ren delt gaz dál ko dá si kor lá to zás, il let ve ti la lom ese tén
vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz ta tá sá nak elõ -
írá sa kö vet kez té ben a tu laj do nos vagy – amennyi ben a tu -
laj do nos a te rü let hasz ná la tát át en ge di – a jog sze rû hasz ná -
ló tény le ges ká rát meg kell té rí te ni.”

Te kin tet tel ar ra, hogy a Tvt. 25.  §-a és a 72.  § (1) be kez -
dé se az in dít vány lé nye gét érin tõ en nem vál to zott, ezért az
Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot gya kor la tá nak meg fe le lõ -
en a ha tá lyos ren del ke zé sek te kin te té ben foly tat ta le.
[14/1999. (VI. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 396, 399.;
1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 844, 845.;
163/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 544, 545.;
137/B/1991 AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.]

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vánnyal össze füg gés -
ben el sõ ként azt vizs gál ta, hogy az in dít vány tár gya nem
mi nõ sül-e ítélt do log nak. Az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes 
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat 31.  § c) pont ja ér tel mé ben „ítélt do log” cí mén az el já rás 
meg szün te té sé nek van he lye, ha az in dít vány az Al kot -
mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal
azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyul és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan -
ar ra a §-ára, il le tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen
be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va ké ri 
az al kot mány sér tés meg ál la pí tá sát. Az Al kot mány bí ró ság

gya kor la ta sze rint az in dít vány ban fel ve tett kér dés ak kor
„res iu di ca ta”, ha az újabb in dít ványt ugyan azon jog sza bá -
lyi ren del ke zés re vo nat ko zó an azo nos ok ból vagy össze -
füg gés ben ter jesz tik elõ. (1620/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 972, 973.) Ha az újabb in dít ványt más ok ra,
más al kot má nyos sá gi össze füg gés re ala pít ják, az Al kot -
mány bí ró ság az újabb in dít vány ér de mi vizs gá la tá ba bo -
csát ko zik. [35/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997,
200, 212.; 17/1999. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
131, 133.; 5/2002. (II. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 78,
81.; 37/2004. (X. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 908, 911.]

Az Al kot mány bí ró ság a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se al kot -
má nyos sá gá nak vizs gá la tát az Al kot mány 13.  §-a te kin te -
té ben – a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park lé te sí té sé rõl
 szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM ren de let tel együtt – már el -
vé gez te, és 964/B/1998. AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta: 
a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se és az R. elõ írá sai az Al kot mány
13.  §-át nem sér tik, ezért az in dít ványt el uta sí tot ta. (ABH
2002, 873, 878.) Te kin tet tel ar ra, hogy a je len ügy ben az
in dít vány már ér dem ben el bí rált jog sza bá lyi ren del ke zés -
sel azo nos jog sza bá lyi ren del ke zés re irá nyul, és az in dít -
vá nyo zó az Al kot mány ugyan azon ren del ke zé sé re, azo nos 
össze füg gés re hi vat koz va ké ri a Tvt. 26.  § (2) be kez dé se
al kot mány el le nes sé ge meg ál la pí tá sát, „ítélt do log” áll
fenn, ezért az Al kot mány bí ró ság e te kin tet ben az el já rást
meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság egy má sik in dít vány alap ján azt
is vizs gál ta már, hogy a Tvt. 23.  § (2) és (4) be kez dé sei, va -
la mint a 26.  § (2) be kez dé se meg fe lel nek-e az Al kot mány
2. § (1) be kez dé sé ben ga ran tált jog biz ton ság kö ve tel mé -
nyé nek, és nem sér tik-e az Al kot mány 57.  §-a ál tal biz to sí -
tott ál ta lá nos jog vé del mi ga ran ci á kat. Az in dít vá nyo zó ott
azt ki fo gás ol ta, hogy az ex le ge vé de lem alatt ál ló ter mé -
sze ti kép zõd mé nyek kö zül a tör vény nem de fi ni ál ja a láp
fo gal mát és az in gat lan nyil ván tar tás ba va ló be jegy zés el -
le ni jog or vos lat so rán nem le het fe lül vizs gál ni a ter mé sze ti 
vé dett ség té nyét. Az in dít vá nyo zó sé rel mez te to váb bá,
hogy bár a vé dett ter mé sze ti kép zõd mé nyek jegy zé két a
mi nisz ter nek már a Tvt. ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 3 éven 
be lül köz zé kel lett vol na ten ni, ez nem tör tént meg. Az in -
dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ter mé sze ti vé dett ség meg -
ál la pí tá sát meg fe le lõ el já rá si sza bá lyok sze rint kel le ne el -
vé gez ni. En nek hi á nyá ban va la mely föld te rü let vé det té
mi nõ sí té se el len az érin tett tu laj do nos jog or vos lat tal nem
él het. Az Al kot mány bí ró ság 53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro -
za tá ban azt ál la pí tot ta meg, hogy a ki fo gás olt sza bá lyok
nem el len té te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, va -
la mint az 57.  § ren del ke zé sé vel, ezért az in dít ványt el uta sí -
tot ta. Ugyan ak kor eb ben az el já rás ban hi va tal ból el jár va
meg ál la pí tot ta: „az Or szág gyû lés jog al ko tói fel ada tá nak
el mu lasz tá sá val al kot mány el le nes hely ze tet idé zett elõ az -
ál tal, hogy a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter mé sze ti te rü -
le tek egye di meg ha tá ro zá sa so rán nem biz to sí tott ön ál ló
jog or vos la tot”. (ABH 2002, 327, 337.) A ha tá ro zat in do -
ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság utalt ar ra, hogy „a Tvt.
23.  § (2) be kez dé se ál ta lá nos ér te lem ben (in abst rac to)
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ren del te el a vé dett ter mé sze ti te rü le tek tör vé nyi vé dett sé -
gét. (...) A tör vény ere jé nél fog va min den ter mé sze ti te rü -
let olyan mó don vé dett, hogy a konk rét te rü le tek nin cse -
nek a tör vény ben meg ha tá roz va. Ezért a tör vény alap ján
nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a nor ma tív vé de lem egye di -
leg mely te rü le tek re ter jed ki. A Tvt. 26.  § (1) be kez dé se
sze rint a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter mé sze ti te rü le te -
ket konk ré tan (in conc re to) a ter mé szet vé del mi ha tó ság je -
lö li ki. A vé dett ter mé sze ti te rü le tek meg je lö lé se a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság mér le ge lé sén ala pul. (...) A ter mé -
szet vé del mi ha tó ság nak a vé dett ter mé sze ti te rü le tek meg -
je lö lé sé rõl ho zott egye di dön té sé vel szem ben vi szont a
jog or vos lat hi ány zik.” (ABH 2002, 327, 334, 335.)

A je len el já rás ban az in dít vá nyo zók a Tvt. 23.  § (2) és
(4) be kez dé se, va la mint 26.  § (2) be kez dé se te kin te té ben
szin tén az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek, va la mint
57.  § (1) és (5) be kez dé sé nek sé rel mét ál lít ják, és – a láp
fo gal má nak meg ha tá ro zá sán kí vül – az in dít vány lé nye gé -
ben azo nos ér ve lés sel a ko ráb ban vizs gált al kot má nyos
össze füg gé sek vizs gá la tát kér te. Az Al kot mány bí ró ság az
in dít vány nak ezt a ré szét is „ítélt do log nak” te kin tet te, és
ezért az el já rást meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy a jog al ko tó az
53/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro zat nyo mán a Tvt. 23.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá roz ta töb bek kö zött a láp fo gal -
mát, va la mint a Tvt. mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LI. tör -
vény 1.  § (4) be kez dé se be ik tat ta azt a ren del ke zést, mely
sze rint a 23.  § (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó vé dett ter -
mé sze ti te rü let ki ter je dé sét a fel ügye lõ ség in gat lan-nyil -
ván tar tá si be jegy zés re al kal mas mó don, ha tó sá gi ha tá ro -
zat ban ál la pít ja meg. A Tvt. 23.  § (2) és (4) be kez dé se
azon ban nem vo nat ko zik az er dõk re és más ter mé sze ti te -
rü le tek re, ame lye ket a Tvt. 24.  §-a alap ján or szá gos je len -
tõ sé gû te rü let ese tén a mi nisz ter, he lyi je len tõ sé gû te rü let
ese tén a te le pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány -
zat ren de let ben nyil vá nít vé det té. A Tvt. 23.  § (2) be kez dé -
se alap ján a Tvt. ere jé nél fog va vé de lem alatt áll va la -
mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye lõ, szi kes tó, kun ha lom
és föld vár.

2. A vé det té nyil vá ní tás nak a Tvt.-ben meg ha tá ro zott
elõ ké szí té si rend je van. A Tvt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján
az elõ ké szí tés so rán meg kell vizs gál ni a vé det té nyil vá ní -
tás in do kolt sá gát. A 2005. évi CXXXI. tör vény 38.  §
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott Tvt. 25.  § (7) be kez dé se
alap ján az elõ ké szí tés so rán az elõ ké szí tést vég zõ egyez te -
tõ meg be szé lést és a szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét
tart, amely re meg hív ja a ja vas lat te võt, va la mennyi ér de -
kelt ha tó sá got, to váb bá mind azo kat, akik re a vé det té nyil -
vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul nak, il le tõ leg
akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz vet le nül érin ti.
A Tvt. 28.  § (6) be kez dé se sze rint nem ze ti park, táj vé del mi 
kör zet lé te sí té sé re ki zá ró lag a mi nisz ter jo go sult. A mi -
nisz ter ren de let ben nyil vá nít ja vé det té, il let ve fo ko zot tan
vé det té a ter mé sze ti ér té ket, to váb bá fo ko zot tan vé det té a
te rü le tet. A Tvt. 24.  § (3) be kez dé se sze rint a vé det té nyil -

vá ní tást ki mon dó jog sza bály tar tal maz za a vé det té nyil vá -
ní tás té nyét, a ter mé sze ti ér té kek meg ne ve zé sét, te rü let
ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé det té nyil vá ní tás
in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész le tek hely raj zi
szá ma it, a Tvt.-ben meg ha tá ro zott egyes kor lá to zá sok és
ti lal mak aló li eset le ges fel men tést, a ter mé szet vé del mi ha -
tó ság en ge dé lyé hez, il let ve hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé -
keny sé gek kö rét, to váb bá az Eu ró pai Kö zös sé gek jo gi ak -
tu sa i ban meg ha tá ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té -
nyét. A ren de let ben te hát pon to san meg kell je löl ni a vé -
det té nyil vá ní tott te rü le te ket. A Tvt. 26.  § (1) be kez dé se
sze rint a vé dett ter mé sze ti te rü le tet táb lá val meg kell je löl -
ni, ame lyen fel kell hív ni a fi gyel met a vé dett ség té nyé re,
va la mint az eb bõl fa ka dó fõbb kor lá to zó ren del ke zé sek re.
A (2) be kez dés sze rint a te rü let vé det té, fo ko zot tan vé det té 
nyil vá ní tá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar tás ba be kell
je gyez ni. A Tvt. ren del ke zé sei biz to sít ják azt, hogy a tu laj -
do no sok ér te sül je nek az elõ ké szí tés so rán a vé det té nyil vá -
ní tás ról, majd a ki hir de tett mi nisz te ri ren de let bõl, il le tõ leg
ezt kö ve tõ en az in gat lan-nyil ván tar tá si ha tá ro zat ból a
konk rét te rü le tet érin tõ kor lá to zás ról is.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint
min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró sá gi, köz igaz -
ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely a jo gát vagy jo -
gos ér de két sér ti. A jog or vos lat hoz va ló jog tár gyi lag csak
a bí ró sá gi és ha tó sá gi dön té sek re ter jed ki. „Az Al kot mány 
57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt jog or vos lat hoz va ló jog – a
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a bí ró sá gi, köz igaz -
ga tá si és más ha tó sá gi dön té sek kel szem ben biz to sít ja a
jog or vos lat le he tõ sé gét.” (Pl. 730/B/2004. AB ha tá ro zat,
ABH, 2005, 1276, 1279.) A nem ze ti park ká nyil vá ní tás az
in dít vá nyo zók ál tal nem tá ma dott 24.  § (2) be kez dé se
alap ján mi nisz te ri ren de let ben tör té nik. A mi nisz te ri ren -
de let jog sza bály. Sem az Al kot mány, sem más tör vé nyi
ren del ke zés „nem tar tal maz olyan elõ írást, amely le he tõ vé
ten né a jog sza bá lyok el le ni jog or vos la tot. A jog sza bá lyi
elõ írá sok al kot má nyos sá gá nak fe lül vizs gá la ta – az Al kot -
mány 32/A.  § (1) be kez dé se el sõ for du la tá nak meg fe le lõ en –
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.” (393/B/2001.
AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1366, 1368.)

3. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta, hogy az in dít -
vá nyo zók ál tal ki fo gás olt ren del ke zé sek sér tik-e a jog biz -
ton ság kö ve tel mé nyét.

Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi -
ság al kot má nyos el vé hez kap cso ló dó an az Al kot mány bí -
ró ság már a 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban (ABH
1992, 135.) meg ál la pí tot ta: ,,[a] jog biz ton ság – amely az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság
fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö ve ge ér -
tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor -
ma tar tal mat hor doz zon.” Az Al kot mány bí ró ság több ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te: al kot mány el le nes sé az a sza bály nyil -
vá nít ha tó, amely ér tel mez he tet len vol tá nál fog va az ál tal
te remt jog bi zony ta lan sá got, hogy a jog sza bály al kal ma zá -
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sát ki szá mít ha tat lan ná, a nor ma cím zett jei szá má ra elõ re -
lát ha tat lan ná te szi. [36/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 
1997, 222, 232.; 42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 299, 301.]

A Tvt. 3.  §-a a tör vény ha tá lyá ról ren del ke zik, a 4.  §-a
pe dig meg ha tá roz za a tör vény al kal ma zá sá ban az alap fo -
gal ma kat. A Tvt. 15.  § (1) be kez dé se alap ján ter mé sze ti te -
rü let nek mi nõ sül töb bek kö zött az er dõ. A Tvt. 25–29.  §-ai
a vé det té nyil vá ní tá si el já rás sza bá lya it ha tá roz zák meg. A
Tvt. 31–33.  §-ai a vé dett ter mé szet vé del mi te rü le tek re vo -
nat ko zó sza bá lyok ról ren del kez nek. A Tvt. 72.  § pe dig a
kár ta la ní tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás olt ren del ke zé sek szö -
ve gé nek vizs gá la ta alap ján azt ál la pí tot ta meg, hogy azok
ér te lem sze rû ek, vi lá go sak, a jog al kal ma zás so rán fel is -
mer he tõ nor ma tar tal mat hor doz nak, a ren del ke zé sek egy -
ér tel mû ek és nem sér tik a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét.
Mi vel a Tvt. 3.  §-a, 4.  §-a, 15.  §-a, 25.  §-a, 28.  §-a, 29.  §
(3) be kez dé se, 31.  §-a, 32.  §-a, 33.  §-a és a 72.  § (1) be kez -
dé se az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel -
mé nyek kel nem áll el len tét ben, az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt e te kin tet ben el uta sí tot ta.

4. A tu laj don hoz va ló jog az Al kot mány 13.  § (1) be -
kez dé se ér tel mé ben alap ve tõ jog, ame lyet az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé se sze rint tör vény ben kor lá toz ni le het. Az
Al kot mány bí ró ság a 64/1993. (XII. 22.) AB ha tá ro za tá ban 
meg ál la pí tot ta, hogy „az ál la mi be avat ko zás al kot má nyos -
sá ga meg íté lé sé nek súly pont ja, az al kot má nyos sá gi ér té -
ke lés vol ta kép pe ni te re a cél és az esz köz, a köz ér dek és a
tu laj don kor lá to zás ará nyos sá gá nak meg íté lé se lett.”
(ABH 1993, 373, 381.) „Az al kot má nyo san vé dett tu laj -
don biz ton sá gos hosszú tá vú hasz ná la tá nak kor lá to zá sát
le he tõ vé te võ ren del ke zés (...) ak kor al kot má nyos, ha
– más tu laj don kor lá to zá si le he tõ sé gek hez ha son ló mó don –
a tu laj do nos ér dek sé rel mé nek al kot má nyos or vos lá sa mel -
lett – más je len tõs, ugyan csak vé dett cél ér de ké ben tör té -
nik.” [29/1995. (V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 145,
148.]

Az Al kot mány bí ró ság a Tvt. 26.  § (2) be kez dé sé nek
vizs gá la ta so rán a 964/B/1998. AB ha tá ro za tá ban meg ál -
la pí tot ta: „az Al kot mány 18.  §-ában dek la rált, az egész sé -
ges kör nye zet hez va ló al kot má nyos jog tar tal ma, to váb bá
a ter mé sze ti ér té kek meg õr zé sé hez és gya ra pí tá sá hoz, a
ter mé szet ben oko zott jó vá te he tet len és vissza for dít ha tat -
lan ká rok meg elõ zé sé hez fû zõ dõ köz ér dek sú lya kel lõ
okot szol gál tat ar ra, hogy a jog al ko tó a Tvt. ren del ke zé sei
sze rint az érin tett in gat lan tu laj do no sok tu laj do no si jo ga it
kor lá toz za. A vé det té nyil vá ní tás a köz ér de ket szol gál ja és
az in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés e tény meg is mer he tõ -
sé gét biz to sít ja. A vé det té nyil vá ní tás az Al kot mány bí ró -
ság ál lás pont ja sze rint nem je lent a ter mé sze ti ér té kek vé -
del mé nek meg óvá sát el ér ni kí vá nó köz ér de kû cél hoz vi -
szo nyít va arány ta lan tu laj don kor lá to zást.” (ABH 2002,
873, 878.)

A Tvt. 29.  § (3) be kez dé se sze rint a ter mé sze tes vagy
ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei élet kö zös sé gek meg óvá sát,
a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé sét, to váb bá
a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló er dõ te rü le te ket a mi nisz -
ter, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, jog sza bály ban – a 28.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti vé dett ter mé sze ti te rü le ti ka te gó ri á ba so rol va – er dõ -
re zer vá tum má nyil vá nít ja. Az er dõ re zer vá tum mag te rü le -
tét a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint kell ki je löl ni. A Tvt. 
31–33.  §-ai a vé dett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó kor lá -
to zá so kat tar tal maz zák. Ezek a sza bá lyok a tu laj do no sok
szá má ra gaz dál ko dá si ti lal ma kat, kor lá to zá so kat je len te -
nek az in gat lan hasz ná la ta so rán. Így: ti los a te rü let ál la po -
tát és jel le gét meg vál toz tat ni, a ter mé szet vé del mi ha tó ság
hoz zá já ru lá sá val le het csak er dõ gaz dál ko dá si be avat ko -
zást vé gez ni, ke rül ni kell a ta laj-elõ ké szí tést, a vá gás te rü -
le ten az ége tést, az er dõ ne ve lést, er dõ fel újí tást, er dõ te le pí -
tést, fa ki ter me lést e ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott sza -
bá lyok be tar tá sá val le het vé gez ni.

Az Al kot mány bí ró ság – ko ráb bi ha tá ro za tá ban ki fej tet -
tek re fi gye lem mel – meg ál la pí tot ta, hogy ezek a kor lá to zó
ren del ke zé sek a ter mé szet meg óvá sát cé loz zák, és így az
egész sé ges kör nye zet hez va ló al kot má nyos jog ér vé nye -
sü lé se ér de ké ben szük sé ge sek. A Tvt. tar tal maz za azo kat
az elõ írá so kat is, ame lyek a vé det té nyil vá ní tott in gat la nok 
tu laj do no sa i nak meg fe le lõ ará nyos el len té te le zést, kár ta -
la ní tást nyúj ta nak az in gat lan tu laj dont érin tõ kor lá to zás
ese té re. A Tvt. 71.  § (1) be kez dé se sze rint a vé dett ter mé -
sze ti ér té kek és te rü le tek meg õr zé sét ál la mi tá mo ga tás
nyúj tá sá val, adó ked vez mény biz to sí tá sá val, a ter mé szet kí -
mé lõ gaz dál ko dást se gí tõ hi tel rend szer rel is tá mo gat ni
kell. A Tvt. 72.  § (1) be kez dé se sze rint a vé dett ter mé sze ti
te rü le te ken ter mé szet vé del mi ér dek bõl el ren delt gaz dál -
ko dá si kor lá to zás, il let ve ti la lom ese tén vagy a ter me lés -
szer ke zet je len tõs meg vál to zá sá nak elõ írá sa kö vet kez té -
ben a tu laj do nos, vagy amennyi ben a tu laj do nos a te rü let
hasz ná la tát át en ge di, a jog sze rû hasz ná ló tény le ges ká rát
meg kell té rí te ni. A tá mo ga tás ese te it, mér té két, fel té te le it,
a ki fi ze tés mód ját a ter mé szet vé del mét szol gá ló egyes tá -
mo ga tá sok ra, va la mint kár ta la ní tás ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok ról  szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. ren de let tar tal -
maz za. Mind eze ket fi gye lem be vé ve az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a Tvt. 29.  § (3) be kez dé se,
31. §-a, 32.  §-a és 33.  §-a az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé -
sé nek ren del ke zé sét nem sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy a Tvt.
3.  §-a, 4.  §-a, 15.  § (1) be kez dé se, 25.  §-a és 28.  §-a nem áll
al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés ben az Al kot -
mány 13.  §-ának ren del ke zé se i vel. Az Al kot mány bí ró ság
gya kor la ta sze rint az ér de mi al kot má nyos sá gi össze füg gés 
hi á nya az in dít vány el uta sí tá sát ered mé nye zi.
[698/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 716–717.;
35/1994. (VI.  24.) ABH 1994, 197, 201.; 720/B/1997. AB
ha tá ro zat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB ha tá -
ro zat, ABH 2004, 1306, 1313–1314.] Er re fi gye lem mel az
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Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé ben is el uta -
sí tot ta.

5. Az in dít vány alap ján meg vizs gál ta az Al kot mány bí -
ró ság azt is, hogy az in dít vá nyo zók ál tal ki fo gás olt ren del -
ke zé sek el len té te sek-e az Al kot mány 14.  §-ának ren del ke -
zé sé vel.

Az Al kot mány 14.  §-a sze rint az Al kot mány biz to sít ja
az örök lés jo gát. Ez zel a ren del ke zés sel az in dít vá nyo zók
ál tal meg je lölt tör vé nyi ren del ke zé sek ér de mi al kot má -
nyos sá gi össze füg gés ben nem áll nak, ezért az Al kot mány -
bí ró ság az in dít ványt e ré szé ben is el uta sí tot ta.

6. Az Al kot mány bí ró ság nak sem az Al kot mány bí ró -
ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban:
Abtv.), sem más tör vé nyek alap ján nincs jog al ko tás ra irá -
nyu ló ha tás kö re, ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít vány -
nak a Tvt. mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ré szét az Al kot mány bí -
ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
 szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001.
(XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.) 29.  § b) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

7. Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: a je len le gi tör vé -
nyi meg ol dás a jog or vos la tot nem biz to sít ja, mi vel a vé -
det té nyil vá ní tás mi nisz te ri ren de let tel tör té nik. Ily mó don
azon ban az adott eset ben a sza bá lyo zás in do ká ul szol gá ló
nem zet kö zi jo gi vagy eu ró pa jo gi do ku men tum és a vég re -
haj tá sá ra szol gá ló mi nisz te ri ren de let kö zöt ti ér tel me zé si
kü lönb ség kér dé sé ben tá madt eset le ges vi ta ren de zé sé re
sincs mód ja az egyén nek.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá sá ra ak -
kor ke rül het sor, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha -
tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta
és ez zel al kot mány el le nes hely ze tet idé zett elõ. „E tör vé -
nyi ren del ke zés al kal ma zá sa so rán a két fel té tel nek – a mu -
lasz tás nak és az en nek foly tán elõ idé zett al kot mány el le nes 
hely zet nek – együt te sen kell fenn áll nia.” [1395/E/1996.
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 667, 669.] Az Al kot mány bí ró -
ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a jog al ko tó szerv jog al ko tá -
si kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás
nél kül is kö te les ele get ten ni, ha az al kot mány el le nes hely -
zet – a jo gi sza bá lyo zás irán ti igény – an nak nyo mán ál lott
elõ, hogy az ál lam jog sza bá lyi úton avat ko zott bi zo nyos
élet vi szo nyok ba, és ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port -
ját meg fosz tot ta al kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he -
tõ sé gé tõl. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83, 
86.] Az ál lam jog al ko tói kö te le zett sé ge kö vet kez het az Al -
kot mány ki fe je zett ren del ke zé se nél kül is, ha va la mely al -
kot má nyos alap jog biz to sí tá sa ezt fel tét le nül szük sé ges sé
te szi. [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227,
231.] Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
al kot mány sér tést ál la pít meg ak kor is, ha az adott kér dés
te kin te té ben van ugyan sza bá lyo zás, de az alap jog ér vé -

nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák hi á nyoz nak.” [15/1998. 
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138.]

A ter mé szet vé del mi mi nõ sí tés so rán az ál lam nem zet -
kö zi kö te le zett ség vál la lá sa i nak, il let ve az Eu ró pai Uni ó -
ban va ló rész vé te lé bõl fo lyó kö te le zett sé ge i nek is ele get
tesz, aho gyan ar ra a Tvt. 2.  § (1) be kez dé se, 3.  § (1) be kez -
dé se, 4.  § h) pont ja, 5.  § (4) be kez dé se, 34.  § (1) be kez dés
c) pont ja, il let ve a 41/A. §-a és a 86.  §-a is utal. Az eu ró pa -
jo gi kö te le zett sé gek je len eset ben min de nek elõtt a
79/409/EGK, va la mint a 92/43/EGK irány el vet je len tik.
Az egyén jog or vos la ti jo gá nak nem az zal szem ben kell ér -
vé nye sül nie, hogy mi ért mi nõ sí tett a jog al ko tó egy adott
te rü le tet – rész ben ezek re a do ku men tu mok ra is te kin tet -
tel – vé dett nek, ha nem azt kell biz to sí ta nia, hogy e kö te le -
zett sé gek re te kin tet tel meg fo gal ma zott tör vé nyi fel té te lek
tény be li tel je sü lé se két ség ese tén in conc re to is bi zo nyít -
ha tó le gyen.

Az er dõ gaz dál ko dás so rán az er dõ rõl és az er dõ vé del -
mé rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény ér tel mé ben a tu laj do -
nost ele ve szá mos, anya gi vo nat ko zá sú, va la mint igaz ga -
tá si jel le gû kö te le zett ség ter he li. Ezek hez a ter mé szet vé -
del mi mi nõ sí té sû er dõk ese té ben azon ban újabb kö te le -
zett sé gek tár sul nak, ame lyek rész ben tar tóz ko dá si, rész -
ben te vé si jel le gû ek, s mint ilye nek, je len tõs anya gi kö vet -
kez mé nyek kel jár nak. A tu laj do nos kö te les tûr ni a ha tó sá -
gi el len õr zést és a mû ve lé si te vé keny ség bi zo nyos ele mei
is elõ ze tes en ge dé lye zés tõl te he tõk füg gõ vé. A Tvt. 72.  §-a 
elõ irá nyoz za ugyan ez zel össze füg gés ben a kár ta la ní tást,
de ezt a tény le ges kár ra kor lá toz za és mér té ké nek meg ál la -
pí tá sát a ter mé szet vé del mi ha tó ság fel leb be zés sel nem tá -
mad ha tó dön té sé re bíz za. A ha tó sá gi elõ írá so kat meg sze -
gõ tu laj do nos ez zel szem ben nem csak a tény le ges kár, ha -
nem az el ma radt ha szon, sõt a la kos sá gi élet mi nõ ség rom -
lá sá ból fa ka dó nem va gyo ni kár meg té rí té sé re is kö te lez -
he tõ (Tvt. 81.  §). Igaz ugyan, hogy kom pen zá ci ó kép pen a
Tvt. 71.  §-a biz to sít kü lön bö zõ tá mo ga tá si for má kat (köz -
vet len tá mo ga tás, adó ked vez mény, ked vez mé nyes hi tel)
azon ban ez zel együtt is a ter mé szet vé del mi mi nõ sí té sû er -
dõ tu laj do no sa az át mi nõ sí tés sel olyan hely zet be ke rül,
hogy az tu laj do ná nak pi a ci ér té két je len tõ sen be fo lyá sol -
hat ja. Az át mi nõ sí tés nyo mán olyan hely zet be is ke rül het a 
tu laj do nos, hogy bün te tõ jo gi fe nye ge tett sé gû vé (Tvt.
60.  §) is vál hat az új kö rül mé nyek kö zöt ti kö te le zett sé gek
vég re nem haj tá sa vagy azok meg sér té se  miatt, kü lö nö sen
a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
281.  §-ában fog lalt ter mé szet ká ro sí tás bûn cse lek mény
tény ál lá si ele me i re fi gye lem mel. Mind ezek re te kin tet tel is
in do kolt te hát – a ter mé sze ti kör nye zet meg óvá sá hoz fû zõ -
dõ al kot má nyos ér de ket, va la mint a kon ku rá ló ér de kek át -
gon dolt mér le ge lé sét is fi gye lem be vé ve –, hogy a tu laj do -
nos nak jog or vos la ti le he tõ sé ge ne enyésszen el a te kin tet -
ben, a tör vény nek meg fe le lõ en tör tént-e er dõ tu laj do ná nak
mi nõ sí té se. Eze ket az el vá rá so kat nem elé gí ti ki az, hogy a
tu laj do nos nak ar ra vo nat ko zó an van jog or vos la ti jo ga,
hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba va ló be jegy zés alap já ul
szol gá ló ha tá ro zat a hely raj zi szá mo kat, föld raj zi ko or di -
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ná tá kat il le tõ en meg fe lel-e a te rü le tet ter mé szet vé del mi
jel le gû nek mi nõ sí tõ mi nisz te ri ren de let ben fog lal tak nak.

A jog or vos la ti le he tõ ség tény le ges ér vé nye sí té se
ugyan ak kor ön ma gá ban nem aka dá lyoz za a ter mé szet vé -
del mi el vek ér vé nye sí té sét, mi vel a Tvt. 27.  §-a sze rint
mód van az ide ig le nes vé dett ség el ren de lé sé re, ami a vég -
le ges vé dett sé get ki mon dó jog sza bály ha tály ba lé pé sé ig,
de leg fel jebb 3 hó na pig tart ha tó fenn, ame lyet a mi nisz ter
egy íz ben to váb bi 2 hó nap pal meg hosszab bít hat. Az ide ig -
le nes vé dett ség ke ze lé si, meg óvá si kö te le zett sé ge ket, il let -
ve bi zo nyos te vé keny ség fel füg gesz té sét vagy ti lal mát is
tar tal maz hat ja.

A Tvt. 24.  § (1) be kez dé se sze rint ter mé sze ti te rü le tet és
más vé de lem re ér de mes föld te rü le tet or szá gos je len tõ sé gû
te rü let ese tén a mi nisz ter, he lyi je len tõ sé gû te rü let ese tén a 
te le pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat ren de -
let ben nyil vá nít vé det té. A Tvt. 24.  § (2) be kez dé se alap ján 
a ter mé sze ti te rü let „fo ko zot tan vé det té” nyil vá ní tá sa szin -
tén mi nisz te ri ren de let ben tör té nik. A jog al ko tó ál tal vá -
lasz tott, az egye di köz igaz ga tá si dön tést tar tal ma zó ren de -
le ti for ma  miatt a vé det té nyil vá ní tás konk rét tu laj dont
érin tõ fenn ál lá sa el len – köz igaz ga tá si egye di ha tó sá gi ha -
tá ro zat hi á nyá ban – a jog or vos lat gya kor lá sá ra nem ke rül -
het sor.

Ter mé sze té bõl fa ka dó an a ren de let ál ta lá nos ér tel mû,
min den ki re, il let ve egy adott élet vi szony ban érin tet tek
abszt rakt kö zös sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi for ma. A
ren de let nem le het egye di dön té sek együt te se, nem vál lal -
hat ja át az egye di köz igaz ga tá si ha tá ro za tok funk ci ó it. At -
tól, hogy az egye di dön té sek tö me gét hor do zó ren de let va -
la me lyik má sik ré szé ben va ló ban ál ta lá nos ter mé sze tû sza -
bá lyo kat rög zít, az az ott már al kot má nyos funk ci ó já nak
(és a jog al ko tás ról  szóló tör vény ben fog lalt jel lem zõk nek)
meg fe le lõ en épül fel, még nem or vos ló dik a ren de let jog -
for rá si ter mé sze té tõl ide gen ele mek lé te  miatti al kot má -
nyos prob lé ma.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jog or vos lat hoz va ló jog ér vé nye sü lé se in do kol ja, hogy a
ter mé szet vé del mi ha tó ság a ren de let ben meg ha tá ro zott vé -
dett ség fenn ál lá sát a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en jog or vos lat tal meg tá -
mad ha tó ha tá ro zat ban ál la pít sa meg. Te kin tet tel ar ra, hogy 
a tör vény a Tvt. 26.  § (3) be kez dé se alap ján csak a Tvt.
23.  § (2) be kez dé sé ben a tör vény ere jé nél fog va vé dett ter -
mé sze ti te rü le tek (va la mennyi for rás, láp, bar lang, víz nye -
lõ, szi kes tó, kun ha lom, föld vár) egye di meg ha tá ro zá sa so -
rán biz to sít ja a jog or vos la tot, a mi nisz te ri ren de let ben, il -
let ve ön kor mány za ti ren de let ben el ren delt vé det té nyil vá -
ní tá sok so rán nem, így al kot mány el le nes hely zet ke let ke -
zett. Az Al kot mány bí ró ság ezért hi va tal ból el jár va jog al -
ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes sé get 
ál la pí tott meg, és kö te lez te a jog al ko tót mu lasz tá sá nak
2007. már ci us 31. nap já ig tör té nõ meg szün te té sé re. A tör -
vény ho zó nak meg kell ta lál nia azt a mó dot, hogy a vé det té
nyil vá ní tást ki mon dó mi nisz te ri ren de let ne kap cso lód jon
össze az érin tett te rü le tek hely raj zi szá mok fel so ro lá sán

ala pu ló vagy egyéb mó don egyé ni e sí tõ té te les fel so ro lá sá -
val, ha nem eze ket az egye di dön té se ket kü lön köz igaz ga -
tá si ha tá ro zat tar tal maz za, fi gye lem mel ar ra, hogy az adott
föld raj zi egy ség va ló ban meg fe lel-e a Tvt. sze rin ti „ter mé -
sze tes ál la pot” és „ter mé szet kö ze li ál la pot” kri té ri u ma i -
nak. A mi nisz te ri ren de let egy na gyobb egy sé get il le tõ en
szük ség kép pen el kell, hogy vé gez ze a mi nõ sí tést, de nem
vál lal hat ja fel az in conc re to, tu laj do ni egy sé gen kén ti át -
mi nõ sí tést.

Az Al kot mány bí ró ság az Or szág gyû lés jog al ko tói mu -
lasz tá sá nak meg szün te té sé re meg fe le lõ idõt biz to sí tott.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té -
te lét a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség
meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el az Al kot mány bí ró -
ság.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 363/B/2002.

Dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
sze 1. pont já ban fog lal tak kal, va gyis az zal, hogy az Al kot -
mány bí ró ság hi va tal ból mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al -
kot mány el le nes sé get ál la pí tott meg ter mé szet vé del mi te -
rü let ren de let ben va ló vé det té nyil vá ní tá sa ese tén a jog or -
vos la ti le he tõ ség hi á nya  miatt.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zók nak a ter mé szet
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény (Tvt.) egyes ren -
del ke zé sei al kot mány el le nes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vá nya it ki vé tel nél kül el uta sí tot ta. Ugyan ak kor
ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy jog or vos la ti jo got kell
biz to sí ta ni az érin tett föld te rü le tek tu laj do no sa i nak azért,
hogy a rész ben a nem zet kö zi „kö te le zett sé gek re te kin tet tel 
meg fo gal ma zott tör vé nyi fel té te lek tény be li tel je sü lé se
két ség ese tén in conc re to is bi zo nyít ha tó le gyen”. A mi -
nisz te ri ren de let ben, il let ve ön kor mány za ti ren de let ben el -
ren delt vé det té nyil vá ní tá sok so rán ilyen egye di jog or vos -
lat ra nincs le he tõ ség, ezért az Al kot mány bí ró ság hi va tal -
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ból el jár va jog al ko tói mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot -
mány el le nes sé get ál la pí tott meg.

Ál lás pon tom sze rint je len eset ben az Al kot mány bí ró -
ság nak meg kel lett vol na áll nia az in dít vá nyok el uta sí tá sá -
nál, és nem kel lett vol na át tér ni az al kot mány el le nes mu -
lasz tás hi va tal ból tör té nõ meg ál la pí tá sá ra. Így ugyan is
olyan fel adat elé ál lít ja a ha tá ro zat a jog al ko tót, ame lyet
vagy kép te len lesz meg va ló sí ta ni, vagy csak olyan meg ol -
dás sal, amely a ter mé szet vé de lem hosszú ide je be vált, és
nem zet kö zi leg is szo ká sos rend jét fel for gat ja, és a vé det té
nyil vá ní tást csak arány ta lan ne héz sé gek kel já ró el já rás ban 
te szi le he tõ vé.

Hi va tal ból in dí tott el já rás ban ho zott, ilyen sú lyos kö -
vet kez mé nyek kel já ró dön tés hez az Al kot mány bí ró ság nak 
meg kel lett vol na vizs gál nia a kö vet ke zõ ket:

a) az egész sé ges kör nye zet hez va ló jog és a tu laj don -
hoz va ló jog vi szo nya,

b) a jog or vos lat hoz va ló jog tar tal ma a vé det té nyil vá -
ní tá si el já rás ban,

c) a jog sza bály ban tör té nõ vé det té mi nõ sí tés ko ráb bi
al kot mány bí ró sá gi gya kor la tá nak elem zé se,

d) an nak ér té ke lé se, hogy a Tvt. ál tal a vé det té nyil vá -
ní tás elõ ké szí té sé re elõ írt el já rás nem biz to sít-e kel lõ ga -
ran ci á kat az érin tett tu laj do no sok ér de ke i nek ér vé nye sí té -
sé re.

A fen ti négy fel adat kö zül az Al kot mány bí ró ság el vé -
gez te az el sõt, és rész ben a ne gye di ket, de a kö vet kez te té -
se ket nem von ta le.

2. A ha tá ro zat III. 4. pont ja meg vizs gál ja a tu laj don hoz
va ló jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá gát, és meg ál la pít -
ja, hogy „a kor lá to zó ren del ke zé sek a ter mé szet meg óvá sát 
cé loz zák, és így az egész sé ges kör nye zet hez va ló al kot má -
nyos jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben szük sé ge sek.” Ez a
gon do lat me net – amellyel tel jes egé szé ben egyet ér tek – a
rész be ni alap ja az in dít vány el uta sí tá sá nak.

A kör nye zet hez va ló alap jog tar tal mát az Al kot mány bí -
ró ság több ha tá ro zat ban ki fej tet te [996/G/1990. AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 533.; 28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 134, 137–140.]. E sze rint a kör nye zet hez va ló
jog több mint pusz ta al kot má nyos fel adat vagy ál lam cél;
e jog kor lá to zá sa csak ugyan olyan fel té te lek kel en ged he tõ
meg, mint az ala nyi alap jo go ké: a kor lá to zás nak más alap -
jog vagy al kot má nyos ér ték ér vé nye sí té sé hez el ke rül he tet -
len nek és az el ér ni kí vánt cél lal ará nyos nak kell len nie.
Olyan sa já tos alap jog ról van szó, amely nek ese té ben az in -
téz mény vé del mi ol dal a meg ha tá ro zó.

A vé det té nyil vá ní tó ren de let tár gya ter mé sze ti te rü let
vagy ter mé sze ti ér ték, ame lyek a nem ze ti va gyon sa já tos
és pó tol ha tat lan ré szei. A ter mé szet ja vai vé ge sek. Aki
jog sze rû en bir to kol ja azo kat, még ha a bir tok lá sa a pol gá ri
jo gi tu laj don nal vé dett is, kö te les úgy te kin te ni azo kat,
hogy az nem csak a sa ját ja, ha nem egy út tal kö zös is. Az
Al kot mány 18.  §-a alap ján az ál lam kö te les sé ge i nek ma -
guk ban kell fog lal ni ok az élet ter mé sze ti alap ja i nak vé del -
mét, és ki kell ter jed ni ök a vé ges ja vak kal va ló gaz dál ko -

dás in téz mé nye i nek ki épí té sé re (996/G/1990. AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 533, 535.). Az, hogy a tu laj don jog más al -
kot má nyo san vé dett jog ér vé nye sü lé se ér de ké ben kor lá -
toz ha tó, az aláb bi ak sze rint ki ha tás sal van a jog or vos la ti
jog gal össze füg gõ kér dé sek re is.

3. Ha az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben a jog or vos lat -
hoz va ló jog sé rel mét fel té te le zi, meg kell vizs gál ni, hogy
mi len ne a jog or vos la ti jog tar tal ma a vé det té nyil vá ní tá si
el já rás ban, és en nek sé rel me le ve zet he tõ-e az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sé nek ren del ke zé sé bõl.

Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se a jog or vos la ti jo got
„bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len” biz -
to sít ja, és nem jog sza bály – mi nisz te ri vagy ön kor mány za -
ti ren de let – el len. To váb bi fel té tel, hogy a dön tés jo got
vagy jo gos ér de ket sért sen.

Kér dés, hogy ese tünk ben meg ál la pít ha tó-e az 57.  §
(5) be kez dé sé nek sé rel me? A vé det té nyil vá ní tá si el já rás -
ban nincs ha tó sá gi dön tés, te hát a ren de let tel tör té nõ vé -
det té nyil vá ní tá si el já rás nem von ha tó az 57.  § (5) be kez -
dé se ha tá lya alá. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint
is a jog or vos lat hoz va ló alap ve tõ jog tár gyi lag a ha tó sá gi
dön té sek re ter jed ki. Nem ter jed ki a nem ál la mi, pl. a mun -
kál ta tói (1129/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 604,
605.) vagy a tu laj do no si (1534/B/1990. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 602, 603.) dön té sek re, és nem ter jed ki az ál la -
mi, de nem ha tó sá gi, pl. a ka to nai elöl já rói [485/B/1992.
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 590, 591.; 57/1993. (X. 25.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1993, 349, 351.] dön té sek re. Azt, hogy va la -
mely ál la mi vagy nem ál la mi szerv dön té se ha tó sá gi nak
mi nõ sül-e az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban, csak a konk rét sza bá lyo zá si kör nye zet re te kin tet tel le -
het el dön te ni. A ha tó sá gi dön té sek ál ta lá ban ha tá ro zat ban
je len nek meg, konk rét, egye di eset re, meg ha tá ro zott sze -
mé lyek re vo nat koz nak.

De a jog vagy jo gos ér dek sé rel me mint tar tal mi kö ve -
tel mény is hi ány zik, hi szen a jog or vos lat mint el já rá si for -
ma tar tal mát eb ben az eset ben a tu laj don jog sé rel me je len -
te né. A tu laj don jog nak a kor lá toz ha tó sá gát pe dig ma ga a
több sé gi ha tá ro zat is iga zol ja. Eb bõl azon ban az is kö vet -
ke zik, hogy lé nye gé ben nem áll fenn olyan jog vagy jo gos
ér dek, amely a jog or vos lat mint for ma tar tal mát ad ná. A
ha tá ro zat sze rint a jog or vos lat cél ja a tár gyalt el já rás ban az 
len ne, hogy a vé det té nyil vá ní tás tör vé nyi fel té te le i nek
tény be li tel je sü lé se bi zo nyít ha tó-e az egyes konk rét ese -
tek ben. Rész le tes iga zo lás ra szo rult vol na azon ban, hogy a 
Tvt. sze rin ti el já rás nem biz to sít ja-e az ugyan ezen tör vény
ál tal sza bott fel té te lek tel je sü lé sét az egye di ese tek ben is.
Ezt a vizs gá la tot az Al kot mány bí ró ság nem vé gez te el.

4. A ha tá ro zat azt ír ja elõ a tör vény ho zó szá má ra, hogy
ne a mi nisz te ri ren de let so rol ja fel a hely raj zi szá mo kat,
ha nem az egye di dön té se ket kü lön köz igaz ga tá si ha tá ro zat 
tar tal maz za. Ez ar ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a ha tá ro zat
a mu lasz tás meg ál la pí tá sá hoz ala pot adó al kot mány el le -
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nes sé get ab ban lát ja – bár ezt így exp li ci te ki nem mond ja –,
hogy a vé det té nyil vá ní tás ren de let ben tör té nik, és nem
jog or vos lat tal meg tá mad ha tó egye di ha tó sá gi dön té sek so -
ro za tá ban.

Meg jegy zem, hogy több or szág ban, ahol a köz igaz ga tá -
si bí rás ko dás rend sze re ki épült, a vé dett sé get meg ál la pí tó
ren de le tet is fe lül vizs gál hat ja a köz igaz ga tá si bí ró ság, de
ezt nem a jog or vos lat hoz va ló al kot má nyos jog ból ve ze tik
le, ha nem a köz igaz ga tá si bí rás ko dás mo dell jé nek kér -
dése.

Az Al kot mány bí ró ság ed dig két eset ben ál la pí tot ta
meg, hogy a sza bá lyo zás nak az a mód ja, ami kor in gat la -
non fenn ál ló tu laj don jo got kor lá to zó egye di dön tés jog -
sza bá lyi for má ban va ló meg je len te té se ki zár ta a fel leb be -
zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat be nyúj tá sá nak le he tõ sé gét,
és ez ál tal sér tet te a tu laj don vé de lem re is ga ran ci át nyúj tó
jog or vos lat ér vé nye sü lé si le he tõ sé gét, al kot mány el le nes
[ön kor mány za ti ren de let re, Gyu la vá ros ál ta lá nos ren de zé -
si ter ve kap csán a 6/1994. (II. 18.) AB ha tá ro zat ban, ABH
1994, 65, 67., a ha jó zá si tör vény nek a Cse pe li Sza bad ki -
kö tõt sza bá lyo zó ren del ke zé sé re: 45/1997. (IX. 19.) AB
ha tá ro zat, ABH 1997, 311.]. Ezek nek az ügyek nek kö zös
jel lem zõ je, hogy az al kot mány el le nes nek nyil vá ní tott ren -
de let, il let ve tör vény nem el vont és ál ta lá nos sza bá lyo kat
tar tal ma zott, nem sze mé lyek és ese tek so ka sá gá ra volt al -
kal ma zan dó, ha nem csa kis egye di dön tést tar tal ma zott.
Egyik eset ben sem sze re pelt ver sen gõ al kot má nyos ér ték -
ként az egész sé ges kör nye zet hez va ló jog sem.

A je len ügy ben vi szont a sza bá lyo zás el té rõ tár gyá ra,
cél já ra, az el té rõ sza bá lyo zá si kör nye zet re te kin tet tel más
szem pon tok nak van dön tõ je len tõ sé ge ak kor, ami kor ab -
ban a kér dés ben kell dön te ni, hogy a jog sza bály ban va ló
vé det té nyil vá ní tás az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se sze -
rin ti ha tó sá gi dön tést tar tal maz-e. Ter mé sze ti te rü let vé -
det té nyil vá ní tá sa kor a tu laj don jog és a kör nye zet hez va ló
jog kor lá toz zák egy mást sa já to san és köl csö nö sen; mint
már fen tebb ki fej tet tem, a tu laj don jog az a jog, amely nek
sé rel mé re hi vat koz hat ná nak az érin tett te rü let tu laj do no -
sai, ha jog or vos lat (fel leb be zés vagy bí rói út) len ne kez de -
mé nyez he tõ.

A tu laj don jog nem csak ha tó sá gi dön tés sel, ha nem jog -
sza bály ban is kor lá toz ha tó, az Al kot mány 13.  §-a alap ján
még köz ér dek bõl is. Az Eu ró pai Em be ri Jo gi Egyez mény
is a ja vak tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jog biz to sí tá sa mel -
lett le he tõ sé get ad az ál lam nak, hogy olyan sza bá lyo kat
ve zes sen be, ame lye ket szük sé ges nek ítél a ja vak nak a köz 
ér de ké ben tör té nõ hasz ná la ta sza bá lyo zá sa cél já ból. A vé -
det té nyil vá ní tó ren de let tár gya ter mé sze ti te rü let vagy ter -
mé sze ti ér ték, ame lyek a nem ze ti va gyon sa já tos és pó tol -
ha tat lan ré szei. A vé det té nyil vá ní tó ren de let alap ján ke let -
ke zõ kor lá to zá sok cél ja a ter mé sze ti te rü le tek, ér té kek
fenn tar tá sa, ál la po tuk ja ví tá sa, a je len és jö võ nem ze dé kek 
szá má ra va ló meg õr zé se. A Tvt. 24.  §-át hajt ják vég re ak -
kor, ami kor ter mé sze ti te rü le tet és más, vé de lem re ér de -
mes föld te rü le tet, ha az or szá gos je len tõ sé gû, a mi nisz ter,

ha he lyi je len tõ sé gû, az ön kor mány zat ren de let ben vé det té 
nyil vá nít.

A Tvt. 24.  §-a ki fe je zet ten jog sza bály ki bo csá tá sá ra, és
nem ha tó sá gi dön tés ho za ta lá ra kö te lez, il let ve ha tal maz
fel. Ér de mes rész le te sen idéz ni az ügy meg íté lé sé hez a
Tvt.-nek ezt a ren del ke zé sét:

„24.  § (1) Ter mé sze ti te rü le tet [15.  § (1) be kez dés] és
más – e tör vény 22.  §-a alap ján – vé de lem re ér de mes föld -
te rü le tet

a) or szá gos je len tõ sé gû te rü let ese tén a mi nisz ter,

b) he lyi je len tõ sé gû te rü let ese tén a te le pü lé si – Bu da -
pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat

ren de let ben nyil vá nít vé det té.

(2) A mi nisz ter ren de let ben nyil vá nít ja vé det té, il let ve
fo ko zot tan vé det té a ter mé sze ti ér té ket (így pél dá ul: va don 
élõ szer ve ze tet, élet kö zös sé get), to váb bá fo ko zot tan vé -
det té a te rü le tet. Amennyi ben a te rü le ten vé dett ré gé sze ti
le lõ hely van, a vé det té nyil vá ní tás hoz a nem ze ti kul tu rá lis
örök ség mi nisz te ré nek egyet ér té se szük sé ges. A mi nisz ter
ren de let ben ha tá roz za meg az Eu ró pai Kö zös sé gek jo gi
ak tu sa i ban meg ha tá ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba, il let ve
nem zet kö zi egyez mény ha tá lya alá tar to zó nö vény- és ál -
lat fa jok kö zül azo kat, ame lyek ki emelt ol tal ma szük sé ges,
és az e fa jok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(3) A vé det té nyil vá ní tást ki mon dó jog sza bály tar tal -
maz za

a) a vé det té nyil vá ní tás té nyét, a ter mé szet vé del mi ér -
té kek meg ne ve zé sét,

b) te rü let ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé det -
té nyil vá ní tás in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész -
le tek hely raj zi szá ma it, az e tör vény ben meg ha tá ro zott
egyes kor lá to zá sok és ti lal mak aló li eset le ges fel men tést,
to váb bá a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé hez, il let ve
hoz zá já ru lá sá hoz kö tött – a 21.  §-ban és a 38–39.  §-ban
nem sza bá lyo zott – te vé keny sé gek kö rét, le he tõ ség sze rint 
a föld rész let ha tár vo na lá nak tö rés pont ko or di ná tá it, va la -
mint a 36.  § (1) be kez dé sé nek meg fe le lõ en meg ál la pí tott
ren del ke zé se ket (ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv), to váb bá

c) az Eu ró pai Kö zös sé gek jo gi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té nyét.

(4) Fel kell ol da ni a ter mé sze ti ér ték vagy te rü let vé dett -
sé gét, fo ko zot tan vé dett sé gét, ha an nak fenn tar tá sát ter mé -
szet vé del mi szem pon tok a to váb bi ak ban nem in do kol ják.
A vé dett ség fel ol dá sa so rán a vé det té nyil vá ní tás ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket meg fe le lõ en al kal maz ni kell az zal,
hogy a he lyi vé dett ter mé sze ti te rü let vé dett sé gé nek a fel -
ol dá sá hoz az igaz ga tó ság vé le mé nyét be kell sze rez ni.”

Az Al kot mány bí ró ság ed dig több olyan jog sza bályt
vizs gált, ame lyet a Tvt. 24.  § (1) be kez dé se [il let ve ko ráb -
ban a ter mé szet vé de lem rõl  szóló 1982. évi 4. tör vény ere jû
ren de let 7.  § (2) be kez dé se] alap ján bo csá tot tak ki. Az Al -
kot mány bí ró ság sem az em lí tett ügyek ben, sem a je len
ügy ben nem lá tott okot a Tvt. 24.  § (1) be kez dé se sze rin ti
meg ol dás, az az a jog sza bály ban va ló vé det té nyil vá ní tás -
ról  szóló ren del ke zés vizs gá la tá ra.

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1263



A vé det té nyil vá ní tó jog sza bály tar tal mát a je len eset -
ben a Tvt. ha tá roz za meg, a jog sza bály nak a Tvt. ér tel mé -
ben kö te le zõ tar tal mi ele mei van nak: a vé det té nyil vá ní tást 
ki mon dó jog sza bály nak tar tal maz nia kell egye bek kö zött a 
vé det té nyil vá ní tás té nyét, a ter mé szet vé del mi ér té kek
meg ne ve zé sét, te rü let ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé -
sét, a vé det té nyil vá ní tás in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját,
a föld rész le tek hely raj zi szá ma it. Te rü let vé det té, fo ko zot -
tan vé det té nyil vá ní tá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be kell je gyez ni [Tvt. 26.  § (2) be kez dés].

Az Al kot mány bí ró ság egy ügy ben, amely ben az ócsai
ter mé szet vé del mi te rü le tet lé te sí tõ ön kor mány za ti ren de -
let al kot mány el le nes sé gé nek vizs gá la tá ról dön tött, mér le -
gel te, hogy a tá ma dott ren del ke zés a két ség te len ön kor -
mány za ti ren de le ti for má ja mel lett nor ma tív tar tal mú, és
ez ál tal al kot mány bí ró sá gi ha tás kör alá tar to zik-e. „Az Al -
kot mány bí ró ság úgy ítél te, hogy ter mé szet vé del mi te rü let -
té nyil vá ní tó ren del ke zés két ség te le nül hor doz tár gyát il le -
tõ en egye di jel le get. Más részt a ren del ke zés min den ki re
vo nat ko zik es he tõ le ge sen, nem ta pad az adott tu laj do ni
vagy hasz ná la ti vi szo nyok hoz, és nem egye di, ese ti ér de -
ket vé dõ dön tés, ha nem ál ta lá nos, min den ki re ki ha tó ér de -
ket tart szem elõtt. Ezért a ren de le ti for ma nor ma tív tar tal -
mat is hor doz.” Az Al kot mány bí ró ság a ren de le tet ér dem -
ben vizs gál ta és az in dít ványt el uta sí tot ta [29/1995.
(V. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 145, 149.].

Más ügyek ben is vizs gált az Al kot mány bí ró ság ter mé -
sze ti te rü le te ket vé det té nyil vá ní tó jog sza bá lyo kat tá ma dó
in dít vá nyo kat a tu laj don jog sé rel me szem pont já ból. Mi -
nisz te ri ren de let vizs gá la tá ról szól a 964/B/1998. AB ha tá -
ro zat (ABH 2002, 873.), ön kor mány za ti ren de let vizs gá la -
tá ról a 80/B/2001. AB ha tá ro zat (ABH 2001, 1465.). Az
Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat el uta sí tot ta. Ez utób bi 
ügy ben pe dig meg ál la pí tot ta: az Al kot mány bí ró ság nem
vizs gál ja a vé det té nyil vá ní tás in do kolt sá gát, ez olyan
szak kér dés, ame lyet az elõ ké szí té si el já rás ban a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság tisz táz.

Ar ra is van pél da, hogy az Al kot mány bí ró ság ter mé sze ti 
te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról  szóló me gyei ta nács ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sét tar tal ma zó, me gyei köz -
gyû lé si ön kor mány za ti ren de le tet nyil vá ní tott al kot mány -
el le nes nek, és azt a ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ra vissza -
me nõ le ges ha tállyal meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a me gyei köz gyû lés nem ren del -
ke zett ha tás kör rel ar ra, hogy a he lyi je len tõ sé gû ter mé sze ti 
te rü let vé dett sé gi szint jét ren de let ben meg szün tes se. A
Tvt. 24.  § (1) be kez dés b) pont ja, va la mint a 24.  § (4) be -
kez dé se sze rint a vé det té nyil vá ní tás és a vé dett ség fel ol -
dá sa egy aránt az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat fel ada ta
[46/2001. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 735.].

A 48/1997. (X. 6.) AB ha tá ro zat (ABH 1997, 502.) is
ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek meg szün te té sé rõl
 szóló KTM ren de le tet sem mi sí tett meg ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont já ra vissza me nõ le ges ha tállyal, a po má zi öko ló gi ai 
fo lyo só vé del mi szint jé nek fo lya ma tos sá ga ér de ké ben.

A fen ti ek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a ren de let ben
tör té nõ vé det té nyil vá ní tás tech ni ká ját az Al kot mány bí ró -
ság ed di gi gya kor la ta is iga zol ja.

5. A ha tá ro zat az In do ko lás III. 2. pont já ban vizs gál ta
azt, hogy mi lyen a vé det té nyil vá ní tás nak az elõ ké szí té si
rend je. El ma radt vi szont an nak ér té ke lé se, hogy a Tvt. ál -
tal a vé det té nyil vá ní tás elõ ké szí té sé re elõ írt el já rás kel lõ
ga ran ci á kat nyújt-e az érin tett tu laj do no sok ér de ke i nek ér -
vé nye sí té sé re.

A vé det té nyil vá ní tás ról  szóló jog sza bály lét re ho zá sá ra
irá nyu ló el já rás idõ igé nyes, hosszú fo lya mat, amely több
sza kasz ból áll. A vé det té nyil vá ní tás ra bár ki ja vas la tot te -
het. Te rü let vé det té nyil vá ní tá sát – he lyi je len tõ sé gû vé -
dett ter mé sze ti te rü let ki vé te lé vel – az il le té kes nem ze ti
park igaz ga tó ság ké szí ti elõ. Ha az elõ ké szí tés he lyi je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tás ra irá nyul, a
he lyi vé det té nyil vá ní tást elõ ké szí tõ te le pü lé si ön kor -
mány za ti jegy zõ nek, fõ jegy zõ nek a te rü let vé det té nyil vá -
ní tá sá nak in do kolt sá gát alá tá masz tó ira tok meg kül dé se
mel lett meg kell ke res nie az igaz ga tó sá got, hogy kí ván ja-e 
a te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té
nyil vá ní tá sát.

A ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá nak elõ ké szí té -
se so rán az elõ ké szí tést vég zõ – az ér de kel tek ál lás pont já -
nak meg is me ré se ér de ké ben – egyez te tõ meg be szé lést és a 
szük ség hez ké pest hely szí ni szem lét tart. Azok, akik re a
vé det té nyil vá ní tás ból jo gok vagy kö te le zett sé gek há rul -
nak, il le tõ leg akik jo gos ér de két a vé det té nyil vá ní tás köz -
vet le nül érin ti, a vé det té nyil vá ní tást elõ ké szí tõ el já rás ban
részt ve het nek [Tvt. 25.  § (7) be kez dés]. Az elõ ké szí tést
vég zõ az egyez te tõ tár gya lás ról jegy zõ köny vet és össze -
fog la lót kell, hogy ké szít sen, ame lyet a vé det té nyil vá ní -
tás ra vo nat ko zó ja vas lat tal együtt kell a vé det té nyil vá ní -
tás ra jo go sult hoz elõ ter jesz te ni.

Ez a rész le te sen sza bá lyo zott el já rás kel lõ ga ran ci át biz -
to sít az érin tett te rü le tek tu laj do no sai ré szé re; a jog or vos -
la ti jog sé rel mé nek fel té te le zé se kor ezt a szem pon tot is ér -
té kel ni kel lett vol na.

6. Össze fog lal va a fen ti gon do lat me ne tek bõl adó dó kö -
vet kez te té se ket, nem lá tom meg in do kolt nak az al kot -
mány el le nes mu lasz tás meg ál la pí tá sát.

A vé det té nyil vá ní tás ak kor tölt he ti be funk ci ó ját, ha el -
von tan, ál ta lá no san, jog sza bály ban je le nik meg, sze mé -
lyek és ese tek so ka sá gá ra al kal ma zan dó. Meg kell je gyez -
ni, hogy jog sza bály ban va ló vé det té nyil vá ní tás ra nem -
csak a Tvt. tar tal maz fel ha tal ma zást, ha nem a kul tu rá lis
örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV. tör vény 15.  §
(1) be kez dé se, az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 57.  § (3) be kez -
dé se is. A Tvt. sze rin ti vé dett ség jog sza bály ban tör té nõ
meg je le ní té se azt ered mé nye zi, hogy a tör vény ben elõ írt
kü lön le ges sza bá lyok, a vé dett ter mé sze ti te rü let tel kap -
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cso la tos hasz ná la ti, ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal -
mak be tar tá sa nem csak az érin tett tu laj do no sok, ha nem
min den ki (ter mé sze tes sze mé lyek és ha tó sá gok) szá má ra
kö te le zõ. Eb ben a sza bá lyo zá si kör nye zet ben vé le mé nyem 
sze rint nem ál la pít ha tó meg az, hogy a Tvt. sze rint meg ha -
tá ro zott, kö tött tar tal mú jog sza bállyal érin tett tu laj do no -
sok szá má ra a jog sza bállyal „szem ben” az Al kot mány
57.  § (5) be kez dé sé bõl ere dõ en jog or vos la ti le he tõ sé get
kell biz to sí ta ni. A vé det té nyil vá ní tó ren de le tek az egyes
ter mé sze ti ja vak hasz ná la ta sza bá lyo zá sá nak mi nõ sül nek.
A jog or vos lat hoz va ló alap ve tõ jog ból és az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ból nem ve zet he tõ le, hogy a vizs gált kör -
ben egye di ha tá ro za tok, ha tó sá gi dön té sek len né nek szük -
sé ge sek a ren de let ben a Tvt. sza bá lyai sze rint vé det té nyil -
vá ní tott ter mé sze ti ja vak hasz ná la ta kor lá to zá sá hoz. A vé -
det té nyil vá ní tá si el já rás pe dig kel lõ ga ran ci á kat nyújt a
tu laj do no sok – egyéb ként is al kot má nyo san kor lá to zott –
jo ga i nak ér vé nye sí té sé hez. Ag gá lyos nak tar tom a mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség meg ál la pí tá -
sát a je len ügy ben azért is, mert a nem csu pán for má lis, ha -
nem az Al kot mány bí ró ság ál tal meg kö ve telt ér de mi jog or -
vos lat meg te rem té sé re sem a jog or vos la tot el bí rá ló szerv,
sem a fe lül vizs gá lat szem pont jai, sem a le het sé ges dön té -
sek meg ha tá ro zá sát il le tõ en nem lá tok le he tõ sé get.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság

34/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a sa já tos épít -
mény faj ták kö ré be tar to zó hon vé del mi és ka to nai cé lú

épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé -
si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló 40/2002. (III. 21). Korm.
ren de let 8.  § (3) be kez dé se al kot mány el le nes, ezért azt
2006. ok tó ber 31-ei ha tállyal meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1.1. Az in dít vá nyo zó a sa já tos épít mény faj ták kö ré be
tar to zó hon vé del mi és ka to nai cé lú épít mé nyek re vo nat ko -
zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i -
ról  szóló 40/2002. (III. 21). Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 8.  §-ának al kot má nyos sá gi vizs gá la tát ké ri, az el -
sõ be ad vá nyá ban fog lalt in do kok  miatt. A tá ma dott ren -
del ke zés (1) be kez dé se sze rint a kü lön fé le ka to nai épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá -
ról az el sõ fo kú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság a ké re lem elõ -
ter jesz té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tá roz. A (2) be -
kez dés alap ján a szak ha tó ság a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás
meg adá sá ról 15 na pon be lül dönt. A szak ha tó sá gi el já rás
idõ tar ta ma az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár idõ be
nem szá mít be. A (3) be kez dés alap ján a ha tá ro za tot kéz -
be sí tés út ján kell kö zöl ni az épít te tõ vel és az el já rás ban
érin tett szak ha tó sá gok kal. Az in dít vá nyo zó sze rint mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség áll fenn
 amiatt, mert az R. sze rint az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás sal
érin tett in gat lan tu laj do nos sal nem köz lik a ha tá ro za tot. A
meg fe le lõ el já rá si ga ran ci ák hi á nya  miatt sé rül a tu laj don -
hoz va ló jog [Al kot mány 13.  § (1) be kez dés], az egész sé -
ges kör nye zet hez va ló jog (Al kot mány 18.  §), a leg ma ga -
sabb szin tû tes ti és lel ki egész ség hez va ló jog (Al kot mány
70/D.  §), a jog or vos lat hoz va ló jog [Al kot mány 57.  §
(5) be kez dés], va la mint a pe tí ci ós jog (Al kot mány 64.  §).
Utal ar ra is, hogy a jo gal kal ma zói gya kor lat bi zony ta lan,
mi vel egy más nak el lent mon dó ér tel met tu laj do nít az R. tá -
ma dott sza bá lyá nak. Ezen túl me nõ en, ál lás pont ja sze rint,
az R. 8.  §-a el len té tes az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vénnyel is (a to váb bi -
ak ban: Áe.), ami az Al kot mány 35.  §-ának sé rel mét je len ti.

Az in dít vá nyok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
az in dít vá nyo zó az R. 8.  § (3) be kez dé sét tá mad ja, mi vel az 
nem ren del ke zik ar ról, hogy az épít te tõn és a szak ha tó sá -
gon kí vül az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás sal érin tett in gat -
lan nal ren del ke zés re jo go sult sze méllyel is kö zöl ni kell a
ha tá ro za tot.

1.2. Az in dít vá nyo zó 2006. ja nu ár 10-én kelt in dít -
vány-ki egé szí té sé ben – a ko ráb bi ak mel lett – újabb in do -
kok  miatt ké ri a tá ma dott sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá -
la tát. Ál lás pont ja sze rint a ki fo gás olt R. nem tar tal maz ar ra 
uta lást, hogy csak az ál la mi tu laj don ban le võ vagy a Hon -
vé del mi Mi nisz té ri um ke ze lés ben le võ in gat la nok ese tén
al kal ma zan dó a 8.  § (3) be kez dé sé be fog lalt sza bály, így
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nem ki zárt, hogy az R.-t olyan el já rás ban al kal maz zák,
amely ma gán tu laj don ban (osz tat lan kö zös ál la mi és ma -
gán tu laj don ban) ál ló in gat la no kon tör té nõ ka to nai cé lú
épít ke zés re irá nyul. A sza bá lyo zá si hi á nyos ság  miatt az
R. 8.  § (3) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé bõl fa ka dó jog biz ton ság el vé vel, az 57.  § (1) be -
kez dé sé vel, az 57.  § (5) be kez dé sé vel, to váb bá az em be ri
jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má -
ban 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah hoz tar -
to zó nyolc ki egé szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
1993. évi XXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Egyez mény)
6. Cik ké vel (tisz tes sé ges tár gya lás hoz va ló jog) és 13. Cik -
ké vel (ha té kony jog or vos lat hoz va ló jog). Hi vat ko zott to -
váb bá ar ra is, hogy a jog for rá si hi e rar chia sza bá lyát is sér ti
az R., mi vel el len té tes az Áe. he lyé be lé põ, a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) 15.  §-ával.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek fi gye lem be vé te lé vel hoz ta meg dön té sét.

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
(...)
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz va ló jo got.”
(...)
„18.  § A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és ér vé nye sí ti

min den ki jo gát az egész sé ges kör nye zet hez.”
(...)
A 35.  § (2) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta sze rint: „A 

Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel nem le het el -
len té tes.”

(...)
„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt

min den ki egyen lõ, és min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.”

(...)
„57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan 
bí ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len,
amely a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got 
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”

(...)
„64.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek jo ga van 

ar ra, hogy egye dül vagy má sok kal együt te sen írás ban ké -

rel met vagy pa naszt ter jesszen az il le té kes ál la mi szerv
elé.”

(...)
„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek

jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.

(2) Ezt a jo got a Ma gyar Köz tár sa ság a mun ka vé de lem,
az egész ség ügyi in téz mé nyek és az or vo si el lá tás meg szer -
ve zé sé vel, a rend sze res test edzés biz to sí tá sá val, va la mint
az épí tett és a ter mé sze tes kör nye zet vé del mé vel va ló sít ja
meg.”

2. A Ket. ren del ke zé sei alap ján:
„12.  § (1) A köz igaz ga tá si ha tó ság el já rá sa so rán az e

tör vény ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek -
ben e tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy (a to váb bi ak ban: ha tó -
sá gi ügy):

a) min den olyan ügy, amely ben a köz igaz ga tá si ha tó -
ság az ügy fe let érin tõ jo got vagy kö te les sé get ál la pít meg,
ada tot, tényt vagy jo go sult sá got iga zol, ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve zet vagy ha tó sá gi el len õr zést vé gez.”

(...)
,,13.  § (1) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a sza bály sér -

té si el já rás ra, a vá lasz tá si el já rás ra, a nép sza va zás elõ ké -
szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra, a te rü let szer ve zé si el já rás ra és 
– az ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vány ki adá sá nak ki vé te lé vel
– az ál lam pol gár sá gi el já rás ra.

(2) E tör vény ren del ke zé se it
a) az ipar jog vé del mi el já rá sok ban,
b) az ál lam ház tar tás ja vá ra tel je sí ten dõ, tör vény ben

meg ha tá ro zott, il let ve a Kö zös sé gek költ ség ve té sé vel
meg osz tás ra ke rü lõ kö te le zõ be fi ze té sek kel és a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ter -
hé re jog sza bály alap ján jut ta tott tá mo ga tás sal össze füg gõ
el já rá sok ban,

c) a kül föl di ek be uta zá sá val és ma gyar or szá gi tar tóz -
ko dá sá val kap cso la tos el já rá sok ban, va la mint a me ne dék -
jo gi el já rás ban,

d) a pi ac fel ügye le ti és a pi ac sza bá lyo zá sá val kap cso -
la tos el já rá sok ban,

e) a pénz- és tõ ke pi a ci, a biz to sí tá si, az ön kén tes köl -
csö nös biz to sí tó pénz tá ri és a ma gán-nyug díj pénz tá ri te vé -
keny ség fel ügye le té vel kap cso la tos el já rás ban,

f) a köz be szer zé sek kel kap cso la tos jog or vos la ti el já -
rás ban
csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben nem em lí tett köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok e tör vény
ren del ke zé se i tõl ki zá ró lag ab ban az eset ben tér het nek el,
ha azt e tör vény ki fe je zet ten meg en ge di, il let ve ha az az
Unió jo gi ak tu sá nak vagy nem zet kö zi szer zõ dés nek a vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges.

(...)
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(5) Az egyes el já rás faj ták ra vo nat ko zó el já rá si jog sza -
bá lyok e tör vény ben nem sza bá lyo zott, de e tör vény sza bá -
lya i val össz hang ban ál ló ki egé szí tõ jel le gû ren del ke zé se -
ket ál la pít hat nak meg.”

(...)
„15.  § (1) Ügy fél az a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, to -

váb bá jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki -
nek (amely nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jo gi hely ze tét az
ügy érin ti, akit (ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il -
let ve aki re (amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon -
tár gya it is ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal -
maz.

(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, a lé te sít -
ménnyel kap cso la tos, il let ve a te vé keny ség en ge dé lye zé -
sé re irá nyu ló el já rás ban ügy fél a ha tás te rü le ten le võ va la -
mennyi in gat lan tu laj do no sa és az in gat lan-nyil ván tar tás -
ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja.

(3) Tör vény vagy kor mány ren de let meg ha tá ro zott ügy -
faj ták ra rész le te sebb ügy fél fo gal mat ál la pít hat meg.”

(...)
,,78.  § (1) A ha tá ro za tot kö zöl ni kell az ügy fél lel és az -

zal, aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg,
az ügy ben el járt szak ha tó ság gal és a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott más ha tó ság gal vagy ál la mi szerv vel.”

3. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 
1997. évi LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Étv.) sze -
rint:

„1.  § (2) E tör vényt a sa já tos épít mény faj ták, va la mint a
mû em lék vé de lem alatt ál ló épít mé nyek és te rü le tek te kin -
te té ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vé nyek kel, kor mány -
ren de le tek kel együtt, a ben nük fog lalt ki egé szí té sek kel és
el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
(...)
18. Sa já tos épít mény faj ták: több nyi re épü let nek nem

mi nõ sü lõ, köz le ke dé si, hír köz lé si, köz mû- és ener gia el lá -
tá si, víz el lá tá si és víz gaz dál ko dá si, bá nya mû ve lés sel, kör -
nye zet vé de lem mel kap cso la tos és atom ener gia al kal ma zá -
sá ra szol gá ló, va la mint a hon vé del mi és ka to nai, to váb bá a 
nem zet biz ton sá gi cé lú, il let ve ren del te té sû, sa já tos tech -
no ló gi á jú épít mé nyek (mér nö ki lé te sít mé nyek), ame lyek
lé te sí té se kor – az épít mé nyek re vo nat ko zó ál ta lá nos ér vé -
nyû te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mény rend sze ren
túl me nõ en – el té rõ, vagy sa já tos, csak ar ra a ren del te té sû
épít mény re jel lem zõ, ki egé szí tõ kö ve tel mé nyek meg ál la -
pí tá sá ra és ki elé gí té sé re van szük ség.”

„53/A.  § (2) Az épí tés ügyi- és az épí tés fel ügye le ti ha tó -
sá gi el já rá sok ban ügy fél nek mi nõ sül az a ter mé sze tes vagy 
jo gi sze mély, to váb bá jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ 
szer ve zet, aki nek (amely nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jo -
gi hely ze tét az ügy érin ti, to váb bá akit (ame lyet) ha tó sá gi
el len õr zés alá von tak, va la mint aki re (amely re) néz ve a ha -
tó sá gi nyil ván tar tás az adott üggyel össze füg gés ben ada to -
kat tar tal maz, így kü lö nö sen:

a) az épít te tõ, va la mint

b) ha nem azo nos az épít te tõ vel, az in gat lan nal ren del -
kez ni jo go sult,

c) a köz te rü let ki vé te lé vel a köz vet le nül szom szé dos
– a ha tá ro zat tal érin tett in gat lan nal, in gat la nok kal kö zös
ha tár vo na lú (te lek ha tá rú) – te lek kel ren del kez ni jo go sult,
ki vé ve a te lek egye sí tés re és a te lek ha tár ren de zés re irá -
nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá so kat,

d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a ter ve zõ, a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki el len õr és a ki -
vi te le zõ.”

4. Az R. alap ján:
„8.  § (1) Az en ge dély meg adá sá ról vagy meg ta ga dá sá -

ról az el sõ fo kú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság a ké re lem elõ -
ter jesz té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül ha tá roz.

(2) A szak ha tó ság a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás meg adá -
sá ról 15 na pon be lül dönt. A szak ha tó sá gi el já rás idõ tar ta -
ma az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár idõ be nem szá -
mít be.

(3) A ha tá ro za tot kéz be sí tés út ján kell kö zöl ni:
a) az épít te tõ vel,
b) az el já rás ban érin tett szak ha tó sá gok kal.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az in dít vá nyo zó for mai
al kot mány el le nes ség re vo nat ko zó, utó la gos nor ma kont -
roll irán ti in dít vá nyi ké rel mét vizs gál ta: sé rült-e a jog for -
rá si hi e rar chia az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek meg al ko tá sá -
val.

1. A Ket. 12.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az
épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy nek
mi nõ sül. A 13.  § (3) be kez dés alap ján az épí tés ügyi ha tó -
sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá lyok a Ket. ren del ke -
zé se i tõl ki zá ró lag ab ban az eset ben tér het nek el, ha azt a
Ket. ki fe je zet ten meg en ge di, il let ve ha az az Unió jo gi ak -
tu sá nak vagy nem zet kö zi szer zõ dés nek a vég re haj tá sá hoz
szük sé ges. A Ket. 78.  § (1) be kez dé sé be fog lalt, el té rést
nem en ge dõ sza bály alap ján köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy -
ben ho zott ha tá ro za tot kö zöl ni kell az ügy fél lel és az zal,
aki re néz ve az jo got vagy kö te le zett sé get ál la pít meg, az
ügy ben el járt szak ha tó ság gal és a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott más ha tó ság gal vagy ál la mi szerv vel. A dön tés köz -
lé sé nek (pél dá ul a kéz be sí tés) sza bá lya it a Ket. 78–81.  §-ai 
tar tal maz zák. A Ket 15.  § (1) be kez dé se sze rint: „ügy fél az 
a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, to váb bá jo gi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely nek) jo -
gát, jo gos ér de két vagy jo gi hely ze tét az ügy érin ti, akit
(ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il let ve aki re
(amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon tár gya it is
ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal maz.” A
(2) be kez dés alap ján „ha jog sza bály más ként nem ren del -
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ke zik, a lé te sít ménnyel kap cso la tos, il let ve a te vé keny ség
en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban ügy fél a ha tás te rü le -
ten le võ va la mennyi in gat lan tu laj do no sa és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja.”

2. 1. Az Étv.-t a sa já tos épít mény faj ták (így a hon vé del -
mi és ka to nai cé lú és ren del te té sû épít mé nyek) te kin te té -
ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vé nyek kel, kor mány ren de -
le tek kel együtt, a ben nük fog lalt ki egé szí té sek kel és el té -
ré sek kel kell al kal maz ni [Étv. 1.  § (2) be kez dé se; 2.  §
18. pont ja].

A Ket. 13.  § (5) be kez dé se alap ján az egyes el já rás faj -
ták ra vo nat ko zó el já rá si jog sza bá lyok a Ket.-ben nem sza -
bá lyo zott, de e tör vény sza bá lya i val össz hang ban ál ló ki -
egé szí tõ jel le gû ren del ke zé se ket ál la pít hat nak meg. A
15.  § (3) be kez dé se sze rint tör vény vagy kor mány ren de let
meg ha tá ro zott ügy faj ták ra rész le te sebb ügy fél fo gal mat ál -
la pít hat meg. En nek meg fe le lõ en ik tat ta be a köz igaz ga tá si 
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ
egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIII.
tör vény 315.  §-a az Étv.-be az 53/A.  § (2) be kez dé sét.
E ren del ke zés a Ket.-nél szé le sebb ügy fél-fo gal mat ha tá -
roz meg az épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek ben: „az épí tés ügyi-
és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rá sok ban ügy fél nek
mi nõ sül az a ter mé sze tes vagy jo gi sze mély, to váb bá jo gi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely -
nek) jo gát, jo gos ér de két vagy jo gi hely ze tét az ügy érin ti,
to váb bá akit (ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, va -
la mint aki re (amely re) néz ve a ha tó sá gi nyil ván tar tás az
adott üggyel össze füg gés ben ada to kat tar tal maz, így kü lö -
nö sen:

a) az épít te tõ, va la mint
b) ha nem azo nos az épít te tõ vel, az in gat lan nal ren del -

kez ni jo go sult,
c) a köz te rü let ki vé te lé vel a köz vet le nül szom szé dos

– a ha tá ro zat tal érin tett in gat lan nal, in gat la nok kal kö zös
ha tár vo na lú (te lek ha tá rú) – te lek kel ren del kez ni jo go sult,
ki vé ve a te lek egye sí tés re és a te lek ha tár ren de zés re irá -
nyu ló épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá so kat,

d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a ter ve zõ, a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki el len õr és a ki -
vi te le zõ.”

Te kin tet tel ar ra, hogy az R. az ügy fél-fo ga lom ra vo nat -
ko zó ren del ke zést nem tar tal maz, az R. ha tá lya alá tar to zó
el já rá sok ban az Étv. 53/A.  § (2) be kez dé se al kal ma zan dó.

2. 2. Az R. 6.  § (2) be kez dé se alap ján a ka to nai épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek irán ti el já rás ban a vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok – így a Ket., az Étv. – ren del ke zé se it
meg fe le lõ en kell al kal maz ni. Az R. 7.  § (1) és (2) be kez dé -
se a) pont ja alap ján az en ge dély irán ti ké rel met az el sõ fo -
kú ka to nai épí tés ügyi ha tó ság ré szé re az R. 2. szá mú mel -
lék le te sze rin ti nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni. Az en -
ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell az épít te tõ épí té si
jo go sult sá gá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, va la mint iga zol ni
kell az in gat lan nal va ló ren del ke zé si jo go sult sá got, de az
épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ban az ügy fél fo gal ma tá gabb 

ala nyi kört ölel fel az (in gat lan nal ren del kez ni jo go sult)
épít te tõ nél. Ezen túl me nõ en az R. olyan tárgy kört is sza bá -
lyoz a 8.  § (3) be kez dé sé ben, amely rõl a Ket. el té rést nem
en ge dõ mó don ren del ke zik. Az R. 8.  § (3) be kez dé se el len -
té tes a Ket. 13.  § (3) be kez dé sé vel, és 78.  § (1) be kez dé sé -
vel, mi vel szû kí ti a ka to nai épí tés ügyi ha tó ság ügy ben ho -
zott ha tá ro zat köz lé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get, hi szen
a ka to nai épí tés ügyi ha tó ság csak az R. 2.  §-ának 2. pont ja
sze rin ti épít te tõ vel (a hon vé del mi mi nisz ter ál tal épít te tõi
fel adat ra fel jo go sí tott szer ve zet tel), va la mint az ügy ben
érin tett szak ha tó ság gal kö te les azt kö zöl ni, te hát nem min -
den, az Étv. 53/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti ügy fél lel. A
fen ti ek alap ján az R. 8.  § (3) be kez dé se el len té tes a Ket.
13.  § (3) be kez dé sé vel és 78.  § (1) be kez dé sé vel, ami az
Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se har ma dik mon da tá nak sé -
rel mét je len ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek
– az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Abtv.) 43.  § (4) be kez dé se sze rin ti – pro
fu tu ro ha tá lyú meg sem mi sí té sé vel ele gen dõ idõt biz to sít a
tör vény al ko tó nak an nak mér le ge lé sé re, szük sé ges-e az R.
ha tá lya alá tar to zó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já -
rá sok ra spe ci á lis, a Ket.-tõl el té rõ el já rá si sza bá lyok meg -
al ko tá sa.

4. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az R. 8.  § (3) be kez dé sé -
nek al kot mány el le nes sé gét a jog for rá si hi e rar chia sza bá -
lyá nak sé rel me  miatt meg ál la pí tot ta, – ál lan dó gya kor la tá -
nak meg fe le lõ en – nem vizs gál ta azt, hogy azt sem, hogy
fenn áll-e az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel, 13.  § (1) be -
kez dé sé vel, 18.  §-ával, 57.  § (1) be kez dé sé vel, 57.  §
(5) be kez dé sé vel, 64.  §-ával, 70/D.  §-ával, va la mint az
Egyez mény 6. és 13. Cik ké vel va ló el len tét. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000.
(X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 193, 200.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat ABH 2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) 
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.]

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben va ló köz zé té te lé rõl
 szóló ren del ke zés az Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1110/B/2005.
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Az Alkotmánybíróság

35/2006. (VII. 13.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let al kot -
mány el le nes sé gé nek vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Nagy ko vá -
csi Zsí ros-he gyen az ön kor mány zat ál tal meg va ló sí tott
szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû be ru há zás hoz kap cso -
ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról  szóló, Nagy ko vá csi
Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek
28/2005. (XI. 10.) ren de le te 1., 2., 3. és 4.  §-a al kot mány el -
le nes, ezért azo kat – ha tály ba lé pé sük re vissza ha tó ha -
tállyal – meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zók elõ ad ták, hogy Nagy ko vá csi Nagy -
köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le te úgy dön tött,
hogy a Zsí ros-he gyen szenny víz csa tor na há ló za tot épít tet
ki, és a be ru há zást egyéb költ sé ge i vel együtt 100%-ban a
te lek tu laj do no sok ra há rít ja. E te kin tet ben a Kép vi se lõ-tes -
tü let ön kor mány za ti ha tá ro za tot ho zott, amely alap ján az
ön kor mány zat jegy zõ je újabb köz igaz ga tá si ha tá ro za tok -
ban kö te lez te az érin tett te lek tu laj do no so kat a hoz zá já ru -
lás meg fi ze té sé re. A ha tá ro za to kat több tu laj do nos is meg -
fel leb bez te, és azo kat a Pest Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal Igaz ga tá si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je meg sem mi sí tet te; a
hi va tal ve ze tõ pe dig tör vé nyes sé gi el len õr zé si jog kö ré ben
el jár va meg ál la pí tot ta, hogy az ön kor mány za ti ha tá ro zat
tör vény sér tõ.

Az in dít vá nyo zók ki fej tik, hogy mind ezek el le né re
meg al kot ták a Nagy ko vá csi Zsí ros-he gyen az ön kor mány -
zat ál tal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû
be ru há zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról
 szóló Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi -
selõ-tes tü le té nek 28/2005. (XI. 10.) ren de le tét (a to váb -
biak ban: Ör.), amely az ön kor mány zat köz mû ve sí té si be -
ru há zá sá nak tel jes költ sé gét to vább ra is az érin tett in gat la -
nok tu laj do no sa i ra há rít ja, in gat la non ként egy sé ge sen
463 500 Ft-ban ál la pít ja meg a köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás 
mér té két, amely hoz zá já ru lást egy összeg ben kell meg fi -
zet ni, a ren de let ben fog lalt ha tár idõ alatt.

Az in dít vá nyo zók a ki fo gás olt Ör.-t több szem pont ból
ta lál ják al kot mány- és tör vény sér tõ nek. Hang sú lyoz zák,
hogy az Ör. ví zi lé te sít mény rõl ren del ke zett, amely az épí -
tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
LXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ét.) fo ga lom-meg ha -
tá ro zá sa sze rint sa já tos épít mény faj tá nak mi nõ sül. Eb ben
az eset ben te hát az Ét. 1.  § (2) be kez dé se lett vol na az
irány adó, amely ki mond ja, hogy az Ét.-t a sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben a rá juk vo nat ko zó kü lön tör vé -
nyek kel, kor mány ren de le tek kel együtt, a ben nük fog lalt
ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel kell al kal maz ni. Az ön -
kor mány zat azon ban fi gyel men kí vül hagy ta a víz gaz dál -
ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vényt (a to váb bi ak ban:
Vt.), va la mint an nak vég re haj tá si ren de le tét és in kább az
Ét. ren del ke zé se it al kal maz ta, ami az in dít vá nyo zó sze rint
sér ti a jog ál la mi ság és a jog biz ton ság el vét [Al kot mány
2.  § (1) be kez dés].

Azt is ki fo gá sol ják, hogy az Ör. nem adott le he tõ sé get a
te lek tu laj do no sok nak a jog or vos lat [Al kot mány 57.  §
(5) be kez dés] igény be vé te lé re és rész let fi ze tés re sem. Ál -
lás pont juk sze rint az Ör. meg sér tet te az esély egyen lõ sé get
is, mi vel Nagy ko vá csi Nagy köz ség ben, il let ve a Zsí ros-
 hegy észak-ke le ti ré szén a szenny víz csa tor na ál la mi, il let -
ve ön kor mány za ti tá mo ga tás sal lett ki ala kít va.

A be ad vány tar tal ma sze rint hi vat koz tak a Vt. 8.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra, amely nek ér tel mé ben ví zi -
köz mû ese tén nem az ön kor mány zat, ha nem a jegy zõ vet -
het ki költ sé ge ket az ér de kel tek re. Mind er re fi gye lem mel
az in dít vá nyok sze rint az Ör. új ra sza bá lyoz már sza bá lyo -
zott tár sa dal mi vi szo nyo kat. Ál lás pont juk sze rint az Ör.
 alkotmányellensséget idé zett elõ az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zõ sza bá lyo zás sal.

II.

Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„44/A.  § (...)
(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet 

al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény sze rint:

„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -
bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra ön -
kor mány za ti ren de le tet al kot.”

Az Ör. a kö vet ke zõ sza bá lyo kat tar tal maz za:
„Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -

se lõ-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (a to váb bi ak ban: Áht.) 10.  §-a, va la mint az
épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997.
évi LXXVIII. tv. (a to váb bi ak ban: Étv.) 28.  § (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ön kor mány zat ál tal
meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor na-köz mû be ru há -
zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról a kö vet -
ke zõ ren de le tet al kot ja:

8. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1269



A ren de let ha tá lya
1.  § (1) E ren de let ha tá lya Nagy ko vá csi Nagy köz ség

Ön kor mány za tá nak (a to váb bi ak ban: Ön kor mány zat) il le -
té kes sé gi te rü le tén, a Zsí ros-he gyen, – a „Vi rá gos ut cák”
mel let ti víz mo sás, Zsí ros-he gyi út a Tölgy ut cá ig, Sza mos
ut ca, Tölgy ut ca és az er dõ vel ha tá ros vo nal ál tal ha tá rolt
te rü le ten, va la mint a Ha lom ut ca te rü le tén – az ön kor -
mány zat ál tal meg va ló sí tott szenny víz el ve ze tõ csa tor -
na-köz mû be ru há zás (a to váb bi ak ban: ön kor mány za ti be -
ru há zás) ál tal a csa tor na köz mû ve sí tés sel (a to váb bi ak ban: 
köz mû ve sí tés sel) érin tett in gat la nok ra, il le tõ leg azok tu -
laj do no sa i ra ter jed ki. A köz mû ve sí tés sel érin tett in gat la -
nok kö rét e ren de let 1. szá mú mel lék le te ké pe zi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz mû ve sí tés sel érin tett az
az ön ál ló hely raj zi szám mal ren del ke zõ in gat lan, amely az
ön kor mány za ti be ru há zás ban lé te sí tett szenny víz csa tor na
köz mû ve ze ték rõl köz vet le nül, te lek nyúl vánnyal, ma gán -
út tal, il le tõ leg a köz vet le nül érin tett in gat la non adott szol -
gal mi úton ke resz tül el lát ha tó, a szol gal mi jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés tõl füg get le nül. csa -
tor na-köz mû ve ze ték rõl gra vi tá ci ós, vagy más mû sza ki
meg ol dás sal (a to váb bi ak ban: köz mû ve ze ték) el lát ha tó.

Köz mû ve sí tés hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
és a fi ze tés re kö te le zet tek

2.  § (1) Az Ön kor mány zat az ön kor mány za ti be ru há zás
költ sé gét e ren de let tel az Étv. 28.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján-egész ben – 100%-os mér ték ben – a köz mû -
ve sí tés sel érin tett in gat lan tu laj do no sa i ra há rít ja.

(2) Az 1.  § sze rin ti köz mû ve sí tés sel érin tett in gat lan tu -
laj do no sa köz mû ve sí té si hoz zá já ru lást (a to váb bi ak ban:
hoz zá já ru lást) kö te les fi zet ni.

(3) A hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge a köz mû -
ve sí tés sel érin tett va la mennyi in gat lan tu laj do no sát ter he -
li. Kö zös tu laj do nú in gat lan ese tén a tu laj do nos tár sak ál tal
fi ze ten dõ hoz zá já ru lás tu laj do ni ará nyuk sze rint ke rül
meg ál la pí tás ra. A hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
a tu laj do nos tár sa kat egye tem le ge sen ter he li.

(4) Az in gat lan tu laj do nos sze mé lyé ben be kö vet ke zett
vál to zás ese tén (jog elõd) az in gat lan új tu laj do no sát (jog -
utód) ter he li a jog elõd je ál tal meg nem fi ze tett hoz zá já ru -
lás meg fi ze té sé nek a kö te le zett sé ge.

(5) A hoz zá já ru lás meg fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól
fel men tés nem ad ha tó.

(6) A hoz zá já ru lást az in gat lan köz há ló zat ra va ló rá kö -
té se té nyé tõl füg get le nül meg kell fi zet ni.

A hoz zá já ru lás mér té ke és meg ál la pí tá sá nak mód ja
3.  § (1) Az ön kor mány za ti be ru há zás össz költ sé gé nek

(a to váb bi ak ban: be ru há zá si költ ség) össze te või: ter ve zé si
költ ség, köz be szer zé si költ ség, ki vi te le zé si költ ség, hi tel -
fel vé tel lel kap cso la tos költ sé gek, a be ru há zás hoz kap cso -
ló dó egyéb költ sé gek.

A be ru há zá si költ sé get e ren de let 2. szá mú mel lék le te
ké pe zi.

(2) A hoz zá já ru lás mér té két a be ru há zá si költ ség és a
köz mû ve sí tés sel érin tett in gat la nok szá má nak há nya do sa
ad ja.

(3) A hoz zá já ru lás mér té ke: 463 500 Ft/in gat lan.
(4) A hoz zá já ru lás össze gét egy összeg ben, 2006. már -

ci us 31-ig kell meg fi zet ni.
(5) A hoz zá já ru lás össze gét a Pol gár mes te ri Hi va tal

11600006-00000000-12166248 szá mú „Észa ki te rü let
2. üte mû csa tor na be ru há zás” szám lá já ra kell meg fi zet ni.

El já rá si sza bá lyok
4.  § (1) A hoz zá já ru lás be sze dé sé rõl és a be fi ze tés el len -

õr zé sé rõl a Pol gár mes te ri Hi va tal gon dos ko dik.
(2) A Pol gár mes te ri Hi va tal ér te sí ti az érin tett in gat lan

tu laj do no sát, kö zös tu laj don ese tén a tu laj do no so kat a fi -
ze ten dõ hoz zá já ru lás ról, és a fi ze té si ha tár idõ rõl.

(3) Az zal a tu laj do nos sal szem ben, aki a hoz zá já ru lá si
be fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, az ön kor mány zat a
kö ve te lé sét, és a ké se de lem bõl vagy a nem fi ze tés bõl ke -
let ke zõ egyéb több let kö ve te lé sét pol gá ri pe res úton ér vé -
nye sí ti.

Zá ró ren del ke zé sek
5. § (1) Je len ren de let ki hir de te té se nap ján, 2005. no -

vem ber 10-én lép ha tály ba.
(2) A ren de let ki hir de té se a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de -

tõ táb lá ján va ló ki füg gesz tés sel tör té nik.”

III.

Az in dít vá nyok meg ala po zot tak.

1. Az Ét. Út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás cím
alatt a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

„28.  § (1) A he lyi épí té si sza bály zat ban, il le tõ leg a sza -
bá lyo zá si terv ben a te rü let re elõ írt ki szol gá ló uta kat és a
köz mû ve ket az új on nan be épí tés re szánt, il let ve a re ha bi li -
tá ci ó ra ki je lölt te rü le te ken leg ké sõbb az ál ta luk ki szol gált
épít mé nyek hasz ná lat ba vé te lé ig meg kell va ló sí ta ni. E kö -
te le zett ség tel je sí té se, ha jog sza bály vagy meg ál la po dás
ar ra mást nem kö te lez, a te le pü lé si – a fõ vá ros ban meg osz -
tott fel adat kö rük nek meg fe le lõ en a fõ vá ro si, il let ve a fõ vá -
ro si ke rü le ti – ön kor mány zat fel ada ta.

(2) Ha a ki szol gá ló utat, il le tõ leg köz mû vet a te le pü lé si
ön kor mány zat meg va ló sí tot ta, an nak költ sé gét rész ben, de 
leg fel jebb a költ sé gek 90%-áig az érin tett in gat la nok tu laj -
do no sa i ra át há rít hat ja. A hoz zá já ru lás mér té két és a meg fi -
ze tés mód ját a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let tel sza bá -
lyoz za. Az út épí té si és köz mû ve sí té si hoz zá já ru lás nem ró -
ha tó ki, ha az út- és köz mû épí tés hez szük sé ges te rü let ki -
ala kí tá sa ér de ké ben ko ráb ban le jegy zett te lek ré szért já ró
kár ta la ní tás össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán az út és a
 közmû meg épí té sé bõl ere dõ ér ték nö ve ke dést fi gye lem be
vet ték.”

Az Ét. 1.  § (2) be kez dé se sze rint e tör vényt a sa já tos
épít mény faj ták, va la mint a mû em lék vé de lem alatt ál ló
épít mé nyek és te rü le tek te kin te té ben a rá juk vo nat ko zó
kü lön tör vé nyek kel, kor mány ren de le tek kel együtt, a ben -
nük fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel kell al kal -
mazni.
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Az 1997-ben el fo ga dott Ét.-hez ké pest sa já tos épít -
mény faj tá kat sza bá lyoz az 1995-ben el fo ga dott Vt.

A Vt. 1.  § (1) be kez dés b) pont ja ér tel mé ben a Vt. ha tá -
lya ter jed ki ar ra a lé te sít mény re, amely a vi zek le fo lyá si és 
áram lá si vi szo nya it, mennyi sé gét, mi nõ sé gét, med rét,
part ját vagy a fel szín alat ti vi zek víz tar tó kép zõd mé nye it
be fo lyá sol ja vagy meg vál toz tat hat ja.

Az Ör. „csa tor na-köz mû be ru há zás hoz kap cso ló dó köz -
mû ve sí té si hoz zá já ru lás ról” szól.

A Vt. 4.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint a te le pü lé si ön -
kor mány zat – a víz gaz dál ko dá si te vé keny sé gek, mint köz -
fel ada tok (köz szol gál ta tá sok) kö ré ben – kö te les gon dos -
kod ni a 2000 la kos egyen ér ték kel jel le mez he tõ szenny víz -
ki bo csá tás fe let ti szenny víz-el ve ze té si agg lo me rá ci ót al -
ko tó te le pü lé se ken a ke let ke zõ hasz nált vi zek (szenny vi -
zek) szenny víz el ve ze tõ mû vel va ló össze gyûj té sé rõl, tisz -
tí tá sá ról, a tisz tí tott szenny víz el ve ze té sé rõl, il le tõ leg a
más mó don össze gyûj tött szenny víz, to váb bá a szenny víz -
iszap ár ta lom men tes el he lye zé sé nek meg szer ve zé sé rõl.

A Vt. 7.  § (3) be kez dé se ki mond ja, hogy a he lyi ön kor -
mány zat tu laj do ná ban lé võ vi zek rõl és ví zi lé te sít mé nyek -
rõl a 9–10.  §-ok ban és a 13.  §-ban fog lal tak ra is fi gye lem -
mel a köz pon ti és az ön kor mány za ti költ ség ve tés ben meg -
ha tá ro zott pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá val, il let ve víz gaz -
dál ko dá si tár su lat út ján kell gon dos kod ni.

A Vt. 7.  § (4) be kez dé se meg ha tá roz za a (3) be kez dés -
ben meg je lölt fel ada tot. Ezek kö zött sze re pel a 4.  § (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban sze rep lõ fel adat el lá tá sá hoz
szük sé ges szenny víz el ve ze tõ, -tisz tí tó és -el he lye zést biz -
to sí tó lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sa, bõ ví té se, mû köd te té se 
és fenn tar tá sa.

A Vt. 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za a fo ga lom meg ha -
tá ro zá so kat.

A 3. pont sze rint csa tor na: egy vagy egy ide jû leg több
víz gaz dál ko dá si fel adat (víz át ve ze tés, víz pót lás, bel víz el -
ve ze tés, me zõ gaz da sá gi és egyéb víz szol gál ta tás) el lá tá sá -
ra al kal mas ví zi lé te sít mény.

A 26. pont sze rint ví zi lé te sít mény: az a mû (ví zi köz mû), 
mû tárgy, be ren de zés, fel sze re lés vagy szer ke zet, amely -
nek ren del te té se, hogy a vi zek le fo lyá si, áram lá si vi szo -
nya it, mennyi sé gét vagy mi nõ sé gét, med ré nek vagy part -
já nak ál la po tát, a vi zek kár té te le i nek el há rí tá sa, a vi zek
hasz no sí tá sa – ide ért ve a ví zi köz mû vek kel vég zett köz -
üze mi te vé keny ség gel nyúj tott szol gál ta tást –, mi nõ sé gé -
nek és mennyi sé gé nek meg fi gye lé se, il let ve ás vá nyi és
föld ta ni ku ta tá sok vég zé se cél já ból vagy ás vá nyi nyers -
anyag ki ter me lé se cél já ból be fo lyá sol ja. A ví zi lé te sít mény 
le het köz cé lú és sa ját cé lú.

Köz cé lú ví zi lé te sít mény az a 26. pont b) al pont ja sze -
rint, amely az ál lam nak, il let ve a he lyi ön kor mány zat nak
tör vény ben meg ha tá ro zott víz gaz dál ko dá si fel ada ta it, kü -
lö nö sen a ví zi köz mû vek kel nyúj tott szol gál ta tást, a vi zek
kár té te lei el le ni vé del met, a víz kész le tek fel tá rá sát, meg -
óvá sát, hasz no sí tá sát, pót lá sát és ál la po tá nak fi gye lem mel
kí sé ré sét, a víz kész let tel va ló gaz dál ko dá sát szol gál ja.

A Vt. 8.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi köz cé lú ví zi lé te -
sít mé nyek, il let ve a köz cé lú ví zi mun kák költ sé ge it, ví zi -
tár su lat ese tén a ta gok a tár su la ti ér de kelt sé gi sza bá lyok
sze rint, ví zi tár su lat hi á nyá ban az ér de kel tek ér de kelt sé gük 
ará nyá ban kö te le sek vi sel ni (köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá -
já ru lás). A (3) be kez dés sze rint ví zi tár su lat hi á nyá ban a
költ sé ge ket az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló tör vény ren del ke zé sei sze rint le foly ta tott el já rás -
ban ho zott ha tá ro za tá val ér de kelt sé gük ará nyá ban az ér de -
kel tek re a jegy zõ ve ti ki.

A víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) a Vt. 45.  §
(7) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a víz gaz dál ko dá si tár su la tok meg ala ku lá sá val, mû kö -
dé sé vel, meg szû né sé vel és a köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás sal kap cso lat ban tar tal maz sza bá lyo kat.

Az R. 24.  § (1) be kez dé se sze rint ha a víz gaz dál ko dá si
köz fel ada tok el lá tá sá val össze füg gõ – a tör vény és e jog -
sza bály sze rint meg ál la pí tott – ér de kelt sé gi te rü le ten ví zi -
tár su lat nem mû kö dik, az ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti 
tu laj don ban ál ló vi zek és köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek ke ze -
lõ je, il let ve tu laj do no sa – a Vt. 8.  § (2) be kez dé se alap ján – 
köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sát kez de -
mé nye zi.

Az R. 24.  § (2) be kez dé se ki mond ja, hogy az (1) be kez -
dés ben meg je lölt vi ze ket érin tõ – a Vt. 35.  § (1) be kez dés
b) pont ja sze rint köz fel ada tot ké pe zõ – köz cé lú ví zi lé te sít -
mé nyek és ví zi mun kák ér de kelt sé gi te rü le té nek meg ha tá -
ro zá sá ról, an nak ha tá ra it tar tal ma zó hely szín rajz el ké szí té -
sé rõl, a vi zek vagy a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek tu laj do no -
sa, il le tõ leg ke ze lõ je gon dos ko dik.

Az R. 24.  § (3) be kez dé se úgy szól, hogy a meg ál la pí tott 
ér de kelt sé gi te rü le ten a (2) be kez dés ben meg je lölt köz cé lú 
ví zi lé te sít mé nyek és ví zi mun kák köz ér dek mér té ké ig ter -
je dõ költ sé ge i re fi gye lem mel az ér de kel te ket ter he lõ költ -
ség vi se lés ará nyát (ér de kelt sé gi arányt)

a) az egy ség nyi ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze ge, va -
la mint

b) a 13.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér de kelt sé gi
egy ség ben mért in gat lan tu laj don, in gat lan hasz ná lat ha tá -
roz za meg.

A (4) be kez dés sze rint a köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás egy ség nyi össze gét az ér de kelt sé gi te rü le ten le võ in -
gat lan hasz ná la tá nak jel le gét, az ér de kelt sé gi te rü le ten le -
võ föld te rü let mû ve lé si ágát, a ví zi mun kák nak és a ví zi lé -
te sít mé nyek nek az in gat lan ra gya ko rolt ha tá sát és köl -
csön ha tá sát ala pul vé ve kell meg ál la pí ta ni.

Az R. 13.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alap sza bály
sze rin ti ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás alap ját je len tõ ér de kelt -
sé gi egy ség

a) ví zi köz mû-tár su lat ese tén
1. az ér de kelt sé gi te rü le ten lé võ in gat lan nak az ér de -

kelt sé get meg ala po zó jog cí men tény le ge sen hasz nált ré -
szé re esõ víz fo gyasz tás vagy szenny víz ki bo csá tás alap -
sza bály ban meg ha tá ro zott mennyi sé ge, vagy

2. bel te rü le ti víz el ve ze tés ese té ben az ér de kelt sé gi te -
rü let – m2-ben meg ha tá ro zott – egy ség nyi ré sze;
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b) ví zi tár su lat ese tén az ér de kelt sé gi te rü let – hek tár -
ban meg ha tá ro zott – egy ség nyi ré sze.

Az R. 25.  § (1) be kez dé se sze rint a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás ki ve té sét a 24.  § (1) be kez dés ben meg je lölt
ál la mi szerv, il le tõ leg he lyi ön kor mány zat az ér de kelt sé gi
in gat lan fek vé se sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je meg ke re sé sé vel a tárgy évet meg elõ zõ év ben no -
vem ber 30-ig kez de mé nye zi.

A (2) be kez dés úgy ren del ke zik, hogy a meg ke re sés hez, 
il let ve a hoz zá já ru lás ki ve té sé nek kez de mé nye zé sé hez
csa tol ni kell

a) az ér de kelt sé gi te rü le tet meg ha tá ro zó hely szín raj zot, 
amely bõl a ter ve zett víz gaz dál ko dá si köz fel ada tok ra fi -
gye lem mel, az ér de kelt ség té nye meg ál la pít ha tó, to váb bá

b) a költ ség vi se lés sel, an nak mér té ké vel kap cso la tos, a
24.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rint meg ha tá ro zott ada to -
kat.

A (3) be kez dés sze rint a jegy zõ a ren del ke zés re ál ló
ada tok alap ján, il let ve hi va tal ból gon dos ko dik a köz cé lú
ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sá hoz, ki ve té sé hez
szük sé ges, a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén le võ in gat la -
nok in gat lan-nyil ván tar tá si ada ta i nak, a tény le ges in gat -
lan tu laj don nal és hasz ná lat tal össze füg gõ té nyek meg ál la -
pí tá sá ról.

A (4) be kez dés ki mond ja, hogy a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lást éven te kell meg ál la pí ta ni, il le tõ leg ki vet ni.
A be fi ze tés ha tár ide jét – a köz fel adat el lá tá sá nak üte me zé -
sé re – az ah hoz ren del ke zés re ál ló egyéb pénz esz kö zök
fel hasz ná lá sá ra is fi gye lem mel – egy összeg ben vagy
éven te több rész let ben úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az fe -
dez ze a köz cé lú ví zi mun kák meg va ló sí tá sá nak, a ví zi lé te -
sít mé nyek meg épí té sé nek költ sé ge it.

Az Ét. 28.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás csak 
a fen ti ke re tek kö zött, a Vt. sza bá lya i ra te kin tet tel ér tel -
mez he tõ a ví zi lé te sít mé nyek re, ezek kö zött a csa tor ná ra. A 
csa tor na mint ví zi lé te sít mény meg va ló sí tá sa, bõ ví té se,
mû köd te té se és fenn tar tá sa kö ré ben az ér de kel tek a költ sé -
ge ket a Vt. 8.  § (2) és (3) be kez dé se alap ján kö te le sek vi -
sel ni a Vt.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot -
ta, hogy a he lyi köz ha ta lom gya kor lá sá ba be le tar to zik az
is, hogy a he lyi ön kor mány zat olyan tár sa dal mi vi szo nyo -
kat sza bá lyoz zon a la kos ság ér de kei vé del mé ben, ame lye -
ket ma ga sabb szin tû jog sza bály még nem sza bá lyo zott.
[Pél dá ul: 23/2000. (VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
134, 136.]

Az Ör. 1., 2., 3. és 4.  §-a a csa tor na-köz mû re mint ví zi -
köz mû re vo nat ko zó ré szé ben azon ban ma ga sabb szin tû
jog sza bály ban, a Vt.-ben sza bá lyo zott tár sa dal mi vi szonyt
ren dez.

Meg ál la pít ha tó ugyan is, hogy a víz gaz dál ko dás sza bá -
lya it, a ví zi lé te sít mé nyek, ví zi mun kák lé te sí té se költ sé ge i -
nek vi se lé sét, ki ve té sét stb. a Vt.; a köz cé lú ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás sal kap cso la tos sza bá lyo kat pe dig az R. tar tal -
maz za.

Az Ör. 1., 2., 3. és 4.  §-a el len té tes a Vt. 8.  § (2)–(3) be -
kez dé se i vel, va la mint az R. 24.  § (1), (3)–(4) be kez dé sé -
ben fog lal tak kal, to váb bá az R. 25.  §-ával, ezért sér ti az
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét. [Az Al kot mány bí ró ság 
ha son ló an dön tött a 12/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat tal le -
zárt ügy ben, ABH 2002, 487.]

2. Az Ör. nem csak az Ét. 28.  § (2) be kez dé sé re hi vat ko -
zik, mint amely sza bály alap ján a ren de le tet ki ad ták, ha -
nem az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 10.  §-ára is. Az Áht. 10.  §
(1) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû -
kö dõ, il let ve jö ve de lem mel, be vé tel lel, va gyon nal ren del -
ke zõ jo gi sze mély, jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet, to váb bá a jö ve de lem mel, be vé tel lel vagy va -
gyon nal ren del ke zõ bel föl di vagy kül föl di ter mé sze tes
sze mély kö te lez he tõ ar ra, hogy be fi ze té se i vel hoz zá já rul -
jon az ál lam ház tar tás al rend sze re i nek költ ség ve té se i bõl
el lá tan dó fel ada tok hoz.

A (2) be kez dés ki mond ja, hogy a fi ze té si kö te le zett ség
el sõ sor ban adó, il le ték, já ru lék, hoz zá já ru lás, bír ság vagy
díj for má já ban ír ha tó elõ.

A (3) be kez dés úgy szól, hogy fi ze té si kö te le zett sé get
elõ ír ni, a fi ze tés re kö te le zet tek kö rét, a fi ze té si kö te le zett -
ség mér té két, a ked vez mé nyek, men tes sé gek kö rét és mér -
té két, to váb bá elõ leg fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí ta ni
– a díj és a bír ság ki vé te lé vel – csak tör vény ben, il let ve tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ön kor mány za ti ren de let ben
le het.

Az Áht. 10.  §-a az Al kot mány 70/I.  §-a alap ján a köz ter -
hek hez va ló hoz zá já ru lás ról szól. Eb ben a kör ben az a tör -
vény, amely ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az ön kor -
mány zat fi ze té si kö te le zett sé get ír hat elõ, a he lyi adók ról
 szóló 1990. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Hatv.).
A Hatv. nem te szi le he tõ vé, hogy az ön kor mány zat csa tor -
na-köz mû be ru há zás hoz kap cso ló dó köz mû ve sí té si hoz -
zá já ru lás ról ren del kez zen az Ör.-ben ír tak sze rint. Az Ör.-t 
az ön kor mány zat az Áht. 10.  §-a alap ján sem ad hat ta
volna  ki.

3. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al -
kot má nyi ren del ke zé sek eset le ges sé rel mét – a már meg -
sem mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben –
ér dem ben nem vizs gál ja. [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.].
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Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör.-t az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért az
Ör.-nek az Al kot mány jog ál lam ra vo nat ko zó ren del ke zé -
sé vel, a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel va ló el len té tét és a
jog or vos lat hoz va ló jog sé rel mét nem vizs gál ta.

4 .  Az Al  kot  mány bí  ró  ság ról   szóló  1989.  évi
XXXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Abtv.) 42.  §-ában fog lalt 
ren del ke zés alap ján az Al kot mány bí ró ság ál tal meg sem -
mi sí tett jog sza bá lyi ren del ke zés ál ta lá nos sza bály ként a
ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján vesz ti ha tá lyát. Az Abtv.
43.  § (4) be kez dé se azon ban le he tõ sé get ad ar ra, hogy az
Al kot mány bí ró ság et tõl el té rõ en ha tá roz za meg az al kot -
mány el le nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét, ha ezt a 
jog biz ton ság vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen
fon tos ér de ke in do kol ja. A je len ügy kö rül mé nye it az
 Alkotmánybíróság úgy ítél te meg, hogy a jog biz ton ság kö -
ve tel mé nye és az érin tett sze mé lyek jo ga i nak vé del me a
ren de let – ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ra – vissza ha tó ha -
tá lyú meg sem mi sí té sét in do kol ja.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 278/B/2006.

Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány

1068/2006. (VII. 13.) Korm.

határozata
a Kormány kabinetjeirõl

1. a) A Kor mány gaz da sá gi, költ ség ve té si kér dé sek vé -
le mé nye zé sé re, il le tõ leg gaz da sá gi, költ ség ve té si dön té se -
i nek elõ ké szí té sé re Gaz da sá gi Ka bi ne tet lé te sít. A Gaz da -
sá gi Ka bi net meg tár gyal ja a Kor mány szá má ra ké szí tett
gaz da sá gi tár gyú, va la mint költ ség ve té si kö te le zett ség vál -
la lást, il le tõ leg a fo lyó évi költ ség ve tés tõl el té rést ered mé -
nye zõ elõ ter jesz té se ket.

Ha a Gaz da sá gi Ka bi net vé le mé nyét, ál lás fog la lá sát
igény lõ elõ ter jesz tést a Kor mány to váb bi elõ ké szí tés re, át -
dol go zás ra vagy ki egé szí tés re vissza ad ta, azt a Gaz da sá gi
Ka bi net nek is mé tel ten meg kell tár gyal ni.

b) A Gaz da sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:

a pénz ügy mi nisz ter;
– tag jai:

a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter,
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos;

– ál lan dó meg hí vot tak:
a nem ka bi net tag mi nisz te rek,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,
a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -

nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos.
c) A Gaz da sá gi Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl, va la -

mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a Pénz -
ügy mi nisz té ri um gon dos ko dik.

2. a) A Kor mány a nem zet biz ton ság gal kap cso la tos fel -
ada ta i nak össze han go lá sá ra, az ál lam és köz biz ton ság vé -
del mé vel össze füg gõ dön té se i nek elõ ké szí té sé re, va la mint 
e tárgy kö rök ben a kor mány za ti in téz ke dést igény lõ ak tu á -
lis kér dé sek meg vi ta tá sá ra és meg ol dá suk elõ se gí té sé re
Nem zet biz ton sá gi Ka bi ne tet lé te sít.

b) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net
– ve ze tõ je:
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter;
– tag jai:

a hon vé del mi mi nisz ter,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,
a kül ügy mi nisz ter;

– ál lan dó meg hí vott:
a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká ra.

c) A Nem zet biz ton sá gi Ka bi net mû kö dé si fel té te le i rõl,
va la mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal gon dos ko dik.

3. a) A Kor mány a tár sa da lom po li ti kai szem pont ból
nagy fon tos sá gú kér dé sek elõ ze tes meg vi ta tá sá ra, a kor -
mány za ti ke ze lé sük höz szük sé ges in téz ke dé sek meg ha tá -
ro zá sá ra, tár sa da lom po li ti kai je len tõ sé gû, il le tõ leg tár sa -
da lom po li ti kai kö vet kez mé nyek kel já ró dön té se i nek elõ -
ké szí té sé re, va la mint az össz kor mány za ti mun ka és dön -
tés-elõ ké szí tés ho ri zon tá lis ko or di ná ci ó já nak ja ví tá sá ra
Tár sa da lom po li ti kai Ka bi ne tet lé te sít. A Tár sa da lom po li -
ti kai Ka bi net fel adat kö re a mi nisz te rek és más dön tés-elõ -
ké szí tõ vagy dön tés ho zó szer vek fel adat- és ha tás kö rét
nem érin ti.
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b) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net

– ve ze tõ je:

a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter;

– tag jai:

az egész ség ügyi mi nisz ter,

a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,

az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,

az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter,

a pénz ügy mi nisz ter,

az ál lam re form elõ ké szí tõ mun ká i nak ope ra tív irá -
nyí tá sá ért fe le lõs kor mány biz tos,

a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos.

A je len tõ sebb hosszú tá vú tár sa da lom po li ti kai kér dé sek 
meg vi ta tá sá ra a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net ve ze tõ je
meg hív ja a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö két.

c) A Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net mû kö dé si fel té te le i -
rõl, va la mint tit kár sá gi és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról 
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um gon dos ko dik.

4. A Gaz da sá gi Ka bi net, a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net,
va la mint a Tár sa da lom po li ti kai Ka bi net (a to váb bi ak ban
együtt: Ka bi net) ülé sén

a) a mi nisz tert az ál lam tit kár,
b) az ál la mi szerv ve ze tõ jét a tiszt sé ge sze rin ti he lyet te se

he lyet te sít he ti.

5. A Ka bi net ülé sén a ve ze tõn, a ta go kon és az ál lan dó
meg hí vot ta kon kí vül más sze mély csak a Ka bi net ve ze tõ -
jé nek en ge dé lyé vel ve het részt.

6. A Ka bi net ülé sé re meg kell hív ni azt a mi nisz tert,
kor mány biz tost, il le tõ leg azon kor mány hi va tal ve ze tõ jét,
aki nek fel adat kö rét a tár gyalt na pi rend érin ti. A Ka bi net
ve ze tõ je az ülés re meg hív hat ja azt, aki nek je len lé tét a na -
pi rend tár gya lá sá nál in do kolt nak tart ja. Az ál lan dó és ese ti 
meg hí vot tak az ülé sen ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt.

7. A Ka bi net a dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben az elõ ter -
jesz tést át dol go zás ra vissza ad ja, to váb bi egyez te tés re utal -
ja, va la mint meg ha tá roz za az elõ ké szí tés sel össze füg gõ
fel ada to kat; e dön té se a Ka bi net tag ja i ra – ide ért ve a Ka bi -
net ve ze tõ jét is – kö te le zõ.

8. A Ka bi net az ál ta la tár gyalt elõ ter jesz té sek kap csán
ál lást fog lal az ügyek ér de mé ben, en nek ke re té ben a Kor -
mány ré szé re vé le ményt nyil vá nít, il le tõ leg dön té si ja vas -
la tot tesz.

9. A Ka bi net az ál lás fog la lá sa it szó több ség gel hoz za.
Az ál lás fog la lást a vi ta után a Ka bi net ve ze tõ je mond ja ki.

10. A Ka bi net ülé sé rõl az ál lás fog la lás lé nye gét is tar -
tal ma zó em lé kez te tõ ké szül. Az em lé kez te tõ ben – dön tés -

re al kal mas mó don – be kell épí te ni az eset le ges el len vé le -
ményt és an nak in do ko lá sát is.

11. A Ka bi net ve ze tõ je a Ka bi net ál lás fog la lá sá ról, va -
la mint az az zal kap cso la tos el len vé le mény rõl a Kor mány
ülé sén be szá mol.

12. A Ka bi net az ügy rend jét az e ha tá ro zat ban fog lal -
tak, va la mint a Kor mány ügy rend jé nek ala pul vé te lé vel
ma ga ál la pít ja meg, a mû kö dé sé vel össze füg gõ tit kár sá gi
és ügy vi te li fel ada to kat – a Ka bi net ve ze tõ je ál tal meg bí -
zott – tit kár lát ja el.

13. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Kor mány ka bi net je i rõl  szóló 1107/2002.
(VI. 18.) Korm. ha tá ro zat, va la mint az azt mó do sí tó
1043/2003. (V. 19.) Korm. ha tá ro zat, az 1038/2004.
(IV. 27.) Korm. ha tá ro zat, az 1059/2004. (VI. 12.) Korm.
ha tá ro zat 1. és 3. pont ja, az 1113/2004. (X. 30.) Korm. ha -
tá ro zat, az 1130/2004. (XII. 1.) Korm. ha tá ro zat, az
1022/2005. (III. 10.) Korm. ha tá ro zat és az 1081/2005.
(VII. 27.) Korm. ha tá ro zat 1. pont ja ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

1069/2006. (VII. 13.) Korm.

határozata

a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról

A Kor mány – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról  szóló T/233. szá mú tör vény ja vas lat ban (a to váb -
bi ak ban: tv. ja vas lat) fog lal tak ra is te kin tet tel – a kö vet ke -
zõ ha tá ro za tot hoz ta:

1. Meg kell vizs gál ni, hogy a Kor mány ál tal lét re ho zott 
köz ala pít vá nyok és a Kor mány, a mi nisz té ri u mok (mi nisz -
te rek) vagy or szá gos ha tás kö rû szer vek (ve ze tõi) ál tal ön -
ál ló an vagy a fel so rol tak bár me lyi ké vel kö zö sen 1994. ja -
nu ár 1-je elõtt ala pí tott, és je len leg is eb ben a for má ban
mû kö dõ ala pít vá nyok meg szün te té se in do kolt-e, ar ra mi -
lyen fel té te lek mel lett van le he tõ ség (a köz fel adat el lá tá sá -
nak mód ja, il let ve szer ve ze ti for má ja). Ha a meg szün te tés
nem in do kolt, en nek oka i ra, il let ve a meg szün te tés mel lõ -
zé sé re kell ja vas la tot ten ni.
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2. A vizs gá lat so rán fel kell tár ni, hogy a köz ala pít vá -
nyok, il let ve ala pít vá nyok mi lyen ön ál ló jo gi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy ség gel ren del kez nek, fenn -
tar ta nak-e, il let ve mû köd tet nek-e ön ál ló jo gi sze mé lyi ség -
gel ren del ke zõ in téz ményt. A Kor mány szá má ra ké szí ten -
dõ elõ ter jesz tés ben ki kell tér ni ar ra, hogy az ilyen in téz -
mény to váb bi mû köd te té se mi lyen fel té te lek mel lett le het -
sé ges, il let ve az egy ál ta lán szük sé ges-e.

3. Az elõ ter jesz tés ben szá mot kell ad ni az ál lam ház tar -
tá son kí vü li ala pí tó val kö zö sen lét re ho zott ala pít vá nyok -
ról is, e kör ben kez de mé nyez ni kell a társ ala pí tók nál az
ala pít vány meg szün te té sé nek a tv. ja vas lat el fo ga dá sá val
biz to sí tott új for má ját. En nek si ker te len sé ge ese tén pe dig
az er rõl va ló tá jé koz ta tás mel lett meg fon to lás tár gyá vá
kell ten ni ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve zet nek az ala pí tói
jo gok gya kor lá sá ra va ló ki je lö lé sét.

Fe le lõs: a ko or di ná ci ó ért:
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és
a pénz ügy mi nisz ter
a fe lül vizs gá la tért és ja vas lat 
ki dol go zá sá ért:
a kor mány za ti fe le lõs ként ki je lölt 
 mi nisz ter (or szá gos ha tás kö rû szerv 
 ve ze tõ je), il let ve 
az ala pít vány ala pí tó já nak mi nõ sü lõ 
 (ab ban ré szes) mi nisz ter (or szá gos ha tás-
 kö rû szerv ve ze tõ je)

Ha tár idõ: a fe lül vizs gá lat meg kez dé sé re:
azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány

2116/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata
az Üröm-Csókavár gáztisztító massza

veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos
bányaüregének mentesítése projekt

projektjavaslatnak és Kohéziós Alap
támogatási kérelmének az Európai Unió

Bizottságához történõ benyújtásáról

A Kor mány
1. fel ha tal maz za a Ko hé zi ós Alap Irá nyí tó Ha tó ság ve -

ze tõ jét, hogy az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és
Ko hé zi ós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz -
ná lá sá ért fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.)
Korm. ren de let tel össz hang ban az „Üröm-Csó ka vár gáz -
tisz tí tó massza ve szé lyes hul la dék kal szennye zett karsz tos 
bá nya üre gé nek men te sí té se” pro jekt tá mo ga tá si ké rel mét
a be mu ta tott mû sza ki be ru há zá si tar ta lom mal és fi nan szí -
ro zá si struk tú rá val az Eu ró pai Bi zott ság hoz jó vá ha gyás ra
be nyújt sa;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. jú ni us 30.

2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket ar ra, hogy az 1. pont -
ban meg je lölt pro jekt hez a szük sé ges köz pon ti költ ség ve té -
si társ fi nan szí ro zás fe de ze tét meg fe le lõ en biz to sít sák.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mil li árd Ft, há rom ti ze des re ke re kít ve

Tá mo ga tá si ké re lem ben
ter ve zett költ ség

(2006. évi ára kon, áfá val)

Tel jes be ru há zá si költ ség 6,103
 El szá mol ha tó költ sé gek 6,103
  Kár men te sí tés-ki ter me lés
  Szál lí tás
  Hasz no sí tás
  Te rü let vá sár lás
  Mér nök
  PR
  Tar ta lék ke ret
 El nem szá mol ha tó költ sé gek (te rü let vá sár lás) 0,000

Támo ga tá si ké re lem ben 
ter ve zett költ ség

(2006. évi ára kon, áfá val)Hoz zá já ru lá si arány

 El szá mol ha tó költ sé gek

  Ko hé zi ós Alap tá mo ga tá sa 85% 5,187
  Ál la mi társ fi nan szí ro zás 15% 0,915



A Mi nisz ter el nök ha tá ro za ta

A Miniszterelnök

41/2006. (VII. 7.) ME

határozata
szakállamtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a  Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben,
az il le té kes mi nisz te rek ja vas la tá ra

dr. Ko vá csy Zsom bort és
dr. Ra pi Ilo na Ka ta lint

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,

Be ne dek Fü lö pöt,
Fi csor Ádá mot,
dr. Máhr And rást és
Sir man Fe ren cet

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,

Egyed Gé zát,
Fels mann Ba lázst és
Mé szá ros né Pe re dy Gab ri el lát

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,

Ba li Jó zse fet,
dr. Fü re di Ká rolyt és
Wapp ler né dr. Ba logh Ág nest

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,

dr. Ga dó Gá bort,
Je nei Zol tánt,
dr. Lé va y né dr. Fa ze kas Ju di tot és
dr. Papp Im rét

az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,

dr. Er dey Györ gyöt,
Ha raszt hy Lász lót,
Tát rai Mik lóst és
dr. Var ga Mik lóst

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,

dr. Iván Gá bort,
dr. Szõ ke Lász lót,
dr. Ud var di Ivánt és
Vár ko nyi Lász lót

a Kül ügy mi nisz té ri um,

dr. Du dás Fe ren cet,
Gé me si Fe ren cet,
Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan nát és
Tóth Mik lóst

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,

Bo gyay Ka ta lint,
dr. Man herz Ká rolyt,
dr. Schne i der Már tát,
dr. Szü di Já nost és
Zá vecz Fe ren cet

az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,

dr. Buj do só Sán dort,
El bert Gá bort,
dr. So mo gyi Zol tánt,
dr. Sza ló Pé tert és
dr. Vi rág Ru dol fot

az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,

Ka rá csony Im ré nét,
Ko vács Ál most,
Mar kó And re át és
dr. Vár fal vi Ist vánt

a Pénz ügy mi nisz té ri um,

dr. Her czog Lász lót,
Hor nung né Ra uh Edi tet,
dr. Szé kely Ju di tot és
dr. Tar csi Gyu lát

a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szak ál lam tit ká -
rává

2006. jú li us 1-jei ha tállyal ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za ta

4/2006. PJE szám*

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog -
egy sé gi ta ná csa a 2006. má jus 24. nap ján meg tar tott nem
nyil vá nos ülé sén a Pol gá ri Kol lé gi um ve ze tõ je ál tal in dít -
vá nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A nyo mo zó ha tó ság, az ügyész ség és a bí ró ság a bün te -
tõ el já rás so rán bûn jel ként le fog lalt dol got köz ha tal mi te -
vé keny sé ge ré sze ként õr zi, ke ze li, il let ve gon dos ko dik õr -
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zé sé rõl, ke ze lé sé rõl. Az en nek so rán be kö vet ke zett ká rért
– szer zõ dé sen kí vü li kár oko zó ként – a Ptk. 349.  §-a alap -
ján áll hat fenn a fe le lõs sé ge. Az ilyen kár té rí té si per el sõ -
fo kú el bí rá lá sa a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ha tás kö ré be
tar to zik. A PK. 42. szá mú ál lás fog la lás in do ko lá sá nak et -
tõl el té rõ irány mu ta tá sát a Leg fel sõbb Bí ró ság nem tart ja
fenn.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u má nak ve ze tõ je
a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény (Bsz.) 31.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já -
ban írt jog kö ré ben a Bsz. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja alap ján az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér -
de ké ben a jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és an nak ered -
mé nye ként jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá -
nyoz ta ab ban a jog kér dés ben, hogy a le fog lalt bûn je lek õr -
zé se, ke ze lé se ide jén is fenn ma rad-e az in téz ke dés köz ha -
tal mi jel le ge, vagy az õr zés, ke ze lés ide jén a le fog la lást el -
ren de lõ nyo mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság – te hát a ha -
tó ság – az õr zé se, ke ze lé se, il let ve az er rõl tör té nõ gon dos -
ko dá sa so rán be kö vet ke zõ ká rért nem a Ptk. 349.  §-a sze -
rint, ha nem le té te mé nyes ként a Ptk.-nak a le té ti szer zõ dés -
re vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kö te les helyt áll ni. A jog vi ta 
meg íté lé sé tõl füg gõ en tar to zik a kár té rí té si per el sõ fo kú
el bí rá lá sa a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság [Pp. 23.  § (1) be kez -
dés b) pont], vagy – a per ér ték tõl füg gõ en – a he lyi bí ró ság
[Pp. 22.  § (1) be kez dés] ha tás kö ré be. A Pp. 271.  §-a (2) be -
kez dé sé nek ren del ke zé sé bõl kö vet ke zõ en a jog vi ta mi nõ -
sí té se ab ból a szem pont ból is meg ha tá ro zó, hogy a per ér -
ték tõl füg get le nül, vagy csak az egy mil lió fo rin tot meg ha -
la dó per ér ték ese tén van he lye fe lül vizs gá lat nak.

Az in dít vá nyo zó a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak szük sé ges sé gét az el té rõ jo gal kal ma zói gya kor lat tal
in do kol ta.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Pol gá ri Kol lé gi u ma ál tal a Ptk.
349.  §-ának al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó an el fo ga dott PK.
42. szá mú ál lás fog la lás a) pont já hoz tar to zó in do ko lás
sze rint „nem le het ál lam igaz ga tá si jel le gû te vé keny ség nek 
te kin te ni azt, ami kor az ál lam igaz ga tá si szerv jog sza bály
ren del ke zé se alap ján kö te les a bir to ká ba ke rült dol gok
meg õr zé sé rõl gon dos kod ni (pl. a bör tön bün te tés re ítélt
sze mé lyek tõl meg õr zés re át vett in gó sá gok, vagy a bûn jel -
ként le fog lalt va gyon tár gyak õr zé se). Az ilyen do log el -
vesz té se vagy meg ron gá ló dá sa foly tán ke let ke zett ká rért
az el já ró szerv le té te mé nyes ként fe lel. Ez te hát az ál lam -
igaz ga tá si jog kör ben oko zott ká rért va ló fe le lõs ség tõl füg -
get len, ön ál ló fe le lõs sé gi jog alap. A Ptk. 349.  §-ában meg -
ha tá ro zott fe le lõs ség a szer zõ dé sen kí vül oko zott ká ro kért
va ló fe le lõs ség egyik kü lö nös faj tá ja, te hát nem jö het szó -
ba ak kor, ami kor a kár szer zõ dés sze gés foly tán ke let ke -
zett.”

A kol lé gi u mi ál lás fog la lás 1965-ben tör tént el fo ga dá sa
óta az ítél ke zé si gya kor lat egy sé ges ab ban, hogy a bûn je -
lek le fog la lá sa köz ha tal mi jog vi szonyt hoz lét re a ha tó ság,

va la mint a bûn jel tu laj do no sa, il let ve a bûn je let bár mi lyen
jog cí men bir tok ló hasz ná ló, te hát a le fog la lás el szen ve dõ -
je kö zött. Az utób bi évek ben azon ban jog al kal ma zá si vi ta
ke let ke zett ab ban a tárgy ban, hogy a le fog la lást, mint egy -
sze ri köz ha tal mi dön tést kö ve tõ en a le fog la lás, mint fo lya -
ma tos ál la pot jo gi mi nõ sí té se a le fog la lás meg szû né sé ig
meg vál to zik-e.

A Leg fel sõbb Bí ró ság e tárgy ban ítél ke zõ ta ná csa ál tal
is kép vi selt egyik ál lás pont sze rint a le fog la lás köz ha tal mi
jel le ge a le fog la lás nyo mán ke let ke zõ köz vet len ha tó sá gi
ke ze lés, õr zés, vagy a ha tó ság ál tal a ke ze lés rõl, õr zés rõl
va ló gon dos ko dás ide jén is fenn ma rad. A le fog la ló ha tó -
ság egy ol da lú ren del ke zé si jo ga a le fog la lás egész ide je
alatt fenn áll. Az érin tet tet a ha tó sá gi dön tés sel szem ben
jog or vos la ti jog il le ti meg. A ha tó ság és a le fog la lást el -
szen ve dõ sze mély kö zöt ti köz ha tal mi jog vi szony nem vál -
to zik át mel lé ren delt sé gen ala pu ló pol gá ri jo gi jog vi -
szonnyá. Ez a faj ta le tét sem a cél já ban, sem a lét re jöt té -
ben, sem a fe lek lé nye ges jo ga it és kö te le zett sé ge it érin tõ -
en nem te kint he tõ pol gá ri jo gi le tét nek. En nek az ál lás -
pont nak az el fo ga dá sa szük sé ges sé te szi a PK. 42. szá mú
ál lás fog la lás idé zett in do ko lá si ré szé nek mó do sí tá sát.

Az ítél ke zé si gya kor lat ban elõ for du ló má sik ál lás pont
sze rint a kol lé gi u mi ál lás fog la lás hi vat ko zott in do ko lá sá -
ból le ve zet he tõ en a bûn jel ként le fog lalt do log nak (sok
eset ben gép jár mû nek) a ha tó ság sa ját õr zé se, ke ze lé se so -
rán tör tént ká ro so dá sa  miatt a ha tó ság nem a Ptk. 349.  §-a,
ha nem le té te mé nyes ként, a Ptk. XXIX. fe je ze té ben sza bá -
lyo zott le té ti szer zõ dés ala nya ként tar to zik helyt áll ni. Kö -
vet ke zés kép pen nem szer zõ dé sen kí vül oko zott kár ról van
szó, és el té rõ a bí ró ság ha tás kö re is.

II.

A jog egy sé gi el já rás ban a leg fõbb ügyész írás ban ki fej -
tett ál lás pont ja sze rint a bûn je lek õr zé sé nek fo lya ma ta a
ha tó sá gi – alap ve tõ en bün te tõ – el já rá sok jel lem zõ it vi se li
ma gán. Amíg a pol gá ri jo gi le tét lé nye ge az õr zés, a bûn -
jel nek az õr zé se a le fog la lás cél ját szol gál ja. Ön ma gá ban
az is a fo lya ma tos köz ha tal mi ál la po tot je len ti, hogy – el -
len tét ben a pol gá ri jo gi ter mé sze tû le tét tel – a do log le fog -
la lás utá ni õr zé se, ke ze lé se ál ta lá ban a le fog la lás nak a
meg szün te té sé vel fe je zõ dik be. Az in téz ke dés köz ha tal mi
jel le gé nek fenn ma ra dá sát iga zol ja az is, hogy a vád eme lést 
meg elõ zõ idõ szak ban az õr zés, ke ze lés tör vé nyes sé gét a
bün te tõ ügy ben el já ró ügyész íté li meg. Ha az el ren de lést
kö ve tõ en a jog vi szony pol gá ri jo gi vá vál na, ilyen jel le gû
ügyé szi ha tás kör sem len ne gya ko rol ha tó. A le fog la lást el -
szen ve dõ mind ezek re fi gye lem mel az õr zés és a ke ze lés
so rán elõ for du ló ká rát a ha tó ság gal szem ben a Ptk.
349.  §-ára hi vat ko zás sal ér vé nye sít he ti.

III.

A Ptk. 462–466.  §-ai nak ren del ke zé se i bõl, va la mint a
tör vény nek a szer zõ dé sek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lya -
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i ból kö vet ke zõ en a le tét írás ban, szó ban vagy rá uta ló ma -
ga tar tás sal lét re jö võ, a mel lé ren delt ség ben lé võ le te võ és
le té te mé nyes kö zöt ti meg ál la po dás, amely szer zõ dés nek
va la mely do log idõ le ges meg õr zé se a cél ja, és amely nek
egyik alap ve tõ vo ná sa, hogy „... a le te võ a dol got bár mi kor 
vissza kö ve tel he ti”.

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (Be.)
151.  §-ának (1) és (2) be kez dé sei sze rint a le fog la lás a bi -
zo nyí tás ér de ké ben vagy az el kob zás, il le tõ leg a va gyon el -
kob zás biz to sí tá sá ra a do log bir to ká nak el vo ná sa a bir to -
kos ren del ke zé se alól, a bí ró ság, az ügyész ség, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság ál tal.

A le fog la lás és a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt dol gok
ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak, elõ ze tes ér té ke sí té sé nek
és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya i ról, va la mint az el kob zás
vég re haj tá sá ról  szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt -
tes ren de let (R.) 1.  §-a úgy szól, hogy a bir tok ba vé telt kö -
ve tõ en az elõbb ne ve zett ha tó sá gok a le fog lalt bûn je let ha -
tó sá gi le tét be he lye zik. Az R. I. fe je ze té nek a cí me „A bûn -
jel ke ze lés”, az al cí me pe dig „A bûn jel ha tó sá gi le tét be he -
lye zé se”. Nem ál ta lá ban vett le tét rõl, ha nem ha tó sá gi le tét -
rõl ren del ke zik a jog sza bály, s nincs szó le te võ rõl, a le tét -
be he lye zõ ma ga a nyo mo zó, az ügyész vagy a bí ró. Ez a
ha tó sá gi in téz ke dés jegy zõ könyv ké szí té sé vel kez dõ dik
(R. 10.  §), majd a ha tó sá gi sze mély ként el já ró bûn jel ke ze -
lõ a bûn je le ket té te le sen be vé te le zi és gon dos ko dik a meg -
õr zé sük rõl (R. 6.  §). A jog sza bály a bûn jel cso ma go lá sá -
nak, õr zé sé nek és ke ze lé sé nek olyan rész le tes, min den re
ki ter je dõ sza bá lya it tar tal maz za, hogy a ha tó ság kár oko zás 
ese tén leg fel jebb csak a sa ját te vé keny sé gé tõl füg get len és
el há rít ha tat lan ok ra hi vat ko zás sal men te sül het.

A ha tó sá gi le tét be he lye zés re nem al kal mas bûn je let a
ha tó ság az ér de kelt õri ze té ben is hagy hat ja, rész le te sen
meg ha tá roz va a jo ga it és kö te le zett sé ge it. Az ér de kelt csak 
a ha tó ság en ge dé lyé vel hasz nál hat ja a bûn je let (R. 2.  §).
Ha a bûn jel a ha tó ság hoz vagy a bûn jel ke ze lõ höz ter je del -
me, sú lya, jel le ge, ke ze lé sé nek vagy gon do zá sá nak szük -
sé ges sé ge  miatt nem szál lít ha tó be, bûn ügyi költ ség nek
szá mí tó dí ja zás el le né ben a szak sze rû ke ze lés fel té te le i vel
ren del ke zõ gaz dál ko dó szerv vagy egyé ni vál lal ko zó õri -
ze té be és ke ze lé sé be ad ha tó. Eb ben az eset ben is meg kell
ha tá roz ni az õr zé si és ke ze lé si kö te le zett ség mód ját, ter je -
del mét (R. 3.  §, 9.  §). A tör vény rész le te sen sza bá lyoz za a
le fog lalt do log elõ ze tes ér té ke sí té sé nek és el kob zá sá nak
(Be. 156.  §), a le fog la lás meg szün te té sé nek, ki adá sá nak
(Be. 155.  §) és vissza tar tá sá nak (Be. 157.  §) sza bá lya it.

A jog sza bá lyi ren del ke zé sek bõl két ség te le nül ar ra a kö -
vet kez te tés re le het jut ni, hogy a pol gá ri jo gi le tét tar tal mát
adó jog vi szony jel lem zõi alap ve tõ en el tér nek a ha tó sá gi
le tét lé nye gét meg ha tá ro zó jo gi té nye zõk tõl. A ha tó sá gi
le tét bõl kö vet ke zõ õr zé si, ke ze lé si te vé keny ség, il let ve a
ha tó ság nak az er rõl va ló gon dos ko dá sa szo ro san és el nem
vá laszt ha tó mó don kap cso ló dik a ha tó ság köz ha tal mi dön -
té sé hez, a le fog la lás hoz. A kár fe le lõs ség szem pont já ból is
azo nos és egy sé ges a jo gi meg íté lé sük.

Más a hely zet, ami kor a ha tó ság gaz da sá gi tár sa sá got
vagy vál lal ko zót bíz meg az õr zés sel, vagy az õr zés sel
együtt a ke ze lés sel. Pol gá ri jo gi meg bí zá si vagy le té ti szer -

zõ dés csak a ket tõ jük vi szo nyá ban jön lét re. A ket tõ jük
jog vi tá ját ter mé sze te sen a Ptk.-nak az adott szer zõ dés ren -
del ke zé sei alap ján szük sé ges el bí rál ni.

IV.

A ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi ta nács a Bsz.
27.  §-a, a 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja és a
32.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben a ren del ke zõ rész
sze rint ha tá ro zott. Egy ben azt is ki mond ta, hogy a
PK. 42. szá mú ál lás fog la lás in do ko lá sá nak el té rõ irány -
mu ta tá sát nem tart ja fenn.

Bu da pest, 2006. má jus 24.

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
a ta nács el nö ke

An gyal né 
Dr. Ut tó György s. k., dr. De me ter Ju dit s. k.,

elõ adó bí ró bí ró

Dr. Ho recz ky Ká roly s. k., Dr. Well mann György s. k.,
bí ró bí ró

Mi nisz te ri tá jé koz ta tó

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
8002/2006. (K. V. Ért. 8.) KvVM

tá jé koz ta tó ja
az Eu ró pa Dip lo má val ren del ke zõ te rü le tek rõl

1. Az Eu ró pa Ta nács ál tal ado má nyo zott Eu ró pa Dip lo -
ma (a to váb bi ak ban: Dip lo ma) cím mel ren del ke zõ vé dett
ter mé sze ti te rü le tek a következõk: 

a) Ipoly tar nó ci Õs ma rad vá nyok Ter mé szet vé del mi Te -
rü let. Ki ter je dé se: 510,9189 hek tár. Dip lo má ja ado má nyo -
zá sá nak éve 1995, kö vet ke zõ megújításának éve 2010.

b) Szé nás-hegy cso port. Ki ter je dé se: 1187,1302 hek tár.
Dip lo má ja ado má nyo zá sá nak éve 1995, kö vet ke zõ meg -
újí tá sá nak éve 2010.

c) Ti ha nyi-fél szi get vul ka ni kus kép zõd mé nyei. Ki ter je -
dé se: 671,8644 hek tár. Dip lo má ja ado má nyo zá sá nak éve
2003, kö vet ke zõ megújításának éve 2008. 

2. Az 1. pont sze rin ti te rü le tek in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá ma it az 1–3. mel lék le tek tartalmazzák. 

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. sz. mel lék let
a 8002/2006. (K. V. Ért. 8.) KvVM tá jé koz ta tó hoz

Az Ipoly tar nó ci Õs ma rad vá nyok
Ter mé szet vé del mi Te rü let

in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Ipoly tar nóc kül te rü let 015/1 0,3136

Ipoly tar nóc kül te rü let 015/3 0,0419

Ipoly tar nóc kül te rü let 015/4 18,0963

Ipoly tar nóc kül te rü let 015/5 2,0979

Ipoly tar nóc kül te rü let 015/6 0,2541

Ipoly tar nóc kül te rü let 016 0,2997

Ipoly tar nóc kül te rü let 018 11,7882

Ipoly tar nóc kül te rü let 019 0,3273

Ipoly tar nóc kül te rü let 022 6,0478

Ipoly tar nóc kül te rü let 029 23,9731

Ipoly tar nóc kül te rü let 032/3 3,8300

Ipoly tar nóc kül te rü let 032/4 0,0205

Ipoly tar nóc kül te rü let 032/5 0,0575

Ipoly tar nóc kül te rü let 039 156,0126

Ipoly tar nóc kül te rü let 041/1 0,2693

Ipoly tar nóc kül te rü let 041/2 0,9150

Ipoly tar nóc kül te rü let 043 0,3457

Ipoly tar nóc kül te rü let 048 59,1593

Ipoly tar nóc kül te rü let 049/1 0,8218

Ipoly tar nóc kül te rü let 049/2 0,1172

Ipoly tar nóc kül te rü let 051 3,4734

Ipoly tar nóc kül te rü let 053 0,1784

Ipoly tar nóc kül te rü let 054 0,4974

Ipoly tar nóc kül te rü let 055 0,2320

Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Ipoly tar nóc kül te rü let 056 0,0895

Ipoly tar nóc kül te rü let 057/2 89,6967

Ipoly tar nóc kül te rü let 058 0,5323

Ipoly tar nóc kül te rü let 059 0,8720

Ipoly tar nóc kül te rü let 060/3 32,7018

Ipoly tar nóc kül te rü let 061 1,0585

Ipoly tar nóc kül te rü let 062 4,4390

Ipoly tar nóc kül te rü let 063 10,0091

Ipoly tar nóc kül te rü let 064/2 11,4827

Ipoly tar nóc kül te rü let 065/2 40,4411

Ipoly tar nóc kül te rü let 066 0,1465

Ipoly tar nóc kül te rü let 067 0,1795

Ipoly tar nóc kül te rü let 068 9,8488

Ipoly tar nóc kül te rü let 069 0,0947

Ipoly tar nóc kül te rü let 070 14,6884

Ipoly tar nóc kül te rü let 071 1,5301

Ipoly tar nóc kül te rü let 077 0,9204

Ipoly tar nóc kül te rü let 080 2,4791

Ipoly tar nóc kül te rü let 081 0,5387

2. sz. mel lék let
a 8002/2006. (K. V. Ért. 8.) KvVM tá jé koz ta tó hoz

A Szé nás-hegy cso port
in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Nagy ko vá csi 046/A 196,5184

Nagy ko vá csi 046/B 1,3957

Nagy ko vá csi 046/C 3,0400

Nagy ko vá csi 046/D 0,3026
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Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Nagy ko vá csi 046/F 21,5845

Nagy ko vá csi 046/G 11,2440

Nagy ko vá csi 046/H 0,2430

Nagy ko vá csi 046/J 2,0376

Nagy ko vá csi 046/K 3,7266

Nagy ko vá csi 046/L 3,2091

Nagy ko vá csi 047/A 192,2622

Nagy ko vá csi 047/B 2,9900

Nagy ko vá csi 048 0,4625

Nagy ko vá csi 049 0,5787

Nagy ko vá csi 050 0,8963

Nagy ko vá csi 051 1,0979

Nagy ko vá csi 052 14,8205

Nagy ko vá csi 053/1 0,3297

Nagy ko vá csi 054 3,0194

Pi lis csa ba 064/A 10,0000

 Pi lis csa ba 064/B 27,0004

Pi lis csa ba 064/C 24,0000

Pi lis csa ba 065 1,2918

Pi lis csa ba 066/A 5,0000

Pi lis csa ba 066/B 15,8933

Pi lis csa ba 066/C 11,0000

Pi lis csa ba 067 0,5275

Pi lis csa ba 068/A 16,0000

Pi lis csa ba 068/B 44,5393

Pi lis csa ba 068/C 40,0000

Pi lis csa ba 069 1,8981

Pi lis csa ba 070/A 20,0000

Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Pi lis csa ba 070/B 60,3234

Pi lis csa ba 070/C 54,0000

Pi lis csa ba 083 51,5436

Pi lisszen ti ván 025/2 0,4933

Pi lisszen ti ván 030/1 10,7649

Pi lisszen ti ván 030/2 0,0181

Pi lisszen ti ván 031/1 100,7622

Pi lisszen ti ván 031/2A 0,7157

Pi lisszen ti ván 031/2B 0,4928

Pi lisszen ti ván 032 6,2061

Pi lisszen ti ván 033 0,3517

Pi lisszen ti ván 058/A 3,6190

Pi lisszen ti ván 058/B 1,9694

Pi lisszen ti ván 059/2 0,1477

Pi lisszen ti ván 061/A 10,6096

Pi lisszen ti ván 061/B 10,9894

Pi lisszen ti ván 067 0,3778

Pi lisszen ti ván 068 0,8569

Pi lisszen ti ván 069/3 5,7864

Pi lisszen ti ván 069/7A 41,9199

Pi lisszen ti ván 069/7B 0,3816

Pi lisszen ti ván 070 103,4067

Pi lisszen ti ván 072/1 2,6000

Pi lisszen ti ván 074/A 12,1972

Pi lisszen ti ván 074/B 0,1273

Pi lisszen ti ván 0100/2A 29,2626

Pi lisszen ti ván 0100/2B 0,2978

Összes te rü let 1187,1302

1280 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám



A Szé nás-hegy cso port vé dõ zó ná já nak 

in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Hely ség Hrsz. Te rü let (ha)

Nagy ko vá csi 040/ va la mennyi 
al rész let

6,0967

Nagy ko vá csi 042/ va la mennyi 
al rész let

54,4123

Nagy ko vá csi 043 0,4471

Nagy ko vá csi 045/1 3,1565

Nagy ko vá csi 045/22 0,6824

Nagy ko vá csi 045/23 0,0432

Pi lisszen ti ván 069/10 0,3000

Pi lisszen ti ván 069/9A 19,5119

Pi lisszen ti ván 069/9B 3,0132

Pi lisszen ti ván 071 12,2703

Pi lisszen ti ván 072/2 8,4369

Pi lisszen ti ván 073/va la mennyi
al rész let

49,3829

Pi lisszen ti ván 075 0,8168

Pi lisszen ti ván 076/1 0,3045

Pi lisszen ti ván 076/2 0,0798

Pi lisszen ti ván 077 0,2617

Pi lisszen ti ván 085/2 0,4065

Pi lisszen ti ván 090 1,2369

Pi lisszen ti ván 091/1 10,8372

Pi lisszen ti ván 093 29,3711

Pi lisszen ti ván 095/1 0,1208

Összes te rü let 201,1887

3. sz. mel lék let
a 8002/2006. (K. V. Ért. 8.) KvVM tá jé koz ta tó hoz

A Ti ha nyi-fél szi get vul ka ni kus kép zõd mé nye i hez
tar to zó in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mok

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 048/1 0,3160

Ti hany 048/2 0,2998

Ti hany 048/3 0,0385

Ti hany 048/4 0,2874

Ti hany 048/5 0,2721

Ti hany 048/6 0,4191

Ti hany 048/7 0,2076

Ti hany 048/8 0,2278

Ti hany 048/9 0,2261

Ti hany 048/10 0,2725

Ti hany 048/11 0,3480

Ti hany 048/12 0,0489

Ti hany 048/13 0,3068

Ti hany 048/14 0,4307

Ti hany 048/15 0,2044

Ti hany 048/16 0,1796

Ti hany 048/18 0,2424

Ti hany 048/19 2,6470

Ti hany 048/20 0,4435

Ti hany 048/21 0,1200

Ti hany 048/22 0,1470

Ti hany 048/23 0,5282

Ti hany 048/24 0,3062

Ti hany 048/25 0,2158
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 048/26 0,1129

Ti hany 048/27 0,1129

Ti hany 048/28 0,2036

Ti hany 048/29 0,2306

Ti hany 048/30 0,5588

Ti hany 048/31 0,6266

Ti hany 048/32 0,2165

Ti hany 048/33 0,1719

Ti hany 048/34 0,1708

Ti hany 048/35 0,1230

Ti hany 048/36 0,1198

Ti hany 048/38 4,2968

Ti hany 048/39 1,0861

Ti hany 049/1 0,2956

Ti hany 049/2 0,3028

Ti hany 049/5 4,7159

Ti hany 049/6 0,6518

Ti hany 049/7 0,8577

Ti hany 049/8 1,1872

Ti hany 049/9 1,5465

Ti hany 049/10 0,8616

Ti hany 050 0,0957

Ti hany 051/1 3,9771

Ti hany 051/2 0,3189

Ti hany 051/3 0,2162

Ti hany 051/4 0,2638

Ti hany 051/5 0,0751

Ti hany 051/6 0,7690

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 051/7 0,2992

Ti hany 051/8 0,3812

Ti hany 051/9 0,1933

Ti hany 052 0,1481

Ti hany 053/1 0,0900

Ti hany 053/2 0,0254

Ti hany 053/3 0,0649

Ti hany 054 0,0466

Ti hany 055/1 0,0130

Ti hany 055/2 0,0113

Ti hany 055/3 0,0765

Ti hany 056 0,1319

Ti hany 057/1 7,8054

Ti hany 057/2 13,6933

Ti hany 058/9 3,7354

Ti hany 059 0,5738

Ti hany 060 1,0772

Ti hany 061/1 63,8864

Ti hany 062 0,5255

Ti hany 063 0,3343

Ti hany 064 1,6678

Ti hany 065/2 0,2284

Ti hany 065/3 0,2501

Ti hany 065/4 0,2507

Ti hany 065/7 0,2404

Ti hany 065/8 0,4504

Ti hany 065/9 0,4503

Ti hany 065/10 0,4507
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 065/11 0,5736

Ti hany 065/12 0,5745

Ti hany 065/13 0,0995

Ti hany 065/14 0,053

Ti hany 065/15 0,5307

Ti hany 065/16 2,0414

Ti hany 065/18 5,6015

Ti hany 065/19 17,4847

Ti hany 065/20 0,0598

Ti hany 065/21 0,7067

Ti hany 066 0,1726

Ti hany 067/2 0,2246

Ti hany 067/3 0,2890

Ti hany 067/4 2,4138

Ti hany 067/8 0,1530

Ti hany 067/9 0,1530

Ti hany 067/10 0,2295

Ti hany 067/11 0,2294

Ti hany 067/12 0,2291

Ti hany 067/13 0,2298

Ti hany 067/14 0,2956

Ti hany 067/15 0,1538

Ti hany 067/16 0,1533

Ti hany 067/17 0,1746

Ti hany 067/18 0,0986

Ti hany 067/19 0,1853

Ti hany 067/20 0,1858

Ti hany 067/21 0,1882

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 067/22 0,2140

Ti hany 067/23 0,2173

Ti hany 067/24 0,2159

Ti hany 067/25 0,2147

Ti hany 067/26 0,1953

Ti hany 067/27 0,2963

Ti hany 067/28 0,2275

Ti hany 067/29 0,1499

Ti hany 067/30 0,6825

Ti hany 067/31 0,2981

Ti hany 067/32 0,2275

Ti hany 067/33 0,0594

Ti hany 067/34 0,1972

Ti hany 067/35 0,1977

Ti hany 067/36 0,1316

Ti hany 067/37 0,1315

Ti hany 067/38 0,1645

Ti hany 067/39 0,1315

Ti hany 067/40 0,1726

Ti hany 067/41 0,2960

Ti hany 067/42 0,2655

Ti hany 067/43 0,2279

Ti hany 067/44 0,1023

Ti hany 067/45 0,1679

Ti hany 067/46 0,2139

Ti hany 067/47 0,1638

Ti hany 067/48 0,1595

Ti hany 067/49 0,1544
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 067/50 0,1497

Ti hany 067/51 0,1453

Ti hany 067/52 0,1403

Ti hany 067/54 0,1167

Ti hany 067/55 0,1151

Ti hany 067/56 0,1296

Ti hany 067/57 0,1330

Ti hany 067/58 0,0975

Ti hany 067/59 0,1049

Ti hany 067/60 0,1232

Ti hany 067/61 0,1335

Ti hany 067/62 0,1130

Ti hany 068 0,2134

Ti hany 070/6 2,0253

Ti hany 070/7 0,1708

Ti hany 070/8 0,1893

Ti hany 070/9 0,1983

Ti hany 070/10 0,1251

Ti hany 070/11 0,1102

Ti hany 070/12 0,6147

Ti hany 071 0,0753

Ti hany 072/1 0,4347

Ti hany 072/2 0,6785

Ti hany 072/3 0,4117

Ti hany 072/4 0,4480

Ti hany 072/5 0,2277

Ti hany 072/6 0,2172

Ti hany 072/7 0,183

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 072/8 0,2073

Ti hany 072/9 0,4170

Ti hany 072/10 0,4029

Ti hany 072/11 0,2538

Ti hany 072/12 0,4511

Ti hany 072/13 0,6079

Ti hany 072/14 0,2622

Ti hany 072/15 0,2715

Ti hany 073/2 14,8451

Ti hany 073/3 0,0085

Ti hany 074/8 0,9277

Ti hany 074/9 0,7042

Ti hany 075/4 0,1743

Ti hany 075/6 0,3631

Ti hany 075/7 0,4452

Ti hany 075/8 0,0283

Ti hany 075/9 0,3041

Ti hany 075/10 0,1645

Ti hany 075/11 0,3676

Ti hany 075/12 0,3705

Ti hany 075/13 0,2977

Ti hany 075/14 0,3245

Ti hany 075/15 0,2853

Ti hany 075/16 0,1386

Ti hany 075/17 0,5897

Ti hany 075/18 0,1305

Ti hany 075/19 0,2916

Ti hany 075/20 0,1956

1284 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám



Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 075/21 0,0555

Ti hany 075/22 0,0680

Ti hany 075/23 0,0294

Ti hany 075/24 0,2640

Ti hany 075/25 0,2802

Ti hany 075/26 0,0657

Ti hany 075/27 0,0841

Ti hany 075/28 0,0872

Ti hany 075/29 0,1570

Ti hany 076 0,0331

Ti hany 079 0,5307

Ti hany 080 0,2688

Ti hany 081 7,0367

Ti hany 082 0,0184

Ti hany 083/1 0,6403

Ti hany 083/2 0,1531

Ti hany 083/3 0,1044

Ti hany 083/4 0,0874

Ti hany 083/5 0,1983

Ti hany 083/6 0,1633

Ti hany 083/8 14,8759

Ti hany 084 0,2634

Ti hany 085 0,1804

Ti hany 086/1 0,975

Ti hany 086/2 0,0452

Ti hany 086/3 0,0290

Ti hany 087 45,8945

Ti hany 089/2 0,1261

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 090 0,6025

Ti hany 093/20 0,2148

Ti hany 093/29 0,1102

Ti hany 093/70 0,0673

Ti hany 093/86 0,2431

Ti hany 093/94 52,6026

Ti hany 0104/3 60,3616

Ti hany 0104/4 0,0540

Ti hany 0104/5 0,1161

Ti hany 0104/6 0,2489

Ti hany 0105 0,2666

Ti hany 0106/8 2,1421

Ti hany 0107 0,1887

Ti hany 0108/1 0,1566

Ti hany 0108/2 0,2037

Ti hany 0108/3 0,2013

Ti hany 0108/4 0,2170

Ti hany 0108/5 0,1963

Ti hany 0108/6 0,2365

Ti hany 0108/7 0,4623

Ti hany 0109 0,0157

Ti hany 0110/1 0,1661

Ti hany 0110/2 0,2385

Ti hany 0110/3 0,2075

Ti hany 0110/4 0,2002

Ti hany 0110/5 0,2064

Ti hany 0110/6 0,0793

Ti hany 0110/7 0,0366
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0111/9 0,2114

Ti hany 0111/23 0,0502

Ti hany 0111/35 0,0361

Ti hany 0111/39 10,1467

Ti hany 0112/1 0,2812

Ti hany 0112/2 0,2066

Ti hany 0112/3 0,1970

Ti hany 0112/4 0,3916

Ti hany 0112/5 0,4339

Ti hany 0112/6 0,4937

Ti hany 0112/7 0,8966

Ti hany 0112/8 0,0790

Ti hany 0112/9 0,3189

Ti hany 0112/10 0,1630

Ti hany 0112/11 0,2028

Ti hany 0112/12 0,3963

Ti hany 0112/13 0,4607

Ti hany 0112/14 1,5277

Ti hany 0113/17 0,0791

Ti hany 0113/18 0,0706

Ti hany 0113/19 0,0853

Ti hany 0113/20 0,0509

Ti hany 0113/21 0,2206

Ti hany 0113/22 0,1085

Ti hany 0113/23 0,0894

Ti hany 0113/24 0,0702

Ti hany 0113/25 0,0952

Ti hany 0113/26 0,1628

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0113/27 0,0426

Ti hany 0113/28 0,1833

Ti hany 0113/29 0,1844

Ti hany 0113/31 0,3939

Ti hany 0113/32 0,3158

Ti hany 0113/33 0,3122

Ti hany 0113/34 0,3029

Ti hany 0113/35 0,3014

Ti hany 0113/36 0,2966

Ti hany 0113/37 0,2997

Ti hany 0113/38 0,2958

Ti hany 0113/39 0,2946

Ti hany 0113/40 0,4144

Ti hany 0113/41 0,5037

Ti hany 0113/42 0,3524

Ti hany 0113/43 0,3495

Ti hany 0113/44 0,3117

Ti hany 0113/45 0,3141

Ti hany 0113/46 0,3231

Ti hany 0113/47 0,3655

Ti hany 0113/48 0,3342

Ti hany 0113/49 0,3179

Ti hany 0113/50 0,3147

Ti hany 0113/51 0,3150

Ti hany 0113/52 0,3896

Ti hany 0113/53 0,3301

Ti hany 0113/54 0,5373

Ti hany 0113/55 0,3871
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0114 0,0737

Ti hany 0115/37 1,7834

Ti hany 0115/38 0,3016

Ti hany 0115/39 0,2990

Ti hany 0115/40 0,2506

Ti hany 0115/41 0,1640

Ti hany 0115/42 0,1476

Ti hany 0115/43 0,3440

Ti hany 0115/44 0,2604

Ti hany 0115/45 0,1144

Ti hany 0115/46 0,1476

Ti hany 0115/47 0,1084

Ti hany 0115/48 0,1280

Ti hany 0115/49 0,1204

Ti hany 0115/50 0,1564

Ti hany 0115/64 0,3265

Ti hany 0115/65 0,3261

Ti hany 0115/66 0,3339

Ti hany 0115/67 0,3284

Ti hany 0115/68 0,3288

Ti hany 0115/69 0,3335

Ti hany 0115/70 0,3225

Ti hany 0115/71 0,3289

Ti hany 0115/72 0,3165

Ti hany 0115/73 0,3220

Ti hany 0115/74 0,3100

Ti hany 0115/75 0,4060

Ti hany 0115/76 0,3593

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0115/77 0,3132

Ti hany 0115/78 0,3024

Ti hany 0115/79 0,3139

Ti hany 0115/80 0,3181

Ti hany 0115/81 0,3200

Ti hany 0115/82 0,3219

Ti hany 0115/83 0,3204

Ti hany 0115/84 0,3289

Ti hany 0115/85 0,3259

Ti hany 0115/86 0,1662

Ti hany 0116 0,3185

Ti hany 0117/2 0,6383

Ti hany 0117/3 0,4258

Ti hany 0117/20 0,4053

Ti hany 0117/21 0,3328

Ti hany 0117/22 0,3206

Ti hany 0117/23 0,3555

Ti hany 0117/24 0,4562

Ti hany 0118 0,1039

Ti hany 0119/1 0,1612

Ti hany 0119/2 0,0952

Ti hany 0119/3 0,0646

Ti hany 0119/4 0,1242

Ti hany 0119/5 0,1547

Ti hany 0119/6 0,1677

Ti hany 0119/7 0,1557

Ti hany 0119/8 0,1381

Ti hany 0119/9 0,1827
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0119/10 0,1856

Ti hany 0119/11 0,1750

Ti hany 0119/12 0,3477

Ti hany 0119/13 0,1676

Ti hany 0119/14 0,1717

Ti hany 0119/15 0,3887

Ti hany 0119/16 0,2274

Ti hany 0119/17 0,2532

Ti hany 0119/18 0,2838

Ti hany 0119/19 0,1600

Ti hany 0119/20 0,1764

Ti hany 0119/21 0,3836

Ti hany 0120/15 0,3118

Ti hany 0120/16 0,5351

Ti hany 0120/17 0,4252

Ti hany 0120/18 0,3040

Ti hany 0120/19 0,3131

Ti hany 0120/20 0,3118

Ti hany 0120/21 0,4112

Ti hany 0120/22 0,3762

Ti hany 0120/24 0,3640

Ti hany 0120/25 0,3700

Ti hany 0120/26 0,4257

Ti hany 0120/27 0,2776

Ti hany 0120/28 0,1880

Ti hany 0121 0,0429

Ti hany 0122/1 0,2914

Ti hany 0122/2 0,1818

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0122/3 0,1800

Ti hany 0122/4 0,1742

Ti hany 0122/6 0,1501

Ti hany 0122/7 0,0922

Ti hany 0122/8 0,0820

Ti hany 0122/9 0,1017

Ti hany 0122/10 0,0931

Ti hany 0122/11 0,0986

Ti hany 0122/12 0,0967

Ti hany 0122/13 0,2175

Ti hany 0122/14 0,2182

Ti hany 0122/15 0,6631

Ti hany 0122/16 0,0229

Ti hany 0122/17 0,1728

Ti hany 0122/18 0,1729

Ti hany 0122/19 0,1736

Ti hany 0123 0,0337

Ti hany 0124/1 0,1853

Ti hany 0124/2 0,2220

Ti hany 0124/3 0,2019

Ti hany 0124/4 0,2674

Ti hany 0124/5 0,0824

Ti hany 0124/6 0,2573

0Ti hany 0124/7 0,0981

Ti hany 0124/8 0,3037

Ti hany 0124/9 0,1054

Ti hany 0124/10 0,6266

Ti hany 0124/11 0,1328

1288 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 8. szám



Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0124/12 0,1824

Ti hany 0124/13 0,1808

Ti hany 0124/14 0,1903

Ti hany 0124/15 0,2313

Ti hany 0124/16 0,2509

Ti hany 0124/17 0,3818

Ti hany 0124/18 0,1936

Ti hany 0124/19 0,6734

Ti hany 0124/20 0,2717

Ti hany 0124/21 0,4972

Ti hany 0124/22 0,2569

Ti hany 0124/23 0,2480

Ti hany 0124/24 0,5045

Ti hany 0124/25 0,4933

Ti hany 0124/26 0,2646

Ti hany 0124/27 0,2885

Ti hany 0124/28 0,3022

Ti hany 0124/29 0,2675

Ti hany 0124/30 0,1545

Ti hany 0124/31 0,1581

Ti hany 0124/32 0,3266

Ti hany 0124/33 0,2227

Ti hany 0124/34 0,2196

Ti hany 0124/35 0,1755

Ti hany 0124/36 0,2066

Ti hany 0124/37 0,4103

Ti hany 0124/38 0,4065

Ti hany 0124/39 0,0658

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0125/16 27,2052

Ti hany 0126/1 0,3371

Ti hany 0126/2 0,1807

Ti hany 0126/3 0,1802

Ti hany 0126/4 0,2519

Ti hany 0126/5 0,1796

Ti hany 0126/6 0,1795

Ti hany 0126/7 0,1791

Ti hany 0126/8 0,1794

Ti hany 0126/9 0,1788

Ti hany 0126/10 0,2505

Ti hany 0126/11 0,3215

Ti hany 0126/12 0,3214

Ti hany 0126/13 0,6427

Ti hany 0126/14 0,1783

Ti hany 0126/15 0,1785

Ti hany 0126/16 0,3817

Ti hany 0126/17 0,5711

Ti hany 0126/18 0,1913

Ti hany 0126/19 0,2313

Ti hany 0126/20 0,2328

Ti hany 0126/21 0,1998

Ti hany 0126/22 0,1999

Ti hany 0126/23 0,1999

Ti hany 0126/24 0,1999

Ti hany 0126/25 0,1998

Ti hany 0126/26 0,1999

Ti hany 0126/27 0,1998
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0126/28 0,2000

Ti hany 0126/29 0,1998

Ti hany 0126/30 0,1999

Ti hany 0126/31 0,2000

Ti hany 0126/32 0,1999

Ti hany 0126/33 0,1999

Ti hany 0126/34 0,1998

Ti hany 0126/35 0,1999

Ti hany 0126/36 0,1999

Ti hany 0126/37 0,1994

Ti hany 0126/38 0,1994

Ti hany 0126/39 0,1995

Ti hany 0126/40 0,2000

Ti hany 0126/41 0,2000

Ti hany 0126/42 0,2000

Ti hany 0126/43 0,2000

Ti hany 0126/44 0,2000

Ti hany 0126/45 0,2000

Ti hany 0126/46 0,2000

Ti hany 0126/47 0,2000

Ti hany 0126/48 0,1999

Ti hany 0126/49 0,2000

Ti hany 0126/50 0,2000

Ti hany 0126/51 0,2001

Ti hany 0126/52 0,2002

Ti hany 0126/53 0,3107

Ti hany 0126/54 0,6925

Ti hany 0127 0,3961

Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0128 0,2502

Ti hany 0129 13,3874

Ti hany 0130/1 0,5756

Ti hany 0130/2 0,5757

Ti hany 0130/3 0,3841

Ti hany 0130/4 0,3841

Ti hany 0130/5 2,0862

Ti hany 0131 0,0756

Ti hany 0132/1 2,3563

Ti hany 0132/3 0,3888

Ti hany 0132/4 0,1897

Ti hany 0132/5 0,3276

Ti hany 0132/6 0,0141

Ti hany 0132/7 1,0377

Ti hany 0132/8 1,0372

Ti hany 0132/9 1,0376

Ti hany 0132/10 1,0375

Ti hany 0132/11 1,0375

Ti hany 0132/12 1,0375

Ti hany 0132/13 1,0373

Ti hany 0132/14 1,0372

Ti hany 0132/15 1,0376

Ti hany 0132/16 1,0374

Ti hany 0132/17 1,0374

Ti hany 0132/18 1,0377

Ti hany 0132/19 1,0374

Ti hany 0132/20 1,0373

Ti hany 0132/21 1,0376
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Hely ség Hrsz. Te rü let

Ti hany 0132/22 1,0376

Ti hany 0133 33,2357

Ti hany 0134 0,0792

Ti hany 0135/1 2,4108

Ti hany 0135/2 13,9315

Ti hany 0135/3 1,0318

Ti hany 0136/1 32,7198

Ti hany 0136/4 0,0328

Ti hany 0136/5 0,1521

Ti hany 0136/6 0,3616

Ti hany 0136/7 0,4018

Ti hany 0136/8 0,2797

Ti hany 0137 0,7441

Ti hany 0138/1 0,1568

Ti hany 0138/2 47,9915

Ti hany 0138/3 0,0692

Ti hany 0139/3 2,2559

Köz le mény

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Kör nye zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság

köz le mé nye

kör nye zet ba rát ter mék mi nõ sí tésrõl

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dön té se alap ján 2006.
jú ni us 29-én a kö vet ke zõ gyár tó „be vá sár ló tás ka” ter mé -

kei el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd jegy -
hasz ná la ti jogot:

HOK-PLASTIC 
Mû anyag gyár tó és Ke res ke del mi Kft.

(6782 Mó ra ha lom, VI. ker. 23.)
„NOR-X le bom ló ada lék anya got tar tal ma zó

be vá sár ló tás kák.”

A pá lyá za tok ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -
nye ze ti tu laj don sá ga it emelte ki:

– bi o ló gi ai úton le bom la nak;
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ter he lé sét

csökkentik;
– a le bom lás so rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

Cik kek, ta nul má nyok

Ada lé kok a ter mé szet vé del mi
és a kör nye zet jog tör té ne té hez

1. A ter mé szet vé del mi jog gyö ke rei:
az er dõ jog kez de tei

1.1. Be ve ze tés

A ró mai XII táb lás tör vé nyek ben (i. e. 451–449.) meg je -
le nõ ac tio de ar bo ri bus a tör té ne lem ta lán el sõ kör nye zet -
jo gi sza bá lya. Itt nem a fa, mint ter mé sze ti ér ték szá mí tott,
ha nem a fa, mint a ma gán tu laj don tár gya. A 19. szá zad
elõtt nem be szél he tünk va ló di kör nye zet vé de lem rõl, és a
20. szá zad (szá zad for du ló) elõtt ter mé szet vé de lem rõl. A
kör nye zet vé de lem a nem ze ti jog al ko tás ban lá tott elõ ször
nap vi lá got, mely a vé dett tárgy kör ter mé sze té vel ma gya -
ráz ha tó. Azon be lül a ma gán jog ban. Míg a ter mé szet vé de -
lem a nem zet kö zi köz jog ban je le nik meg elõ ször, s csak
ké sõbb (nem sok kal – né hány év ti zed del – ké sõbb) ke rül át 
a nem ze ti jog al ko tás ba. Ez a természeti értékek (ritka
állatfajok, bálnák vadászatának korlátozása…) vé delmé -
vel magyarázható.

1.2. Az er dõ jog kez de tei Fran cia or szág ban

1219-bõl, a Ka pe ting ural ko dók ide jé bõl szár ma zik a
leg ré geb bi fran cia föl di er dõ ren de let. A Vil lers-Cot te rets-i 
er dõ vel kap cso lat ban ru ház za fel az er dõ õrö ket igaz ság -
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szol gál ta tói jog kör rel, a fa ke res ke dõk il le gá lis fa ki vá gása -
i nak visszaszorítására.

Fo ko za to san ki ala kí tot ták az Ea ux et Fo rets (Vi zek és
Er dõk) ki rá lyi ad mi niszt rá ci ó ját. VI. Fü löp ural ko dá sá tól
kezd ve az er dõk, mint köz kincs vé del me ak cen tu á ló dik.
VI. Fü löp fran cia ki rály 1346. má jus 29-i ren de le té ben, az
Or don nan ce de Bru noy-ban úgy ren del ke zett, hogy nem
ad ki a ke zé bõl több szol gal mi, hasz ná la ti jo got. Az Ea ux
et Fo rets ügy nö kei rend sze re sen vizs gá lód tak az er dõk te -
rü le tén; el len õriz ték a ki rá lyi va gyon nal kap cso la tos eset -
le ges vissza élé se ket. V. Ká roly az 1376. évi Ordonnance
de Melun-ben vetette meg a késõbbi 1669. évi ordonnance
alapjait.

Ele in te az er dõ jog a mint egy 200 ezer hek tár nyi ki rá lyi
er dõ te rü le tet volt hi va tott vé del mez ni. A száz éves há bo rú
alatt a fa ki ter me lés vissza szo rult. Ez ter mé sze te sen ked ve -
zõ en hatott a természetre.

A 15. szá zad ban is mét meg erõ sö dõ er dõ hasz ná lat ked -
ve zõt len me cha niz mu sa it I. Fe renc és II. Hen rik ren de le te -
ik so rá ban kí sé rel ték meg vissza fog ni. Még is, ren del ke zé -
se ik több sé ge mo nar chi kus szem szög bõl a ki rá lyi va dá -
sza to kat, a király magántulajdonát próbálta védeni.

1516 és 1518 kö zött meg ve tet ték a fran cia bün te tõ jo gi
er dõ vé de lem alap ja it. Abus et dég ra da ti ons des fo rets (az
er dõk pusz tí tá sa, kí mé let len igény be vé te le) el ne ve zés
alatt fu tot tak azok a tör vé nyi tény ál lá sok, me lye ket pénz -
bün te tés sel rendelt szankcionálni az udvar.

1520-ban an nak ér de ké ben, hogy Pá rizst ele gen dõ fû tõ -
fá val lát has sák el, a ma gán tu laj don ban lé võ er dõk höz kap -
cso ló dó hasz ná la ti jo go kat is kor lá toz ták. 1537-ben pe dig
a par la men tek el len õr zé si jog kö re alá ve tet ték az egy há zi
és vi lá gi gaz dál ko dó tu laj do no sok szál er de i bõl szár ma zó
fa ke res ke del met. Az 1566. évi Mo u lins-i Edictum ér tel -
mében a korona erdeit tilos volt elidegeníteni.

A 17. szá zad ele jén kü lö nö sen meg nõtt a fa ki vá gás, s
csak 1669-ben si ke rült egy, az egész or szág ra ki ter je dõ ki -
rá lyi or don nan ce-ot hoz ni. Az 1669. au gusz tus 13-i ren de -
let XIV. La jos egyik leg na gyobb sza bá sú jog sza bá lya volt. 
Az ural ko dó ren de le te nyo mán az Ea ux et Fo rets köz igaz -
ga tás meg újult az egész or szág ra ki ter je dõ en. Az er dõ vé -
del mi ha tó ság mind bün te tõ jo gi, mind pe dig pol gá ri jo gi
ha tás kör re tesz szert. Az okok már is mer tek: ten ger ha jó -
zás, ke res ke de lem, ipar és csu pa más, sok-sok fa anya got
igény lõ mû kö dé si te rü let. A va dá szat és a bel ví zi ha jó zás
fe lett is ez az ál lam igaz ga tá si szerv õr kö dött. A ki rály er -
dei itt is elõnyt él vez tek. Az ural ko dó szá má ra ked ve zõ en
járt el az Ea ux et Fo rets. Ami vi szont az egy ház, il let ve
egyéb, ma gán sze mé lyek tu laj do ná ban lé võ er dõ sé ge ket il -
let te, itt erõs kont roll ér vé nye sült: min den ko mo lyabb fa -
ki ter me lés elõ ze tes ál la mi en ge dély hez volt köt ve. Bi zo -
nyos mi ni má lis vá gás érett sé gi kort be kel lett tar ta ni. A 10
esz ten dõs nél fi a ta labb fák ki vá gá sát til tot ták. A ki rály hi -
va tal no kai el len õr zõ lá to ga tá so kat tet tek az er dõk ben, a
sza bá lyok be tar ta tá sa vé gett. A köz sé gek er de i nek mint -
egy ne gye de kü lön le ges stá tuszt él ve zett (re zer vá tum), és
ki zá ró lag ural ko dói pá tens ben kap hat tak en ge délyt eze ken 

a te rü le te ken a fa ki vá gás ra. A fa ki ter me lés csak a ta laj jó
ter mõ ké pes sé gé nek fenn tar tá sa mel lett volt re a li zál ha tó. A 
ta laj hu musz tar tal má nak, ás vá nyi kin cse i nek meg fe le lõ
kon zer vá lá sa nél kül nem lé te zik fenn tart ha tó fej lõ dés. Az
1669. évi or don nan ce kü lön le ges je len tõ sé ge ép pen eb ben
rej lik. Saj ná la tos mó don ép pen az érin tett or don nan ce vég -
re haj tá si de fi ci te lett az er dõ vé del mi gon dok ere dõ je. A
nagy urak ma gán te rü le te in igen ne héz volt a ki rály hi va tal -
no ka i nak el len õr zést gya ko rol ni. A szu ve rén ura sá gok, il -
let ve a ter me lõ kö zös sé gek össze fog tak az or don nan ce ki -
ját szá sá ra, és csak nagy já ból hat van esz ten dõ vel an nak
promulgálása után kezdték igazán komolyan venni. A
rendelet egyik fõ hibája abból eredt, hogy azt a párizsi
tölgyerdõre szabták, tehát csak a párizsi-medencére és más 
síkságok erdeire volt alkalmazható. Ami a rendelet
büntetõjogi vonatkozásait illeti, azokat azért nem lehetett
kivitelezni, mert éppen a coutume-ökkel (észak- fran cia or -
szá gi szokásjog) ütköztek.

Mi vel az Ea ux et Fo rets köz igaz ga tá si szer ven kí vül a
ten ge ré sze ti ha tó sá gok is be le foly(hat)tak az er dõ igaz ga -
tás gya kor lá sá ba, egy sé ges szer ve zet rend szer he lyett foly -
to nos ha tás kö ri vi ták ban õr lõd tek fel a lé nye gi prob lé mák.
XVI. La jos fi zi ok ra tái az er dõk pri va ti zá ci ó ja mel lett tör -
tek lán dzsát. Ez pe dig nem ked ve zett a hosszú tá von ter -
vez he tõ er dõ gaz da ság nak, vég sõ so ron az er dõk vé del mé -
nek. Az ál lam sze re pé nek hát tér be szo ru lá sa a vad ka pi ta -
liz mus csí rá i ban nem biz to sí tott ked ve zõ lég kört az er dõ -
vé de lem ügyé nek. Egy 1766. évi királyi rendelet
értelmében 15 esztendei adómentességet élveztek a
letarolt erdõterületek.

A fran cia for ra da lom har cot ví vott a köz tu laj don el len,
így ré sze sít ve elõny ben a fa ki ter me lés ma gán kéz be adá sát, 
mely az után az er dõs te rü le tek el len õriz(het)et len ki zsák -
má nyo lá sá hoz ve ze tett. Az 1669. évi or don nan ce az 1791.
szep tem ber 4-i tör vény ben ab ro gá ló dott. E jog sza bály
6. cik ke lye ér tel mé ben a ma gán tu laj don ban lé võ er dõ sé -
gek ben az er dõ fel ügye lõk nem gya ko rol hat tak töb bé ad -
mi niszt ra tív jo go kat. Az er dõ tu laj do nos sza ba don ren del -
kez he tett er de jé vel. A ca hi er de do lé an ce-nak ne ve zett
nem zet gyû lé si pa nasz fü ze tek ben fel jegy zett igé nyek nek
meg fe le lõ en az egy há zi va gyont el ap róz ták, ma gá no sí tot -
ták. Az Al kot má nyo zó Nem zet gyû lés 1790. au gusz tus 6-i
és 23-i dek ré tu mai a na gyobb er dõ sé ge ket, mint nem ze ti
va gyont nem en ged ték el ide ge ní te ni. A Co de Ci vil la
prop ri é té est le dro it de jo u ir et de dis po ser… kez de tû is -
mert tu laj don jo gi sza bá lya alá húz ta az ed di gi e ket, s egy ér -
tel mû en ma gán jo gi kor lá tok kö zé szo rít ja az er dõ te rü le -
tek hez kap cso ló dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket. Csak az
1803. áp ri lis 29-i (9 flo ré al an XI) tör vény ve ze ti vissza a
fran cia jog rend be a ma gán tu laj don ban lé võ er dõ sé gek ir -
tá sá nak köz jo gi el len õr zé sét. A Bo ur bo nok res ta u rá ci ó ja
1814-ben újabb er dõ-el adá so kat hoz: Lo u is bá ró el tör li a
köz va gyont ké pe zõ er dõ sé gek el ide ge ní té si tilalmát, hogy
így kísérelje meg rendbe hozni a fiscus hiányát. Az 1817.
március 25-i törvény 145. cikkelye az erdõnek mint az
állam magánvagyonának elidegenítését az állam ki záró la -
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gos jogává nyilvánította, és ezzel visszatértek az 1669. évi
ordonnance idejéhez.

1824-ben meg nyit ja ka pu it az Ea ux et Fo rets is ko la,
majd az 1827. má jus 21-i Er dõ tör vény (Co de fo res ti er) –
mely az 1669. évi or don nan ce-tól a for ra dal mi idõk tör -
vény ho zá sá ig ke let ke zõ jog sza bály hal mazt fog lal ta össze
– meg szab ja a ko rai mo dern er dõ jog alap ja it: la con ser va -
ti on des fo rets est l’un des pre mi ers in té rets des so ci é tés…
(az er dõk meg men té se min den tár sa da lom egyik leg fõbb
ér de ke…). Az er dõk kel kap cso la tos bûn cse lek mé nye ket a
kó dex a ren des bí ró sá gok ha tás kö ré be utal ta. A köz sé gek
er de it az ál la mi er dõ sé gek kel egye tem ben a köz igaz ga tás
szi go rú el len õr zé se alá von ta. Ez zel az er dõ vé del mi bün te -
tõ jog és az er dõ jo gi köz igaz ga tás vég leg el vá lik egy más -
tól. Új ra pri mér je len tõ sé get kap a szál er dõk sza po rí tá sa. A 
ma gán tu laj don ban lé võ er dõ sé gek re néz vést azon ban csak 
az Er dõ tör vény 219. cik ke lyé ben fog lalt be je len té si kö te -
le zett ség je len tett köz jo gi kor lá tot. 1859. jú ni us 18-án szü -
le tik meg a ma gán er dõk ki fe je zett en ge dély nél kü li ir tá sát
til tó tör vény Fran cia or szág ban. A 20. cik kely a ma gyar or -
szá gi I. Er dõ tör vény ben is fel lel he tõ mó don, de már a min -
ta ként szol gá ló oszt rák Re ichs forst ge set zet is idõ ben meg -
elõz ve az er dõ vé de lem leg fõbb indokaként a talaj
erodálódásának kiküszöbölését jelöli meg: védeni kell az
erdõt, mert az megóvja a talajt a vízmosásoktól, a széltõl,
fagytól stb. Tehát a közérdek a vágási engedély meg nem
adásában manifesztálódik.

A Má so dik Bi ro da lom 1860. jú li us 28-i tör vény mû vé -
nek cél ja volt, hogy a köz ér de ket fö lé be he lyez ze a ma gán -
ér dek vé del mé nek. A he gyi le gel te tést vég zõk mun ká juk
kor lát ját lát ták az így ki ala kult jo gi hely zet ben. Ön ma gá -
ban a he gyek vé del me nem szá mí tott vol na ele gen dõ in -
dok nak a fa ki vá gá sok kor lá to zá sá ra, ám amennyi ben a ta -
laj vé del me meg kí ván ta, a köz igaz ga tás meg tilt hat ta a fa -
ki vá gást. Az 1864. jú ni us 8–11-i tör vény to vább pon to sí -
tot ta a jo gi szi tu á ci ót. A le tar olt te rü le tek be fü ve sí té se he -
lyett a köz igaz ga tá si ha tó ság elrendelhetett visszaer dõ sí -
tést is (1–2. cikkely). A lakosság mindebben a gazdasági
fejlõdés gátját látta.

A Har ma dik Köz tár sa ság alatt Fran cia or szág ban meg -
erõ sö dött az er dõ vé de lem. Az 1882. áp ri lis 4-i tör vény a
le pusz tí tott hegy vi dé kek sza ná lá sá ról ren del ke zett, míg az 
1913. jú li us 2-i tör vény, a loi Au diff red ér tel mé ben ön kén -
tes kö te le zett ség vál la lás sal – ma úgy mon da nánk egy ilyen 
hely zet ben, hogy köz igaz ga tá si szer zõ dés ke re tei kö zött –
ma gán er dõ-tu laj do no sok is alá vet het ték ma gu kat az er dõ -
jo gi közigazgatásnak. 11 700 hektár került így a kö zi gaz -
gatás látókörébe.

Az I. vi lág há bo rút kö ve tõ en az er dõ vé de lem ter ré nu má -
ban a köz ha ta lom vo lun ta ris ta ál lás pont ra he lyez ke dik; fõ -
leg az észak-ke le ti or szág rész ben haj ta nak vég re je len tõs
er dõ sí té se ket. Az 1922. áp ri lis 28-di ki tör vény a véd er dõk -
rõl ren del ke zett; ki ter jedt hegy vé del mi prog ra mot hor do -
zott. A la vi nák, víz- és szél eró zió (fõ leg ho mo kos te rü le te -
ken) el le ni vé de ke zés, a he gyek-lan kák meg men té se a jö -
võ ge ne rá ci ók szá má ra meg fe le lõ kár ta la ní tás mel lett be -

avat ko zást en ge dett a köz jog szá má ra a ma gán tu laj don ban 
lé võ er dõ te rü le te ken. A kap cso ló dó tu laj do no si jo go sítvá -
nyok korlátozása, szigorú elõírások, szigorú szankciók
alkalmazása megfelelõ anyagi ellentételezéssel párosult.

A mai fran cia adó tör vény 1370. cik ke lyé nek fe lelt meg
a loi Sé rot-ként em le ge tett, 1930. áp ri lis 16-i tör vény
15. sza ka sza, mely adó jo gi ked vez mé nye ket biz to sí tott
azok nak, akik az er dõ vé del mi köz jo gi nor má kat pre cí zen
be tar tot ták. Ez zel pró bál ták er dõ vé de lem re ösz tö nöz ni a
la kos sá got. Az 1959. de cem ber 28-i tör vény 59. sza ka sza,
az ún. Mo ni chon-fé le tör vény mó do sí tás to váb bi adó ked -
vez mé nye ket he lye zett ki lá tás ba az er dõ jog sza bá lyo kat
be tar tók szá má ra. Míg ere de ti leg a vissz ter hes tu laj don-át -
ru há zá si ügy le tek ese tén az összeg há rom ne gye de men te -
sült az adó fi ze té si kö te le zett ség alól, az utób bi mó do sí tás
már a nem vissz ter hes jog ügy le tek re – aján dé ko zás, örök -
lés stb. – is ki ter jesz tet te ezt a ked vez ményt. As tie a Re vue
ju ri di que de l’en vi ron ne ment lap ja in 1978-ban kifejtett
gondolataiban úgy látta, hogy akár egyetlenegy emberöltõ
alatt végbemehet Franciaország erdeinek „kiárusítása”
(ASTIE, p. 37).

Az 1934. jú li us 20-i tör vény 4. cik ke lye ér tel mé ben
min den be ve tett, fá sí tott föld te rü let men te sült a fá sí tás el -
sõ har minc évé ben az ingatlanadó alól.

1946 óta olyan tá mo ga tá si rend szer rel pró bál a fran cia
ál lam a ma gán kéz ben lé võ er dõk hely ze tén len dí te ni, mely 
köl csönt és szub ven ci ót biz to sít a költ ség ve tés bõl, a Cré dit 
ag ri co le (ag rár bank) spe ci á lis köl csö nö ket fo lyó sít. Va la -
mint az 1946-ban lét re ho zott Nem ze ti er dõ alap ból (Fonds
fo res ti er na ti o nal) is ha son ló kép pen tá mo gat ja az ál lam a
ma gán tu laj do nú er dõk fej lesz té sét. Ez utób bi for rás ré vén
1947 és 1971 kö zött mint egy más fél mil lió hek tár ra nõtt az 
er dõ te rü le tek nagy sá ga Fran cia or szág ban. Az 1963. au -
gusz tus 6-i tör vény a 25 hek tár nál na gyobb er dõk tu laj do -
no sa it a ma gán er dõk igaz ga tá sá ra lét re jött köz pont ál tal
meg ha tá ro zott irány el vek be tar tá sá ra kö te lez te. Az 1985.
de cem ber 4-i tör vény sze rint csak azok a ma gán er dõ-tu laj -
do no sok kap hat nak ál la mi tá mo ga tást, akik bi zo nyít ják,
hogy az ál lam ál tal meghatározott elvek mentén haladva,
megfelelõ gazdálkodást folytatnak, és nem áll szán dékuk -
ban feldarabolni-elaprózni erdeiket [2. cikkely (2) be -
kezdés].

A vá ros fej lesz tés jo gi ke re tei kö zött iga zán csak az
1960-as-1970-es évek tõl je le nik meg fõ szem pont ként az
er dõ vé de lem. Va ló já ban már az 1914. már ci us 14-i tör -
vény a tíz ezer vagy an nál több la kos sal bí ró te le pü lé sek
szá má ra elõ ír ta, hogy vá ros fej lesz té si ter ve ik ben a la kos -
ság egész sé ges em be ri kör nye ze té nek meg te rem té se ér de -
ké ben fá sí tott te rü le te ket, par ko kat lé te sít se nek. Az ezt a
jog sza bályt ki egé szí tõ 1924. jú li us 19-i tör vény ér tel mé -
ben a pol gár mes ter, vagy an nak hi á nyá ban a pre fek tus a
me gyei bi zott ság (com mis si on dé par te men ta le) ja vas la ta
alap ján meg tilt hat ta la kó épü le tek lé te sí té sét, amennyi ben
az pél dá ul hát rá nyo san érint er dõs te rü le te ket. 1935-ben
re gi o ná lis ur ba nisz ti kai ter ve ket ké szí tet tek, és a köz mun -
kák, a föld ter mõ sí té se, va la mint a la kó épü le tek fel hú zá sa
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a pre fek tus en ge dé lyé hez volt köt ve. Ezen en ge dély meg -
adá sá nak fel té te le, hogy az em lí tett te vé keny sé gek össz -
hang ban áll ja nak a te rü le ti vá ros fej lesz té si terv vel. 1 hek -
tár nál na gyobb te rü let ese tén a bel ügy mi nisz ter a te rü le ti
bi zott ság és az érin tett me gyék pre fek tu sa i nak vé le mé nye -
zé se alap ján dönt az en ge dély tár gyá ban. Az 1943. jú ni us
15-i ur ba nisz ti kai tör vény mind ezt meg erõ sí ti: csak mi ni -
mum húsz nap pal azt kö ve tõ en sza bad meg kez de ni a fa ki -
vá gást, hogy a mun ká la tok ter vét a pre fek tus hoz el jut tat -
ták; így ele gen dõ idõ ma rad, hogy meg vizs gál has sák,
mennyi ben fe lel meg a te rü le ti vá ros fej lesz té si terv nek.
Mind ezek jel zik, hogy az ur ba nisz ti ka per tan gen tem bár,
de fog lal ko zott az er dõ vé de lem mel már az V. Köz tár sa ság
ki ki ál tá sa elõtt is. Még is, iga zán csak 1958-tõl be szél he -
tünk ró la, ami kor nagy üzem ben fog tak hoz zá a vá ros fej -
lesz té si ter vek vég re haj tá sá hoz. 1961-ben or szá gos szin -
ten tör vé nyi leg ren dez ték az ur ba nisz ti kai kér dé se ket, és
az ál lam ko moly te rü let fej lesz té si, er dõ- és kör nyezet vé -
del mi politikát indított útnak a gyakorlatban. Nagyvárosok 
– így Párizs – területén igyekeztek visszaszerezni az erdõs
területeket, foltokat az állam tulajdonába, hogy parkokat,
pihenõterületeket létesítsenek. Így sikerült megvédeni a
még fennmaradó erdõk jó részét. Az Erdõtörvény is
bizonyos revízióra került e politika részeként.

Csak úgy mint ha zánk ban, Fran cia or szág ban is el sõ sor -
ban ku ko ri ca ter mesz tés hez (mely ben az or szág ha zánk kal
együtt Eu ró pá ban az élen járt és jár ma is) ke res tek az el sõ
vi lág há bo rú kez de té tõl újabb és újabb me zõ gaz da sá gi lag
meg mû vel he tõ föl de ket. Föld spe ku lá ci ók ál do za tá vá vál -
tak az er dõk, hi szen ek kor még az ál lam igaz ga tás hoz be je -
len tett fa ki vá gást csak ki fe je zett el len in dok kal tilt hat ta
meg a ha tó ság. Így leg több ször nem ad tak ef fé le in do kot,
vagy egy sze rû en a vá lasz adá si ha tár idõ le tel té vel au to ma -
ti ku san meg kez dõd het tek a fa ki vá gá sok, mint egy a ha tó -
ság hall ga tó la gos jó vá ha gyá sa mel lett. Ma ga az ál lam is
je len tõs nagy sá gú te rü le te ket ra gad el épít ke zé si cél lal a
meg lé võ ál la mi er dõ ál lo mány ból. Az 1969. de cem ber 24-i
tör vény ér tel mé ben a fa ki vá gás ál lam igaz ga tá si en ge dély -
hez kö tött, me lyet ki zá ró lag a mi nisz ter és a Con se il d’É tat 
(köz igaz ga tá si leg fel sõbb bí ró ság) ja vas la ta alap ján ta gad -
hat meg. Míg az Er dõ tör vény ere de ti 311-3. sza ka sza ér tel -
mé ben az ál lam mind össze Fran cia or szág er de i nek meg -
óvá sá val, az ivó víz-el lá tás szem pont ja i val mint köz ér dek -
kel, il let ve a lej tõs, eró zi ó nak ki tett föld te rü le tek vé del mé -
vel in do kol hat ta az en ge dély meg nem adá sát, az 1969. évi
új jog sza bály már az érin tett te rü let bio cö nó zi sá nak meg -
óvá sát, majd 1976-tól a la kó kör nye zet vé del mét (le bi -
en-et re de la po pu la ti on) is le het sé ges in dok ként je lö li
meg. Mind eh hez já rult a Con se il d’É tat jog ér tel me zõ-jog -
ma gya rá zó te vé keny sé ge, mely a gya kor lat ta la ján is meg -
te rem tet te a jog sza bály vég re hajt ha tó sá gát. Fa ki vá gás ese -
tén az ér de kelt fél nek fi zet nie kell. Ez alól azon ban men te -
sül het bi zo nyos, tör vény ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben.
(Az 1985. de cem ber 4-i tör vény bõ ví tet te a ki vé te lek kö -
rét.)

1.3. A ma gyar or szá gi er dõ jog tör té ne té bõl

A fa i zás azt a ha szon vé telt je len tet te, mely az úr bé re se -
ket a föl des úr er de jé ben il let te meg. Az úr bé ri ség meg -
szün te té se ezt a ha szon vé telt nem érin tet te (1848. évi IX.
tör vény cikk). Mind ezek nek a ha szon vé te lek nek a szám ba -
vé te lé vel kel lett meg ha tá roz ni azt az er dõ te rü le tet, amely a 
volt úr bé re sek kö zös er de je ként a föl des úr er de jé tõl el kü -
lö ní ten dõ volt. De szá mí tás ba kel lett ven ni azo kat a vi -
szont szol gál ta tá so kat is, me lyek kel a fa i zá si ha szon vé te -
lek fe jé ben az úr bé re sek a föl des úr nak tar toz tak (fa vá gás,
öl fa hord ás). Bi zo nyos bön gé szé si jog gal is bír tak az úr bé -
re sek. Az 1935. évi IV. tc. 3. §-a ki mond ta, hogy a volt úr -
bé re sek kö zös er de i re is az Er dõ tör vény ha tá lya ter jedt ki.
(A közös úrbéri legelõkre ellenben nem.) Ha mégis vita
keletkezett, a földmûvelésügyi miniszter hatáskörébe
tartozott annak eldöntése.

Az 1852. évi oszt rák Re ichs forst ge setz má sa ként ke let -
ke zett 1879. évi XXXI. tör vény cikk az Er dõ tör vény el ne -
ve zést vi sel te. Mint az 1. § dek la rál ja, az er dõk hasz ná la tát
és ke ze lé sét má sok jo ga i nak épen tar tá sa mel lett csak az e
tör vény ben ír tak kor lá toz zák. Hang sú lyos a ma gán tu laj -
don szent sé ge, vé del me, ám a köz jog is ki emelt sze re pet
kap. A fej lõ dés ha son la tos a Fran cia or szá gi hoz. E jog sza -
bály ha tály ba lé pé se elõtt a ki egye zés elõtt ke let ke zett oszt -
rák pan dan tör vény volt ér vény ben az ok ku pált Ma gyar or -
szá gon. Az 1879. évi XXXI. tc-et az 1935. évi IV. tc. egé -
szí tet te ki, mely már az Er dõ- és ter mé szet vé de lem rõl el -
ne ve zést vi sel te. Ez utób bi jog sza bály nagy mér ték ben az
1879. évi re épül, csak azt nagy mennyiségû friss
törvényszöveggel egészíti ki. Az 1935. évi ún. II.
Erdõtörvény tehát az 

I. Er dõ tör vény re ví zi ó ja nyo mán, a kor kö ve tel mé nye i -
hez iga zod va ke rült meg fo gal ma zás ra és gya kor la ti
alkalmazásra.

Az 1935. évi IV. tc., a II. Er dõ tör vény 19. sza ka sza sze -
rint min den er dõ tu laj do nos kö te les tõ le tel he tõ en óv ni és
vé del mez ni er de jét em be rek, ál la tok, kü lö nö sen ro va rok,
élõs kö dõ- és gyom nö vé nyek ká ro sí tá sá tól. Az ele mi csa -
pá sok tól va ló vé del me zés ter mé sze te sen ki zá ró lag a me te -
o ro ló gi ai mé ré sek kel elõ re lát ha tó csa pá sok ra terjedhetett
ki, hiszen a többi ma is vis maiornak minõsülne.

Az 1935. évi má so dik er dõ tör vény kü lön cím szó alatt,
de egy jog sza bály ban sza bá lyoz ta a ter mé szet- és er dõ vé -
del met. 1961-tõl a ter mé szet és az er dõk vé del me kü -
lön-kü lön jog sza bály ban ke rült szabályozásra hazánkban.

A fran cia eset ben lá tott adó ked vez mény már a ha zai
I. Er dõ tör vény ben is meg je le nik. A 2. § ér tel mé ben adó -
men tes ség, vagy a vi szo nyok hoz mér ten adó ked vez mény
vo nat ko zott a hegy ol da la kon vé dõ er dõ-funk ci ót be töl tõ
ma gán tu laj do nú er dõs te rü le tek re, me lyek a víz mo sá sok,
kõ- és hó gör ge te gek el len je len tet tek ter mé sze tes vé del -
met. A hi ba csak az volt, hogy az I. Er dõ tör vény ki hir de té -
sét kö ve tõ en 5 esz ten dõ állt a föld mû ve lés ügyi, ipa ri és ke -
res ke del mi mi nisz ter ren del ke zé sé re, hogy a tu laj do nos és
a köz igaz ga tá si bi zott ság meg hall ga tá sá val eze ket az er dõ -
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te rü le te ket ki je löl je, és az adómentesség, illetve
kedvezmény csak a kijelölés idõpontjától kezdõdõen
illette meg a tulajdonost. A 

4. sza kasz sze rint a fu tó ho mo kot vissza tar tó er dõs te rü -
le te ken a fa ki vá gás ti los volt. To váb bá a fö lös le ges ir tás
meg aka dá lyo zá sá ra a me zõ gaz da sá gi mû ve lés re amúgy
sem al kal mas ta la jon ál ló er dõt sem volt sza bad ki vág ni.
Ez szin tén a ko ra be li fran cia jog al ko tás ra em lé kez tet (lásd: 
1.2. al fe je zet!). A me zõ gaz da sá gi mû ve lés el ter je dé se, az
ag rár ter me lés szük sé ges sé ge je len tet te Fran cia or szág ban
is az er dõk re néz ve a leg fõbb ve szélyt az el sõ vi lág há bo rú
kö rü li idõk ben. Az éh ín ség nem csak a Föld el ma ra dot tabb
ré sze it fe nye get te – a há bo rú zó ál la mok hát tér or szá gá ban
kellett megtermelni a hadviselõk élelmezését. Mindez igen 
nagy károkat okozott a „fejlett világ” erdõállományában.

A Haj dú-fé le 18. szá zad vé gi bün te tõ ter ve zet a gyúj to -
ga tást bün te ten dõ nek ér té kel te. Az 1879. évi I. Er dõ tör -
vény ér tel mé ben Ma gyar or szá gon aki er dõ tûz zel ta lál ko -
zott, kö te les volt ar ról ha la dék ta la nul ér te sí te ni a leg el sõ
út já ba esõ ház la kó it, amennyi ben azt a tûz ta lá ló ön ma ga
nem volt ké pes el ol ta ni. Az ér te sí tett la kók pe dig 1) vagy
az er dõ bir to kost, vagy 2) az er dõ fel ügye let tel meg bí zott
sze mélyt, vagy 3) a leg kö ze leb bi köz sé gi elöl já ró sá got
kel lett, hogy azon nal ér te sít sék. A II. Er dõ tör vény 28. sza -
ka sza ér tel mé ben a fõ szol ga bí ró, il let ve a pol gár mes ter
vagy ha laszt ha tat lan sür gõs eset ben a köz sé gi elöl já ró ság
kö te les volt a la kos sá got az ol tás hoz azon nal ki ren del ni.
Ha szükség volt rá, a szomszédos községek lakosságát is –
a hivatali út betartása mellett – igénybe vehették az oltási
munkálatokhoz.

A ha zai el sõ Er dõ tör vény hat cím bõl állt: 1) Az er dõk
fenn tar tá sá ról, 2) Az er dei ki há gá sok ról, 3) A ko pár te rü le -
tek be er dõ sí té sé rõl, 4) Az er dei ter mé kek szál lí tá sá ról, 5)
Az or szá gos er dei alap ról, 6) Zár ha tá ro za tok. A cí me ken
be lül fe je ze te ket ta lá lunk, me lyek szá mo zá sa cí men ként
új ra kez dõ dik. A cí mek bõl is ki tû nik a tör vény ho zó kon -
cep ci ó ja, to váb bá, hogy túl nyo mó részt köz jo gi – mai ér te -
lem ben ál lam igaz ga tá si – sza bály rend szer rel ál lunk szem -
ben. Mind azon ál tal ma gán jo gi ele mek – pél dá ul tör vény
ál tal lé te sí tett szol gal mak – és a Csemegi-kódexen kívül
helyet kapó „büntetõjogias” kihágási szabályok is helyet
kapnak a törvénymûben.

A ha zai II. Er dõ tör vény tíz cím re osz lott, azon be lül fe -
je ze tek re, ha son kép pen, mint az I. Er dõ tör vény. Itt a cí mek 
je len tõ sen ki bõ vült sza bá lyo zást tar tal maz nak: 1) Az er -
dõk fenn tar tá sa és az er dõ gaz dál ko dás, 2) Az er dõk meg -
osz tá sa, 3) Erdei termékek szállítása, 4) Köz ér de kû er dõ te -
le pí té sek, 5) Az er dõ bir to kos sá gi tár su la tok, 6) Ter mé szet -
vé de lem, 7) Er dõ ren dé sze ti ha tó sá gok; a jog or vos la tok; a
ren des bí rói út igény be vé te le; az er dé sze ti igaz ga tás szer -
ve ze te, 8) Bün te tõ ren del ke zé sek, 9) Az Or szá gos Er dei
Alap, 10) Ve gyes, át me ne ti és zá ró ren del ke zé sek. A címek 
árulkodnak a törvény mondandójáról.

A ma ha tá lyos sza bály sér té si disz po zí ci ók kö zül az
1935. évi IV. tör vény ben enu me rált át há gá sok so rá ban
több is he lyet ka pott: ti los fa ki vá gás, me zei sza bály sér tés,

út ügyi sza bály sér tés… A II. Er dõ tör vény 6. cí me, a Ter -
mé szet vé de lem, mint ne ve sí tett jog vé del mi jog al ko tá si te -
rü let az I. Er dõ tör vény hez ké pest fel tét le nül több let sza bá -
lyo zást je lent. A 213. sza kasz ki mond ja, hogy a ter mé szet -
vé de lem cél ja egy fe lõl min den olyan be ha tást el há rí ta ni,
amely a vé de lem tár gyá nak (lásd: len tebb!) ere de ti ép sé gé -
ben va ló fenn ma ra dá sát, il le tõ leg táj ké pi szép sé gét vagy
egyéb sa já tos ter mé sze ti tu laj don sá ga it sér te né vagy ve -
szé lyez tet né; más fe lõl le he tõ vé ten ni a vé de lem alá vont
ál lat- és nö vény faj za var ta lan tenyészetét; megóvni a
védett forrás és patak vizének tisztaságát és biztosítani a
forrásokat a vadon tenyészõ állatok számára.

A ter mé szet vé de lem tár gya 1) a ter mé szet tu do má nyi
szem pont ból ér té kes ala ku la tok (mint hegy, szik la, kõ zet,
bar lang, for rás, víz esés, tó, egyes fák), továbbá 2) tör té nel -
mi ese mény em lé ke vagy ha gyo mány (mon da, re ge) mi att,
ma úgy mon da nánk, hogy mû em lék vé del mi szem pont ból
fon tos tör té nel mi és ter mé sze ti em lé kek. A ter mé sze ti em -
lék ma is a ha tá lyos Ter mé szet vé del mi Tör vény (1996:
LIII. tv.) ál tal vé dett te rü let ka te gó ri á ját je len ti. A táj kép
vé del me, mai szó hasz ná lat tal a na túr par kok (ki rán du ló he -
lyek, bio szfé ra-re zer vá tu mok), er dõk ese tén a mag te rü le -
tek fo ko zott ol tal ma a ki kap cso ló dás cél ja i ra. To váb bá a
fló ra és a fa u na, az ál lat- és a nö vény vi lág ol tal ma is a
II. Er dõ tör vény ter mé szet vé del mi cél jai kö zött sze re pelt.
Az 1906. évi I. tör vény cikk a me zõ gaz da sá gi lag hasz nos
madarak nemzetközi védelmérõl kelt párizsi egyezmény
becikkelyezésérõl Magyarországon szintén e helyt
említendõ.

A ter mé szet vé de lem igen szûk re sza bott he lyet ví vott ki
ma gá nak a II. Er dõ tör vény ben is, de leg alább már ott sze -
re pelt. A ter mé szet vé de lem tel jes egé szé ben a föld mû ve -
lés ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa és fõ fel ügye le te alatt ál lott. A
fel ál lí tan dó Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács fel ada ta
volt azon ban a ter mé szet vé del mi ren del ke zé sek pal lá di u -
ma alá besorolható természeti értékek felkutatása és
lajstromozása.

A II. Er dõ tör vénnyel szo ros össze füg gés ben áll az
1923. évi XVIII. tör vény cikk az er dé sze ti igaz ga tás ról. Öt
fe je ze tet tar tal ma zott. Az el sõ az er dé sze ti igaz ga tás szer -
ve it ha tá roz ta meg: a) al só fo kon a ma gyar ki rá lyi er dõ hi -
va ta lok, b) kö zép sõ fo kon a ma gyar ki rá lyi er dõ igaz ga tó -
sá gok, c) fel sõ fo kon pe dig a ma gyar ki rá lyi föld mû ve lés -
ügyi mi nisz ter. Ma gyar or szág te rü le tét er dõ igaz ga tá si ke -
rü le tek re – ezek több vár me gye, vagy vá ros tör vény ha tó -
sá gi területét is érinthették –, azokat pedig erdõhivatali
kerületekre osztották fel.

Az er dõ ad mi niszt rá ci ót az er dõ igaz ga tók, azok he lyet -
te se, az er dõ fel ügye lõk, az er dõ ren de zõk, a szük sé ges tisz -
ti és se géd sze mély zet, va la mint az er dõ igaz ga tó ság mel lé
rendelt számvevõség látta el.

Az 1923. évi XVIII. tc. II. fe je ze te Az ál lam ren dé sze ti
mû sza ki és gaz da sá gi se géd szol gá lat és az er dõ vé de lem
szer ve i rõl szólt, a III. fe je zet A jog or vos la tok ról, a IV. fe -
je zet pe dig az Átmeneti rendelkezésekrõl.
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Az 1923. évi XIX. tc. az al föl di er dõk te le pí té sé rõl és a
fá sí tá sok ról ren del ke zett. Mint az az 1. §-ban le van fek tet -
ve, a ma gyar Al föld me zõ gaz da sá gi ter me lé sé nek elõ moz -
dí tá sa, to váb bá az egész ség ügyi és kli ma ti kus vi szo nyok
meg ja ví tá sa ér de ké ben, va la mint a la kos ság szük ség le té -
nek fe de zé se cél já ból … er dõ ket kell te le pí te ni és fa cso -
por to kat – szél fo gó kat – vagy fa so ro kat kell lé te sí te ni. El -
sõ sor ban a szél tõl ero dá ló dó fu tó ho mok, szi kes föld ré -
szek, ár té ri te rü le tek be er dõ sí té se volt te hát e tör vény cél -
ja. A tör vény ho zó a gaz da sá gi mû ve lés és a köz egész ség
szem pont ja it vet te fi gye lem be. El ren del ték to váb bá, hogy
az al föl di ta nyák bel sõ mag vát fa sor ral kell el ha tá rol ni. A
gyü mölcs fák te le pí té se el sõbb sé get él ve zett az út men ti fá -
sí tá sok nál meg vá lasz tott fa faj ták ese tén. Amennyi ben a
gaz da sá gi fá sí tás szom szé dos bir to kok mezs gyé jén tör -
tént, a szom széd jo gi vi ták el bí rá lá sá nál a he lyi tör vény ha -
tó ság ál tal meg al ko tott és az igaz ság ügy-, va la mint a föld -
mû ve lés ügyi mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott, a he lyi szo ká so -
kat és gya kor la tot fi gye lem ben tar tó sza bály ren de let nyúj -
tott út mu ta tást. Az er dõ sí té si kö te le zés alap ve tõ en és el -
sõd le ge sen a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban lé võ te rü le tek re
vo nat ko zott, de szük ség ese tén – ha ez a te rü let nem volt
ele gen dõ – ma gán bir to kok te rü le té nek leg fel jebb 10%-ára
is el ren del he tõ volt az er dõ sí té si ha tá ro zat. Az er dõ hi va tal
elõ ze te sen ki je lö lé si ter vet kel lett, hogy ké szít sen, amely
alap ján az er dõ sí té se ket el vé gez ték. Mi e lõtt azon ban er re
sor ke rül he tett vol na, 30 nap ra hir det mé nyez ték a ki je lö lé -
si ter vet, mely nek alap ján az érin tet tek a köz sé gi elöl já ró -
ság nál (il let ve a vá ro si ta nács nál) ész re vé te le ket te het tek.
Az érin tett bir to kok ér dek-kép vi se le ti rend szer ben már a
ki je lö lé si terv ki dol go zá sá ban is részt ve het tek. A 14. §
értelmében a jóváhagyott erdõsítési, fásítási terv
kivitelezése, a telepített erdõ fenntartása-ápolása a
birtoktulajdonos közjogi kötelezettsége volt. Az állam
adókedvezménnyel, -mentességgel, továbbá ingyen
nyújtott facsemetékkel és szakszerû talajvizsgálatok
térítésmentes elvégzésével támogatta ezt a nagyszabású,
számos megyét érintõ erdõsítési mûveletet.

Er dõ ren dé sze ti át há gást kö ve tett el az er dõ sí tés re kö te -
le zett bir tok tu laj do nos, amennyi ben eb bé li kö te le zett sé gé -
nek nem tett ele get, il let ve ha mis adat szol gál ta tás sal vagy
a ki je lö lé si mun ká val meg bí zott ál la mi kö zeg mun ká já nak
aka dá lyo zá sá val gátolta a törvényben foglaltak vég re -
hajtá sát (19. §).

A ki je lö lést az er dõ ka tasz ter ben je gyez ték fel, mely egy
spe ci á lis in gat lan-nyil ván tar tás volt (18. §).

Az 1923. évi XX. tör vény cikk az Or szá gos Er dei Alap -
ról ren del ke zett, mely bõl a) az er dõ gaz da sá gi fej lesz té sek -
re, b) az er dé sze ti tu do má nyok ra, c) bi zo nyos er dõ ren dé -
sze ti in téz ke dé sek kel kap cso la tos ki adá sok ra és d) az ál la -
mi er dõ bir to kok ki egé szí té sé re al kal mas er dõ rész le tek, in -
gat la nok stb. meg szer zé sé re for dí tot tak. Az Alap be vé te le
volt pl. az er dõ ren dé sze ti ki há gá si bír ság. Az Alap tõ ké jét
a földmûvelésügyi miniszter a pénzügyminiszter
jóváhagyása mellett kezelte.

Az ál la mi er dõ õr zé si szol gá lat al kal ma zot ta i nak lét szá -
mát az 1922. évi V. tc. 624 fõ ben ma xi mál ta. A Tc. 

2. §-a ér tel mé ben az ál la mi er dõ õr zé si szol gá lat ra vég -
le ges mi nõ ség ben csak er dé sze ti szol gá lat ra al kal mas,
24. élet évét be töl tött, bün tet len elõ éle tû olyan ma gyar ál -
lam pol gár volt al kal maz ha tó, aki az 1879. évi ún. I. Er dõ -
tör vény ben meg ha tá ro zott szakminõsítéssel rendelkezett.

Az 1877. évi XX. tc. – a gyám sá gi és gond nok sá gi
ügyek ren de zé sé rõl – 106. §-a sze rint a va gyon ke ze lé sé -
bõl ki fo lyó el adá so kat a gyám vagy gond nok sa ját fe le lõs -
sé gé re kel lett, hogy tel je sít se. E jo ga azon ban er dõ vá gá -
sok nál csak a ren des évi vá gást meg nem haladó
famennyiségre terjedt ki.

A 19–20. szá zad for du ló já nak ha zai jog sza bály tö me gé -
ben már szám ta lan he lyen ta lá lunk er dõ vé del mi jog gal
kap cso la tos elszórt szabályokat.

Az 1923. évi XXI. tör vény cikk az er dõ bir tok hi tel rõl
ren del ke zett. Jel zá lo go sí tott er dõ bir tok ra ala po zott köt vé -
nyek ki bo csá tá sát en ge dé lyez te a tör vény ho zó, az ott
meghatározott korlátokkal.

A tör vény ho zó az 1935. évi ún. II. Er dõ tör vény ha tá lya
alá so rol ja a föld adó ka tasz ter ben vagy az er dõk törzs köny -
vé ben e tör vény ha tály ba lép te kor is er dõk ként nyil ván tar -
tott te rü le te ket, to váb bá az ott nem nyil ván tar tott, de er dõ -
jel le gû, fa ál lo mánnyal bo rí tott te rü le te ket, va la mint a fent
em lí tett mó don új ra er dõ sí tés re, -fá sí tás ra ki je lölt föl de ket.
Olyan ki vé te le ket en ge dett e tör vény cikk, mint a ka rá -
csony fa te le pek, bot- és fûz vesszõ ter me lõ-te le pek, köz te -
rü le tek, il let ve is ten tisz te le ti és ke gye le ti he lyek. To váb bá
em lí tést tesz a volt er dõ te rü le tek rõl, me lye ket me zõ gaz da -
sá gi mû ve lés cél já ból fát la ní tot tak. Akár csak Fran cia or -
szág ban, ha zánk ban is a me zõ gaz da sá gi mû ve lés szük sé ge 
je len tet te az egyik leg fõbb ve szélyt a szál er dõk re. A II. Er -
dõ tör vé nyünk 3. cí mé ben fog lal tak sze rint ter mé szet vé -
del mi te rü let re, val lá si vagy ke gye le ti he lyül szol gá ló in -
gat lan ra, valamint vallási, közoktatási, tudományos vagy
kegyeleti célú ingatlanra, amely nem erdõ vagy
mezõgazdasági terület, erdei szükségbeli szolgalmi út nem 
volt létesíthetõ (88. §).

Az Er dõ tör vény szö ve ge zé sé ben az er dõ tu laj do nos a
gaz dál ko dást az ok sze rû kö ve tel mé nyek, az er dõ ál la po tá -
nak és ren del te té sé nek fi gye lem be vé te lé vel úgy kel lett,
hogy foly tas sa, hogy az er dõ fenn ma ra dá sa, a ta laj ter mõ -
ere je ál lan dó an fenn ma rad jon, sõt fo ko zód jon, va la mint,
hogy a fa ál lo má nyok kellõ ápolásban és védelemben
részesüljenek (9. §).

A jog sza bály a zsen ge er dõ kez de mé nyek vé del mé ben
még a le gel te tést is til tot ta bi zo nyos esetekben 

(11. §). A véd er dõk vé del mé ben ti lal ma kat fo gal ma zott
meg: így nem volt sza bad gyö ke res tõl fát ki tép ni stb. Ál ta -
lá nos ság ban az ún. üzem terv ben fog lal ta kat ren del te
irány mu ta tás nak te kin te ni. Az üzem ter vet az er dõ ren dé -
sze ti ha tó ság ál tal meg ál la pí tott ha tár idõn be lül, de az er -
dõ tu laj do nos kí ván sá ga it is szem elõtt tart va kel lett el ké -
szí te ni. Ké sõbb e sze rint vé gez ték az er dõ gaz dál ko dást.
Er dõ ben kõ-, agyag- stb. bá nyá kat csak az üzem terv ben
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meg ha tá ro zot tak sze rint volt sza bad mû köd tet ni. A 16–17. 
sza ka szok ér tel mé ben a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter ki vé te -
le sen en ge délyt ad ha tott, hogy egy er dõs te rü le tet ki ve gye -
nek az er dõ mû ve lés alól, ám mi vel ez nagy ál ta lá nos ság -
ban köz ér de ket sér tett, csak az Er dõ tör vény ben meg ha tá -
ro zott – út, szál lí tó be ren de zés, épü let vagy köz ér de kû mû
lé te sí té sé re, il let ve bá nyá sza ti vagy ipa ri – cél ra. A fel so -
rolt cé lok ese té ben – a mi nisz te ri in dok lás sze rint – nem
kel lett tar ta ni ká ro so dás tól. To váb bá rend kí vü li gaz da sá gi
szük ség (er rõl fen tebb, a há bo rús élel me zés kap csán már
ér te kez tem) ese tén az er dõ igaz ga tó ság meg hall ga tá sa mel -
lett a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter en ge délyt ad ha tott
egy-egy te rü let nek az „er dõ” mû ve lé si ág aló li vég le ges
ki vé te lé re, amennyi ben a tu laj do nos vagy he lyet te más
sze mély leg alább ugyanakkora, de más területet erdõsített
be. A jogbiztonság érdekében a másik, „csereterületen”
végzett erdõtelepítési munkálatok sikeres befejezése után
volt csak szabad az erdõirtást az erdõmûvelés alól kivont
területen megkezdeni.

A II. Er dõ tör vé nyünk 20. cik ke lye ér tel mé ben az er dõ -
ren dé sze ti ha tó ság vagy a va dá szat ra jo go sul tat, vagy az
er dõ tu laj do nost a vad ál lo mány ir tá sá ra is kö te lez het te, ha
a va dak túl zott el sza po ro dá sa az er dõ sí tést aka dá lyoz ta, a
fi a tal fák ban (fi a ta lo sok) a va dak kárt tet tek. Mind ezen er -
dõ ren dé sze ti in téz ke dé se ket az erdõtulajdonos saját
költségén kellett, hogy végrehajtsa.

Szak sze rû er dõ ke ze lés cél já ból ál lam er dé sze ti ke ze lést
ren del he tett el (il let ve ké sõbb szün tet he tett meg) az er dõ -
ren dé sze ti ha tó ság. Ma gán tu laj don ban lé võ er dõk ese té -
ben kü lö nö sen ak kor, ha a tu laj do nos nem al kal ma zott er -
dõ mér nö köt. Mind ez te hát nem érin tet te a tu laj don jo got –
ki zá ró lag az erdészeti szakmai szempontok betart(at)ását
szolgálta.

A II. Er dõ tör vény 2. cí mé ben fog lal tak sze rint te rü le ti -
leg össze füg gõ er dõt tu laj don-át ru há zás sal kap cso lat ban
ter mé szet ben meg osz ta ni ki zá ró lag a föld mû ve lés ügyi mi -
nisz ter elõ ze tes hoz zá já ru lá sa alap ján le he tett. En nek eti o -
ló gi á ja több fé le okot mu tat fel: kezd ve a meg fe le lõ ter mé -
szet föld raj zi ha tá rok meg õr zé sé nél, a szük ség be li út szol -
gal má nak el ke rü lé sén át egé szen az ön ál ló an foly tat ha tó
er dõ gaz dál ko dás szem pont já ig. Az er dõ meg osz tás ra
irányuló engedélyhez a kérelmet az erdõigazgatóságon
keresztül kellett benyújtani.

A Tc. 3. cím II. fe je ze te a tu ta jo zás ról és fa úsz ta tás ról
ren del ke zik. A 4. cím a köz ér de kû er dõ te le pí té sek rõl. Az
5. cím ér tel mé ben a köz bir to kos sá gok nak, a volt úr bé res
bir to kos sá gok nak vagy ezek cso port ja i nak, a te le pe sek -
nek, va la mint kü lön ha tó sá gi ren del ke zés sel kö zös er dõ -
hasz ná lat ra kö te le zett kö zös sé gek nek kö zös er de i ben tu -
laj do ni vagy hasz ná la ti il le tõ ség gel (arány résszel) bí ró tu -
laj do nos tár sak kö te le sek vol tak er dõ gaz da sá gi és egyéb
kö zös ügye ik in té zé se, va la mint kö zös ér de ke ik ha tá lyo -
sabb elõ moz dí tá sa cél já ból er dõ bir to kos sá gi tár su lat tá ala -
kul ni. Mind er re az FM-mi nisz ter ren de le té ben írt ha tár -
idõn be lül, il let ve leg ké sõbb egy év vel azt kö ve tõ en, hogy
a kö zös er dõn a tu laj do nos tár sak nak tu laj don jo guk ke let -

ke zett, vagy ez a tu laj don a Tc. ha tá lya alá ke rült, sort kel -
lett ke rí te ni (146. §). Az er dõ bir to kos sá gi tár su lá sok in téz -
mé nye kez det le ges for má ban, de ko ráb ban is lé te zett, mint 
ahogy ma is lé te zõ jog in téz mény. Az er dõ bir to kos sá gi tár -
su lat ki adá sa it el sõ sor ban a hasz ná la ti dí jak ból, va la mint
az er dõ bir to kos sá gi tár su la ti va gyon nak egyéb ren des évi
jö ve del me i bõl kel lett fedezni. Ha a kiadások ezekbõl a
jövedelmekbõl nem fedezhetõk, a hiány fedezésére a
tagokra azok használati aránya szerint tagsági járulékot
volt szabad kivetni (182. §). Az erdõrendészeti hatóság
felügyelete alatt mûködtek (204. §).

A 7. cím 226. sza ka sza sze rint az er dõk és a ter mé szet -
vé de lem tár gyai fe lett a fõ fel ügye le tet és a kor mány ha tó -
sá gi el len õr zést a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter mint az er dé -
sze ti ügyek leg fel sõbb ha tó sá ga gya ko rol ta. Er dõ ren dé -
sze ti ügyek ben fõ sza bály sze rint el sõ fo kon a tör vény ha tó -
ság köz igaz ga tá si bi zott sá gá nak gaz da sá gi al bi zott sá ga,
má sod fo kon a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter járt el. Az Or -
szá gos Er dõ gaz da sá gi Ta nács az er dé sze ti köz igaz ga tás -
ban az er dõ gaz da sá gi köz ér dek nek és az erdõtulajdonosok 
érdekeinek az összehangolására jött létre véleményezési
szerepkörrel (237. §).

És most tér jünk át a kör nye zet jog ere de té nek, tör té ne té -
nek fel ku ta tá sá ra. A 2. fe je zet er rõl fog szólni.

2. Ada lé kok a kör nye zet jog tör té ne té hez

2.1. Be ve ze tõ gon do la tok az ál la tok kap csán

A ba bi lo ni ak a pász tort fe le lõs ség re von ták, ha a rá bí -
zott nyáj ban kárt oko zott, de még a luc rum ces san sért is
bün tet ték, ha így a nyáj a ki kö tött sza po ru la tot nem ér te el.
Csak úgy, mint az ön tö zõ árok el ha nya go lá sá ból be kö vet -
ke zett ter més el ma ra dá sért az ezzel megbízott személyt.

Mon tes qu i eu sze rint az em bert a meg is me rõ- és az ér zé -
ke lõ ké pes ség kü lön böz te ti meg az ál la tok tól, me lyek nek
csu pán ér zé ke lõ ké pes sé gük van, és a nö vé nyek tõl, me -
lyek nek egyik sincs, ép pen ezért ez utób bi ak a leg in kább
meg fe lel nek a ter mé szet tör vé nye i nek. Az ál la tok nak nin -
cse nek meg azok a leg fõbb eré nye ik, ame lyek kel mi bí -
runk…a leg több jük job ban fenn tud ja tar ta ni ma gát, mint
mi, és nem for dít ják annyi rosszra indulataikat. (A
törvények szellemérõl, p. 49.) 

Bru e gel ké pe in a va dá szat mint alap ve tõ em be ri te vé -
keny sé gi for ma je le nik meg: az ál lat az em ber kí sé rõ tár sa.
A Bib lia az „ök le lõs” ál lat ál tal elõ idé zett ha lá los seb mi att 
az ál lat gon dat lan gaz dá ját ha lál lal ren del te bün tet ni a for -
bát nak meg fe le lõ en. Danc ko (Dan kó) pro fesszor
1687-ben né met föl dön la tin nyel ven pub li kált jo gász dok -
to ri ér te ke zé sé ben a fe je de lem re gá lé já nak te kin tet te a ius
au cu pi it, az az a ma dár fo gás jo gát. A ma da rász ac qu i si tio
ori gi na ria ré vén szer zett ere de ti tu laj dont az ural ko dó szá -
má ra. Ezt Danc ko a fe je de lem egyik légi jogának
tekintette. (Principi iuste adscribi posse ius circa aerem,
quod aereum recte appellatur.)
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Az 1847. évi er dé lyi V. tör vény cikk 12. §-a ér tel mé ben
az úr bé re sek csak a föl des úr en ge dé lyé vel va dász hat tak,
ha lász hat tak an nak te rü le tén. A kár té kony sze rek al kal ma -
zá sát tiltotta e törvényhely.

Az 1883. évi XX. tör vény cikk, a ko ra be li ma gyar va dá -
sza ti tör vény 8. §-a ér tel mé ben a ra ga do zó vagy kár té kony
ál la tok ál tal elõ idé zett ká ro kat nem té rí ti meg sen ki, te kin -
tet tel ar ra, hogy a föld bir to kos bár mi kor el pusz tít hat ja
azo kat. Vad kár fo gal ma alá tar to zott el len ben a fõ va dak
(szar vas, dám vad, ké sõbb – 1918. no vem ber 5-tõl – a med -
ve és a vad disz nó is) ál tal oko zott ká rok, me lye ket a bir to -
kos vagy ha szon bér lõ – aki nek a föld jén te nyész tet ték a
va dat – kö te les volt kár pót lás sal meg té rí te ni. A va dá sza ti
tör vény 7. §-a alap ján a te nyész tõ vét kes sé gét tör vé nyi vé -
le lem mel ál la pít ják meg, mely jog ala pot ké pez a ká ro sult -
nak a te nyész tõ tõl va ló kár pót lá si igé nyé hez. A vad kár a
vét kes ség tõl füg get len – ál la pít ja meg Ko los vá ry Bá lint
Re i ner Já nos nak A szer zõ dé sen kí vü li kár té rí té si kö tel mek 
c. mun ká já ra va ló hi vat ko zás sal (KOLOSVÁRY: Va dá -
sza ti jog, p. 254.) Te hát egy faj ta ob jek tív fe le lõs ség gel bír
a te nyész tõ. A jog sza bály in dok lá sa ki mond ja, hogy a me -
zõ gaz da sá gi ter me lés elõ tér be ke rü lé se fel ve tet te a va dak
vé del mé nek kér dé sét Ma gyar or szá gon. A 19. szá zad ban
még a me zõ gaz da ság, má ra már az ipar az, ami a va dak, ál -
la tok vé del mé nek igé nyét ki vált ja ha zánk ban. Az 1872.
évi VI. tör vény 8. §-ában meg fo gal ma zott le lõ he té si jog
már nem ke rült az 1883. évi XX. tör vény cikk szövegébe,
tekintettel arra, hogy a szomszédnak felesleges lenne ilyen 
többletjogosultságot biztosítani, mivel a fõvadak által
okozott károkért kárpótlás jár, a kártékony állatokat pedig
bárki szabadon elpusztíthatja.

Az ál la tok ál tal oko zott ká rok al ese tét ké pe zõ vad ká rok
ese té ben fenn ál ló ob jek tív fe le lõs ség nek a há zi vagy tar -
tott ál la tok ese té re va ló ki ter jesz té sét ja va sol ja Ko los vá ry
(KOLOSVÁRY: Va dá sza ti jog, p. 136.), azon ban ek kor
még – s ez vol ta képp így is ma radt – a vét kes ség, a fel ró ha -
tó gon dat lan ság, il let ve a mu lasz tás alap ján ren del ték bün -
tet ni – te hát vét kes sé gi ala pon – az ál lat tar tót. Ko los vá ry a
ve szé lyes ség fo gal mi kri té ri u mai sze rint ren del né ob jek ti -
vi zál ni az em be ri fel ügye let alatt ál ló vad ál la to kat és há zi -
ál la to kat. A mai dif fe ren ci á lás te hát e két ál lat tí pus kö zött
nem lé te zett még a hu sza dik szá zad ele jé nek az ál la tok ál -
tal oko zott ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó jo gá ban. Ko los -
vá ry egé szen ad dig megy el, hogy még a tar tott há zi ál la tok
ese té ben is elõ for dul hat nak olyan ma ga tar tás be li vá rat lan
ki tö ré sek, me lyek a sze lí dí tés és szok ta tás ered mé nye it
sem mis sé te he tik. A qu a si ex de lic to ál lás pon tot a vad ká -
rok meg íté lé se ese tén el ve ti Ko los vá ry, te kin tet tel ar ra,
hogy a va dá szat ra jo go sí tot tat ál ta lá ban nem ter he li de lik -
tum, mi kor a va dász te rü le ten élõ vad más nak ter mé nyé ben 
stb. kárt idéz elõ, és az zal a fik ci ó val él, hogy a va dá sza ti
jo go sí tott gon dat lan sá ga, ha nyag sá ga idéz te elõ a kárt;
még ak kor is, ha ez va ló já ban nem így tör tént. Ez a fik ció
ala poz za meg a vad kár ese tén be lé põ tár gyi fe le lõs sé get a
ki rály ság be li Ma gyar or szá gon. Jól le het ez az ál lás pont
mai szem mel épp úgy de lik tu a li tás ra utal, csak hogy ek kor

még a de lik tum szán dé kos cse le ke det ered mé nye le he tett
ki zá ró lag. Ilyen kor va ló já ban ext ra kont rak tu a li tás ról be -
szél he tünk. Itt jegy zem meg, hogy a mai ma gán jo gá szi ál -
lás pont az ext ra kont rak tu a li tás alatt ki zá ró lag szer zõ dé sen
kí vü li sé get ért; csu pán én ma gya rá zom úgy, hogy olyan
szer zõ dé sen kí vü li ség rõl van szó, mely hez nem kö tõ dik
vét kes ség, te hát mai szem mel néz ve még a ha nyag ság sem. 
Va ló já ban a vad kár problematikája a vadászati jog mint
regale (királyi jogosultság) megjelenéséhez köthetõ. Ez a
regale a 9. században jelent meg germán talajon elõször, s
innen vettük át a honfoglalást követõen. Az 1504. évi
XVIII. törvénycikk megtiltotta Magyarországon a
parasztoknak és a jobbágyoknak, hogy fõvadra, nyúlra,
császármadarára (fácán, fajd) vadásszanak.

Az 1729. évi XXII. tör vény cikk 5. §-a ér tel mé ben a ti los 
te rü let re be ha tolt ku tyá kat kö vet he ti a va dász, hogy
vissza hív ja azo kat, de a va dá sza tot ott már nem foly tat hat -
ta. Az em lí tett tör vény cikk 7. §-a ér tel mé ben azon ban ez a
kor lá to zás a ne me sek szá má ra ki zá ró lag az er dõk re ter jedt
ki, a me zõ kön ide gen te rü le ten is foly tat hat ták a va dá sza -
tot a ku tyák kal is akár. Ez a tör vény cikk még a há rom szent 
ki rály nap já hoz és Ber ta lan-éj hez köt bi zo nyos va dá sza ti
ti lal ma kat, mely a né pi ha gyo mány nak fe lelt meg. A 19.
szá zad vé gén a ra ga dós tü dõ lob miatt kiirtott állatokért
kártalanítás járt törvényben meghatározott mértékben.

Az 1802. évi XXIV. tör vény cikk ér tel mé ben a vad te -
nyész tõ ha la dék ta lan kár becs lés után kö te les volt meg té rí -
te ni a te nyész tett vad ál tal oko zott kárt a ká ro sult nak. En -
nek meg ta ga dá sa ac tus mi no ris po ten ti ae, az az ki sebb ha -
tal mas ko dás volt, me lyet az al is pán elõtt pe re sí te ni le he -
tett. Ha nem ne me si szár ma zá sú volt a ká ro sult, ak kor a
tisz ti ügyész kép vi sel te a fel pe rest. Ma a vad kár becs lé sét a 
te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ál tal ki je lölt szak ér tõ
vég zi el, és ennek el nem fogadása esetén harminc napon
belül bírósághoz lehet fordulni.

El ha tá rol ja Ko los vá ry a vad kár tól a va dá sza ti kárt, mely 
utób bi a va dá szat so rán sze mély ben, in gó ság ban a va dá -
sza ti üzem foly ta tá sa és gya kor lá sa köz ben je lent ke zik. Ez
utób bit Jagds cha den nek, míg az elõb bit Wilds cha den nek
ne ve zi. A vad kár ese tén exp res sis ver bis a ve szé lyes üzem
ki fe je zést hasz nál ja. (A mai ma gán jog vad kár alatt a
vadászati kárt és a vadban okozott kárt érti.)

A va das kert bõl ki tö rõ vad okoz ta ká rért a ren des vad -
kár sza bá lyok ér tel mé ben (te hát csak fõ va dak és vad disz -
nó, med ve?) el sõ sor ban a te nyész tõ, to váb bá a szom szé dos 
va dá sza ti jo go sí tott len ne a fe le lõs, és ha ez nem vol na
azo nos sze mély a va das kert tu laj do no sá val, úgy az utób bi
el len vissz ke re set tel él het nek (KOLOSVÁRY: Va dá sza ti
jog, p. 256.) A tar tott vad ál la tért ob jek tív fe le lõs ség gel bírt 
a bir to kos, akár csak ma. A há zi ál lat kér dé se azon ban a de -
lik tu á lis fe le lõs ség kö ré ben ma radt. Ha zánk ban tehát igen
korán elválik a háziállat és a vadállat problematikája a
magánjog síkján.

Ko los vá ry az ön ha ta lom (ön vé de lem, il let ve jo gos ön -
se gély), to váb bá a ha tó sá gi jog se gély in téz mé nye it hív ja
fel a köz vet len va dá sza ti jog sé rel mek kel szem ben igény be 
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ve he tõ ma gán jo gi jog vé de lem ben. A va dor zó val szem ben
ön ha ta lom mal le het fel lép ni, hi szen itt pe ri cu lum est in
mo ra áll fenn. Eb ben az eset ben a va dor zót nem il le ti meg
a vé de ke zés jo ga. Azon ban a va dor zó ex kul pál hat ja is ma -
gát, és ek kor a vét len sé gé re te kin tet tel nem le het ne meg té -
rí te ni a kárt. Ilyen kor Ko los vá ry Bá lint fel hív ha tó nak tart -
ja a jog alap nél kü li gaz da go dás (con dic tio in de bi ti) sza -
bály rend sze rét a jó hi sze mû va dor zó val szem ben
(KOLOSVÁRY: Va dá sza ti jog, p. 302.) A jo go su lat lan
va dá szás mel lett egyéb mó don – pél dá ul az ál lo mány za -
va rá sá val, há bor ga tá sá val – is ma gán jo gi fel lé pést le het
meg ala poz ni, ameny nyi ben az va dá sza ti ki há gást nem
realizál (ibid.).

Ko los vá ry Bá lint el ha tá rol ja a va dá sza ti kár té rí té si jo -
got a ma gán jo gi kár té rí té si jog rend szer tõl; ez utób bi a va -
dá szat so rán ke let ke zõ ma gán jo gi igé nyek meg va ló sí tá sá -
nak esz kö ze. Ma az 1996. évi LIV. tör vény ér tel mé ben a
va dá szat ra jo go sult er dõ vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni,
ha a va dász te rü le ten a vad olyan hosszú táv ra ki ha tó kárt
okoz, mely egyéb úton meg nem té rít tet he tõ.

A 18–19. szá zad ban az el bi tan golt ál lat ál tal elõ idé zett
kár meg té rí té se rit kán ke rült bí ró ság elé: leg több ször a kár -
oko zó ál lat gaz dá ja és a ká ro sult meg egyez tek pe ren kí vül; 
nem te kin tet ték sú lyos eset nek (HOMOKI, p. 221.) Tár -
kány Szücs Er nõ a ma gyar jo gi folk lór kap csán le ír ja, hogy 
a bé kél te tés a 18–19. szá za di Ma gyar or szá gon ki vált képp
az ál la tok ál tal oko zott ká rok ese té ben az ál lat tar tók rend -
jé bõl össze hí vott fa lu szé ke elõtt zaj lott (TÁRKÁNY, p.
799.) Ez Ke le men Lász ló 1822-bõl da tált mun ká ja sze rint
– Czö vek Ist ván for dí tá sá ban – (KELEMEN: Ma gyar ha -
zai…) ob jek tív fe le lõs ség volt, akár csak Fran cia or szág -
ban. El tért a köz fel fo gás ban an nak meg íté lé se, ami kor az
ál lat ban idéz tek elõ kárt. Ilyen kor amennyi ben sze ren csét -
len ség is köz be ját szott (az az vis ma i or), de a kár oko zó is
köz re ha tott, az ál lat ér té ké nek fe lét, ami kor azon ban
bosszú ság ból és szánt szán dék kal (te hát de lik tu á li san)
idéz ték elõ az ál lat ká ro so dá sát (Czö vek Ist ván fo gal ma zá -
sá ban ez az ál nok sá gos kár), az ál lat meg be csült ér té két
kel lett ki fi zet ni. Itt vét kes fe le lõs ség rõl volt szó, és csu pán
a va gyon csök ke nést (dam num emer gens) kel lett fi zet ni
szank ci ó ként (HOMOKI, p. 221.) Az ál lat ban ke let ke zett
kár na gyobb súllyal nyo mott a lat ban, mint az ál lat ál tal
elõ idé zett kár meg íté lé se az új ko ri Magyarországon.

A Jo gi Hír lap 1927. I. 1. – 1930. IX. 1. Dönt vény tá ra a
vét len kár fo gal ma kap csán le ír ja, hogy, aki más nak jog -
véd te ér de két vét le nül, de jog el le ne sen meg sér ti, az a sér -
tett nek eb bõl ere dõ va gyo ni ká rát, ha az más ként nem té rül 
meg, annyi ban kö te les meg té rí te ni, amennyi ben azt a
fenn for gó kö rül mé nyek re, kü lö nö sen az ér de kelt fe lek va -
gyo ni kö rül mé nye i re te kin tet tel a mél tá nyos ság meg kí -
ván ja (ld: a Kú ri á nak a Jo gi Hír lap I. év fo lya má ban 763. és 
1040., va la mint a III. évf.-ban 466. sor szám alatt kö zölt
ha tá ro za tai) (BODA, p. 473.) Nem von ja tár gyi fe le lõs ség
alá a gya kor lat – in ter alia- a há zi ál la tok tar tá sát, még ha
azok tu laj don sá guk nál fog va bi zo nyos ve szélyt je len te nek
is: pl. in ger lé keny kan disz nó (III. évf. 1329 sz.), csik lan -
dós ló (III. évf. 976. sz.), bi ka (I. évf. 1442. sz. a Gyõ ri
Táb la) tar tá sát (BODA, p. 476.) 

Né met or szág ban az ob jek tív fe le lõs ség az 1900-as
BGB-n kí vül ke rült sza bá lyo zás ra, de az ál lat tar tás mint
tár gyi fe le lõs sé get ge ne rá ló te vé keny ség az 1908-ban kü -
lön tör vénnyel eny hí tett BGB 833–835. sza ka szai alatt ke -
rült ol ta lom alá. A né met pol gá ri tör vény könyv sze rint az
ál lat tar tás min den for má ja ve szé lyes üze mi fe le lõs sé get
ge ne rált a né met ma gán jog tör té net ben.

2.2. Kör nye zet jog-tör té net kom pa ra tí ven

2.2.1. Az an gol szász kör nye zet jog-tör té net rõl

Az USA, Ka na da, Nagy-Bri tan nia és Auszt rá lia ese tét
érin tem a 2.2.1. fe je zet ben.

A kör nye zet jog-tör té net tár gya lá sát az Észak-Ame ri kai
Egye sült Ál la mok pél dá já val nyi tom. Az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok (USA) tör vény ho zá si me cha niz mu sá ban az
1960-as évek át tö rést je len tett a kör nye zet- és ter mé szet -
vé del mi jog ban. 1963-ban je lent meg a Cle an Air Act a le -
ve gõ tisz ta sá gá nak vé del mé rõl, 1965-ben a Wa ter Qu a lity
Act a víz mi nõ ség vé del mé rõl. 1952-ben Lon don ban több
mint négy ez ren hal tak meg a szmog (füst köd) mi att:
Nagy-Bri tan ni á ban 1956-ban ke let ke zett a Cle an Air Act.
1965-ben hoz ták lét re az USA-ban a Te rü let- és Víz vé del -
mi Ala pot a Land and Wa ter Con ser va ti on Fund Act ke re -
tei kö zött. 1964-bõl da tá ló dik a Wil der ness Act az érin tet -
len ter mé sze ti te rü le tek vé del mé rõl, 1961-bõl pe dig az
Open Spa ce and Gre en Span (Sza bad Te rü le tek és Zöld
Te rü le tek) el ne ve zé sû prog ram ter vek. Több hal- és vad vé -
del mi jog sza bály is ke let ke zett az idõ tájt az USA-ban.
Mint pél dá ul az 1962. évi Fo od and Ag ri cul tu re Act (Tör -
vény az Élel mi sze rek rõl és a Me zõ gaz da ság ról), a ve szé -
lyez te tett hal fa jok és vad fa jok vé del mé rõl szó ló En dan ge -
red Spe ci es of Fish and Wild li fe Act. 1964-bõl szár ma zik a 
High way Be a u ti fi ca ti on Act, az az az or szág utak meg szé -
pí té sé rõl szó ló tör vény. Az USA tör vény ho zá sa, a Kong -
resszus az 1960-as évek tõl szisz te ma ti ku san nyil vá ní tott
föld raj zi táj egy sé ge ket, hegy sé ge ket, part sza ka szo kat, ta -
va kat nem ze ti kul tu rá lis örök ség gé, ter mé szet vé del mi te -
rü let té. Er re jó pél da, hogy 1960-tól kezd ve a Kong resszus 
hat or szá go san vé dett ten ger par ti sza kaszt ho zott lét re:
1961-ben a Ca pe Cod Na ti o nal Se as ho re-t, 1962-ben a Po -
int Re y es Na ti o nal Se as ho re-t, ugyan eb ben az esz ten dõ -
ben a Pad re Isl nad Na ti o nal Se as ho re-t etc. Az USA tör -
vény ho zá sa 1872-ben a Yel lows to ne, 1890-ben pe dig a
Yo se mi te nem ze ti park lét re ho zá sát fog lal ta tör vény be:
ezek vol tak a legelsõ észak-amerikai nemzeti parkok.

A Was hing ton ál lam be li Hen ry M. Jack son sze ná tor
1970-ben ki fej tet te: Cong ress is le ar ning to avo id the
temp ta ti ons of eco no mic ex pe di en cy. It is le ar ning that the
right of fut ure ge ne ra ti ons to a qu a lity li fe in a qu a lity en vi -
ron ment sho uld not be tra ded for short-term eco no mic ga in 
(ENVIRONMENTAL, p. 12). Az az a tör vény ho zás kez di
meg ta nul ni, ho gyan ke rül je el a gaz da sá gi pro fit csá bí tá -
sát. Hi szen a jö võ ge ne rá ci ó i nak is jo guk van az egész sé -
ges em be ri kör nye zet hez, me lyet nem cse rél he tünk el rö -
vid tá vú anya gi elõ nyö kért.
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Ni xon el nök az 1970. ja nu á ri Sta te of the Un ion üze ne -
té ben szin tén ki emel te a kör nye zet jog fon tos sá gát, és to -
váb bi ren del ke zé se ket he lye zett ki lá tás ba an nak meg óvá -
sá ra.

A hat va nas évek Ame ri ká ja elõtt mind össze el szór tan
ta lá lunk kör nye ze tet és ter mé sze tet érin tõ vé del mi jog sza -
bá lyo kat az USA tör vény ho zá si gya kor la tá ban. Ami kor az
ép pen ak tu á lis hely zet szük sé ges sé tet te, szü let tek er dõ vé -
del mi, vad vé del mi, lég szennye zés el le ni jog sza bá lyok, ám 
át fo gó sza bá lyo zá si me cha niz mus csak a hat va nas évek -
ben in dult be. Hoz zá te het jük, akár csak ha zánk ban, vagy
más fej let tebb or szá gok ban.

Ni xon el nök 1970-ben, a be ik ta tá sát kö ve tõ el sõ lé pés -
ként a NE PA-ként em le ge tett Or szá gos Kör nye zet po li ti -
kai Tör vényt (Na ti o nal En vi ron men tal Po li cy Act) ír ta alá. 
En nek a tör vény nek a cél ja szö vet sé gi szin ten ko or di nál ni
min den kör nye zet hasz ná lat tal já ró te vé keny sé get az USA
te rü le tén. Az en vi ron men tal de ca de-ként (kör nye zet vé del -
mi év ti zed) em le ge tett 1970-es évek az 1970. áp ri lis 22-én
tar tott Earth Day-jel (Föld-nap) vet te kez de tét. A szö vet sé -
gi Kor mány min den szer vé nek sta tú tu má ba – ma úgy mon -
da nánk, hogy – in teg ra tív jel leg gel be le fog lal ták a kör nye -
zet vé de lem ügyét. A Tör vény ál tal élet re hí vott Co un cil on 
En vi ron men tal Qu a lity (Kör nye ze ti Mi nõ ség Bi zott sá ga)
az el nö ki vég re haj tó-ha ta lom al rend sze re ként mû kö dött,
és éves je len tést ké szí tett az USA kör nye ze ti ál la po tá ról.
Ere de ti cél ja az volt, hogy meg ha tá roz za az ál lam igaz ga tás 
szá má ra az el éren dõ kör nye zet vé del mi alap nor mát. Az új -
on nan be ik ta tott sza bá lyok ré vén a Bi zott ság el ér te, vagy
le ga láb bis el ér ni sze ret te vol na, hogy az ál lam igaz ga tás
szint jén már a dön tés ho za ta li el já rás ban szem elõtt tart sák
a kör nye zet vé de lem ér de két, és meg se szü let hes se nek az -
zal ellentétes állami döntések.

Föl me rült a te rü let hasz ná lat kör nye ze ti szem pon tú ren -
de zé se. Több kong resszu si kép vi se lõ, sze ná tor is eb ben
lát ta a kör nye zet vé de lem ügyé nek tény le ges meg ol dá sát.
A te rü let hasz ná lat és a kör nye zet vé de lem szem pont jai üt -
köz tek-üt köz nek a leg ki rí vób ban, így e kér dés ren de zé se
vált az észak-ame ri kai ál lam kör nye zet jo gá nak cél táb lá já -
vá. A fent idé zett Jack son sze ná tor Na ti o nal Land Use Po -
li cy né ven ter jesz tet te elõ in dít vá nyát a te rü let hasz ná la ti
po li ti ka or szá gos szin ten tör té nõ rendezésére.

1960-ra az USA la kos sá gá nak csak nem egy ne gye de élt
je len tõ sen szennye zett le ve gõ ben. Ilyen te rü le ten az 50 és
70 év kö zöt ti kor osz tály ban két szer annyi an hal tak meg
lég úti be teg ség tõl, mint a tisz ta le ve gõt be lé leg zõk kö zül.
Mind ez sza bá lyo zást igé nyelt. A hat va nas évek Ame ri ká -
já ban meg kö ze lí tõ leg 65 dol lár/fõ va gyo ni kár ke let ke zett
a lég szennye zett ség nek kö szön he tõ en. Fel me rült mind -
ezen kér dé sek anya gi bá zi sá nak adók út ján tör té nõ meg va -
ló sí tá sa. A víz vé de lem ese tén azért tû nik in kább el fo gad -
ha tó nak egy ilye tén, fis ká lis meg ol dás, mert a víz tisz tí tást
a be fo lyó adók ból, adó jel le gû já ru lé kok ból – ma úgy
mon da nánk, hogy igény be vé te li já ru lék ból – fe dez ni le het. 
Ami a le ve gõ szennye zé sét il let te, ott nagy mér ték ben a
pol gá ri jog te rü le té re kel lett evez ni, hogy a prob lé má ra ef -
fek tív meg ol dást ta lál ja nak. Meg elõ zõ en az in junc ti on,
utó lag a kár té rí tés in téz mé nye komp lex ar ze nált fel vo nul -

ta tó jog in téz mé nyi rend sze rek bõl táp lál ko zik: a bí rói eset -
jog és a tör vé nyi jog köl csö nö sen ala kí tot ták ki e jog te rü le -
tet. Lég szennye zés ese tén a köz jo gi szank ci o ná lás azért
sem tûnt ele gen dõ nek, mi vel a le ve gõ meg tisz tí tá sa – kü -
lö nö sen a 20. szá zad hat va nas éve i ben – nem lát szott ki vi -
te lez he tõ nek. Így a köz jo gi szank ci ó val csak az ál lam -
kincs tár járt vol na jól, míg a gond va ló di gyö ke rei a
helyükön maradtak volna.

A Har vard, a Stan ford, a Co lum bia és más nagy egye te -
mek En vi ron men tal Law Re vi ew (Kör nye zet jo gi Fo lyó -
irat) cí men meg je le nõ idõ sza ki ki ad vá nyai nagy ban hoz -
zá já rul tak a kör nye zet jog fej lõ dé sé hez. Az ok ta tott tár -
gyak so rá ban is el fog lal ta he lyét az USA nagy egye te me in
a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi jog.

Ang li á ban 1611-ben a Wil li am Ald red-ügy ben a bí ró -
ság azért sza bott ki kár té rí tést és al kal ma zott in junc ti ont,
mert a szom széd ban lé võ disz nó ól sza ga szeny nyez te a le -
ve gõt. A füst szennye zett kö zép ko ri Ang li á ból szár ma zik
az az ural ko dói ren de let, mely nek ér tel mé ben a nyílt szí ni
szén ége té sen ka pott füst szennye zõt elõ ször csak fi gyel -
mez tet ték, majd el vet ték az ége tés hez hasz nált be ren de zé -
sét, de har ma dik al ka lom mal már egye ne sen a fe jét vet ték.

Nagy-Bri tan ni á ban 1875-ben lá tott nap vi lá got a Köz -
egész ség ügyi Tör vény (Pub lic He alth Act), mely nek cél ja
az egész sé ges em be ri kör nye zet és a la kás épí tés mi ni mum -
kö ve tel mé nye i nek meg ha tá ro zá sa volt. A tör vény mû ke -
let ke zé sé nek tör té ne té hez tar to zik, hogy Ed win Chad -
wick, a nép egész ség ügyi moz ga lom fe je 1838-ban Lon don 
le pusz tult ne gye de i be, a slu mok ba sze gény ügyi or vo so kat
kül dött vizs gá lód ni; en nek fo lyo má nya lett 1842. évi je -
len té se: Re port on an En qu i ry in to the Sa ni ta ry Con di ti on
of the La bo u ring Po pu la ti on of Gre at Bri ta in. A Par la ment
ezt kö ve tõ en 1848-ban el fo gad ta a Pub lic He alth Act-et,
ám an nak vég re haj tá sa szá mos buk ta tó ba üt kö zött.
1858-ban a jog sza bály ban írt köz egész ség ügyi fel ada to kat 
a Pri vy Co un cil (Ki rá lyi Ál lam ta nács) or vo si ta go za tá ra és 
a  Lo cal  Go vern ment  Act  Of fi  ce-ra bíz ták.  Az
1850-es-60-as évek Nagy-Bri tan ni á já ban a he lyi ál lam -
igaz ga tá si szer vek nem te kin tet ték iga zán fel ada tuk nak a
köz egész ség ügyét. Még a rá juk ru há zott ha tás kö rük nél
fog va sem. 1848 és 1872 kö zött a Pub lic He alth Act kó de -
xet olyan fon tos sza bá lyo zá sok kal bõ ví tet ték, mint a
szenny víz, a szom széd jo gi és egyéb za va rá sok kér dé se;
vé dõ ol tá sok kal, be teg sé gek kel kap cso la tos sza bá lyo zás;
sze mét szál lí tás. Még is gon dot oko zott a sza bá lyok be tar -
ta tá sa, a he lyi és a köz pon ti köz igaz ga tás kö zöt ti fel adat -
meg osz tás an ta go niz mu sai, a sza bá lyok disz po zi ti vi tá sa.
A vik to ri á nus kor szak jo gi me cha niz mu sa nem mû kö dött
tö ké le te sen; a jog sza bá lyok vég re haj tá sa aka do zott; a jog
dzsun ge le el nyel te a tör vény ho zó kon cep ci ó já ban le fek te -
tett lé nye get. Így 1868-ban az ano má li ák ki kü szü bö lé se
vé gett a Kor mány fel ál lí tot ta a Ro y al Sa ni ta ry Com mis si -
on-t (Ki rá lyi Egész ség ügyi Bi zott ság). E tes tü let 1871. évi
je len té se ve ze tett el az 1871. évi Lo cal Go vern ment Bo ard
Act-hez, az 1872. évi Pub lic He alth Act-hez, majd pe dig a
fent em lí tett 1875. évi Pub lic He alth Act-hez. 1936-ban,
1961-ben és 1969-ben tör tén tek je len tõs mó do sí tá sok az
1875. évi vál to zat hoz ké pest. Ter mé sze te sen egyéb, köz -
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egész ség ügyet érin tõ ren de le tek is szü let tek, és vé gül
1974-ben meg szü le tett a Cont rol of Pol lu ti on Act, a
szennye zés el le ni tör vény. Az 1972. évi Stock hol mi Kon -
fe ren cia 22. alap el ve ki mond ta, hogy a kü lön bö zõ or szá -
gok a tõ lük szár ma zó kör nye zet ká ro sí tá sok, -szennye zé -
sek ál do za ta i nak kár ta la ní tá sá ra nem zet kö zi sza bá lyo kat
kell, hogy al kos sa nak (le he tõ ség sze rint az ENSz ke re te in
be lül). Nagy-Bri tan ni á ban 1972-ben szü le tett meg a De po -
sit of Po i so no us Was te Act a kör nye zet re ve szé lyes hul la -
dék ár tal mat la ní tá sá ról. 1863-ból da tá ló dik az Al ka li Act,
1876-ból pe dig a Ri vers Pol lu ti on Pre ven ti on Act (a fo -
lyók szennye zé sé nek meg elõ zé sé rõl szó ló tör vény). Az
1990. évi Kör nye zet vé del mi Tör vény (En vi ron men tal
Pro tec ti on Act) je len tet te a kö vet ke zõ lép csõ fo kot a kör -
nye zet jog tör té ne té ben. És ez zel töb bé-ke vés bé el ér kez -
tünk a je len hez, mely nek kör nye zet- és természetvédelmi
jogát jelen írásnak nem feladata tárgyalni.

Ka na dá ban 1868-ból szár ma zik az el sõ szö vet sé gi ha lá -
sza ti tör vény, és eb ben az év szá zad ban je lent meg az el sõ
er dõ tör vény is. Már a 19. szá zad ban – az eu ró pai kon ti -
nens nem kis ha tá sá ra – igen fon tos sze re pet töl tött be a ka -
na dai kör nye zet vé de lem ben a szom széd jo gi ala pú kör nye -
zet vé del mi ma gán jo gi sza bá lyo zás.

Auszt rá li á ban mint a Brit Nem zet kö zös ség tag ál la má -
ban 1830-tól Com mon Law ala pon, a ma gán tu laj don
szem pont já ból ítél ték meg a kör nye zet vé del met, akár csak
Nagy-Bri tan ni á ban. Egé szen 1986-ig, az Aust ra lia Acts
ha tály ba lé pé sé ig a lon do ni szék he lyû Pri vy Co un cil-hoz
(brit Bel sõ Ál lam ta nács) le he tett fel leb bez ni. Auszt rá li á -
ban – messze ké sõbb, mint Nagy-Bri tan ni á ban – csak a
20. szá zad ele jén je len tek meg a víz- és er dõ vé del mi jog -
sza bá lyok.

Auszt rá lia és Új-Zé land szo ros együtt mû kö dé se töb bek
kö zött a kör nye zet vé de lem te rén az Aust ra li an and
New-Ze a land En vi ron ment Co un cil (rö vi den ANZEC),
az az a kö zö sen mû köd te tett Auszt rál-Új-Zé lan di Kör nye -
zet vé del mi Ta nács in téz mé nyé ben kap hang súlyt.

2.2.2. Ada lé kok az eu ró pai kon ti nens kör nye zet -
jog-tör té ne té hez

Svájc ban az 1902. évi Forst po li ze i ge setz (Er dõ rend õr -
sé gi Tör vény) el sõ sor ban az ára dá sok és a ta laj eró zió kel -
tet te prob lé mák ra kí vánt vá la szol ni. 1952-ben ke let ke zett
a Ge wäs sers chutz ge setz, az az a víz vé del mi tör vény, amely 
az el sõ szek to rá lis kör nye zet vé del mi tör vény volt Svájc -
ban. Ez azon ban ép pen szö vet sé gi tör vé nyi jel le gé nél fog -
va a he lyi szenny víz gon do kon nem so kat se gí tett. Az
1960-as évek ter mé sze te sen Svájc ban is je len té keny fel -
len dü lést hoz tak a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem te rén.
1966-ban szü le tett meg a Na tur- und He i mats chutz ge setz,
az az a Ter mé szet- és Táj vé del mi Tör vény, va la mint
1969-ben a Gift ge setz a mér ge zõ anya gok ról. 1971 ja nu ár -
já ban Svájc ban egy olyan al kot mány tör vényt fo gad tak el,
amely ben eu ró pai össze ha son lí tás ban is igen ko rán le fek -
tet ték a kör nye zet jog alap ja it: Um welts chutz ge setz. En nek 
a tör vény mû nek a ha tály ba lé pé se azon ban 1985. ja nu ár
1-ig váratott magára.

A már em lí tett 1852. évi oszt rák Re ichs forst ge setz (Bi -
ro dal mi Er dõ tör vény), va la mint más, a va dá sza tot sza bá -
lyo zó 19. szá za di tar to má nyi tör vé nyek, a ger mán jog ren -
dû ál la mok ban – akár csak Svájc ban és Né met or szág ban –
a fenn tart ha tó gaz da sá gi fej lõ dés és a fenn tart ha tó fo -
gyasz tás bi ná ris kód ja kö ré szer vez ték a kör nye zet- és ter -
mé szet vé de lem sza bály rend sze rét.

Auszt ri á ban 1869-ben szü le tett meg a Bi ro dal mi Víz vé -
del mi Tör vény (Re ichs was ser ge setz), amely a víz szennye -
zés el há rí tá sán túl az ár vi zek el le ni vé de ke zés hez is nyúj -
tott jog sza bá lyi hát te ret. Ez utób bi sza bá lyo zá si tárgy ban
nem sok kal ké sõbb tar to má nyi víz ügyi tör vé nyek egé szí -
tet ték ki a Re ichs was ser ge set zet. Az Ansch lußt kö ve tõ en
1939-ben a né met Re ichs na turs chutz ge setz (Bi ro dal mi
Ter mé szet vé del mi Tör vény) oszt rák te rü le ten is ha tály ba
lépett.

Auszt ri á ban 1975-ben az Er dõ tör vényt (Forst ge setz) az
imisszió (ká ros be ha tás; az imisszi ó el mé let má ra át ér té ke -
lõ dött;) el le ni vé del mi sza bá lyok kal bõ ví tet ték ki. Szin tén
1975-ben ke rült kri mi na li zá lás ra a kör nye zet el le ni bûn -
cse lek mé nyek kö re; elõbb, mint Né met or szág ban, és egy
év vel bár, de meg elõz ve ha zán kat (1976. évi II. tv.) is.

Fran cia or szág ban a fen ti 1.2. al fe je zet ben ír tak sze rint
kez dõ dött a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi jog tör té ne te.
Mint a fran cia eset ben is fen tebb már vá zol tam a szi tu á ci -
ót, Ma gyar or szág kör nye zet jog-tör té ne tét sem kí sér lem
meg az er dõ jo gi as pek tus tól tel jes mér ték ben el vá laszt va
tag lal ni. Így e két or szág kör nye zet jo gá nak tör té nel mi táv -
la ta it a fen ti, 1. fe je zet tar tal maz za. In nen azon ban to vább
kell lép ni más eu ró pai és Eu ró pán kí vü li ál la mok kör nye -
zet jog-tör té ne té hez.

Bel gi um mint a kö vet ke zõ fran cia jog ren dû ál lam kör -
nye zet jo ga a töb bi eu ró pai or szá gé hoz ké pest vi szony lag
ké se del me sen kez dett ki fej lõd ni. Vall óni á ban pél dá ul egy
1952. jú ni us 10-i jog sza bály egy 1888-ban ke let ke zett jo gi 
nor mán ala pult. Bel gi um ban az 1974. jú ni us 22-i Hul la -
dék tör vény egy nagy ta laj szennye zé si bot rány nyo mán ke -
let ke zett. Az idõ ben nagy já ból az Eu ró pai Kö zös sé gek
töb bi ál la má hoz ha son ló an a 442/1975/EGK hul la dék-ke -
ret irány el vet kö ve tõ en ke let ke zett val lon jog sza bályt meg -
elõ zõ bot rány a kö rül folyt, hogy Vall óni á ban il le gá li san
ci án hul la dé kot tá vo lí tot tak el, mellyel vé gül is a ta lajt
szennyez ték. Ez az eset te rem tet te meg lát szó lag a bel ga
Hul la dék tör vény meg al ko tá sá hoz a tár sa dal mi kö ze get.
Tény le ge sen ter mé sze te sen az EGK ál tal meg sza bott imp -
le men tá lá si kény szer ha tá sá ra ke rült pont a hul la dék jo gi
nor ma al ko tás vé gé re Bel gi um ban. Ezt a hul la dék-ke ret -
irány el vet ké sõbb, a ki lenc ve nes évek ele jén ki egé szí tet -
ték-mó do sí tot ták; ek kor ra azon ban a Bel ga Ki rály ság már
fel zár kó zott a fej lett ál la mok kör nye zet jo gá hoz.

Akár csak a Fran cia és a Né met Bi ro da lom ban, a Hol -
land Ki rály ság ban is a 19. szá zad Ipar tör vé nye, az ipa ri
épít ke zé sek, a kör nye ze ti-ter mé sze ti ele mek ro vá sá ra ki -
ala ku ló-fej lõ dõ pi ac gaz da ság és a kör nye ze ti ma gán jo gi
igé nyek – szom széd jo gi za va rá sok; zaj, rez gés, ki lá tás, táj -
kép stb. –, va la mint a ter mé szet vé del mé nek köz jo gi igé -
nye köz ti har mó nia meg te rem té sé nek fel ada ta je len tet te a
kör nye zet jog-tör té net el sõ lap ját. Az 1952. má jus 15-i
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Hin der wet (Tör vény a Za va rás ról, Kör nye zet ter he lés rõl)
egé szen a hol land Pol gá ri Tör vény könyv 1824. évi vál to -
za tá ig nyú lik vissza. A hol land Bur ger lijk Wet bo ek
6. köny vé nek 162. cik ke lye az alap ja en nek a vét kes fe le -
lõs ség nek, mely a fran cia jog ra (Co de Ci vil 1382. sza kasz) 
rí mel A Hin der wet ér tel mé ben köz jo gi en ge dély volt szük -
sé ges kár oko zás ve szé lyé vel já ró épí té si te vé keny ség
meg kez dé sé hez. Ugyan ezt a 19. szá za di oszt rák Ba u recht
esetében is láttuk.

Hol lan di á ban a fel szí ni vi zek szennye zé se el le ni vé de -
lem rõl szó ló 1969. évi tör vény nyi tot ta meg a sort a het ve -
nes évek ezt kö ve tõ kör nye zet- és ter mé szet vé del mi jog al -
ko tá si pro duk tu mai elõtt. A kö zös sé gi jog al ko tás kö te le zõ
át ül te té se je len tet te a leg fõbb haj tó erõt.

Az 1979. jú ni us 13-di ki Wet Al ge me ne Be pa lin gen Mi -
li e u hy gi e ne (Ke ret tör vény a Kör nye zet-egész ség ügy rõl)
ad ta meg a kör nye zet vé de lem ke ret sza bá lya it Hol lan di á -
ban, me lyet to váb bi olyan, ak kor még me rõ ben új nak szá -
mí tó jog in téz mé nyek kö vet tek, mint a kör nye zet vé del mi
já ru lé kok (kör nye zet ter he lé si díj, igény be vé te li já ru lék,
be tét díj stb.), va la mint a kör nye ze ti fe le lõs ség (mi li e u a -
ansp ra ke lijk he id) kér dé se. Vé gül 1993. ja nu ár 1-jén ha -
tály ba lé pett a Wet Mi li e u be he er (Kör nye zet vé del mi Tör -
vény). A hol land tör vény ho zó a Wet Mi li e u be he er-be szá -
mos, ko ráb ban a Wet Al ge me ne Be pa lin gen Mi li e u hy gi e -
ne-ben sza bá lyo zott te rü le te tet át vett és egy út tal
módosított is.

Dá ni á ban a ten ger part vé del mé re ké szül tek elõ ször, a
19. szá zad ban kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok. A 20. szá -
zad ele jén a meg lé võ Er dõ tör vényt és a Ter mé szet vé del mi
Tör vényt kör nye zet-egész ség ügyi szem pon tok kal ja ví tot -
ták fel.

Ki emel ke dõ kör nye zet vé del mi po li ti ká já ra te kin tet tel
Kop pen há gát vá lasz tot ták az Eu ró pai Kör nye zet vé del mi
Ügy nök ség szék he lyé ül.

A svéd kör nye zet jog tör té ne te a 19. szá za di víz ügyi és
szom széd jo gi sza bá lyo zá sok kal kez dõ dött. Eu ró pá ban
igen ko rán, már 1907-ben el fo gad ták a Ter mé szet vé del mi
Tör vényt. 1958-ban hoz ták meg az Egész ség vé del mi Ren -
de le tet: az em be rek egész sé gét óv ták a ká ros kör nye ze ti
be ha tá sok tól.

Nem vé let len, hogy az Egye sült Nem ze tek Szö vet sé ge
1972-ben Stock holm ban tar tot ta el sõ nagy kör nye zet vé -
del mi kon fe ren ci á ját. Ugyan is 1969-ben Svéd or szág ban
el fo gad ták a Mil jös kydds la gen-t, a Kör nye zet vé del mi
Tör vényt, mely al kot mány tör vé nyi jel leg gel in teg rál ta a
kör nye zet vé del met a svéd jog rend szer be. A jog sza bály a
kör nye zet vé del mi szem pon tok sze rint fe nye ge tett te rü le -
te ket tel jes ál la mi el len õr zés alá von ta. A Riks dag (svéd
Par la ment) 1988-ban kör nye zet vé del mi prog ram ter vet fo -
gal ma zott meg, és 1990-ben a Kor mány zat öt szek to rá lis
ak ció prog ra mot – le ve gõ, ten ger, ve szé lyes anya gok, ter -
mé szet vé de lem és víz ügy – fogadott el.

Olasz or szág ban 1976 és 1982 kö zött ala kul tak ki a mo -
dern kör nye zet jog sza bá lyai.

Spa nyol or szág ban a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi köz -
jog ha tá sá ra a 20. szá zad ele jén je le nik meg a ter mé szet vé -
de lem fo gal ma. 1925. no vem ber 17-i kel te zés sel is me rünk

egy ki rá lyi te rü let ren de zé si ren de le tet. A ma kör nye zet jo -
gá nak ezek a jog anya gok je lent he tik az õsét.

Por tu gá li á ban 1919-bõl da tá ló dik az el sõ víz vé del mi
tör vény. Az 1970. évi 9. sz. Ter mé szet vé del mi Tör vény
volt az el sõ ezen a té ren. A „szek fûs for ra da lom” Al kot má -
nya is tar tal ma zott bi zo nyos kör nye zet vé del mi ren del ke -
zést. Por tu gá lia 1986-ban csat la ko zott az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Kö zös ség hez, s ez zel meg kez dõ dött az új, mo dern
kör nye zet- és ter mé szet vé de lem fe je ze te a por tu gál jog al -
ko tás ban. 1987-ben fo gad ták el a Lei do Ba ses do Am bi en -
te-t, az az a Kör nye zet vé del mi Ke ret tör vényt. Ezt kö ve tõ en 
az itt meg adott fel ha tal ma zás alap ján dek ré tu mok ban sza -
bá lyoz ták a szek to rá lis kör nye zet jog egyes rész te rü le te it.
A lu xem bur gi szék he lyû EU Bí ró ság 1986 óta csak nem
éven te ma rasz tal ta el a dé li ál la mo kat – köz tük Por tu gá li át
– jog rend jük kör nye zet jo gi de fi ci te mi att. De ez már a je -
len. Vissza a történelemhez!

Gö rög or szág ban 1912 óta a ve szé lyes ipa ri te vé keny ség 
elõ ze tes en ge dé lyez te té si el já rás hoz kö tött. Az 1975. jú ni -
us 11-i új gö rög Al kot mány ban sze re pel a kör nye zet vé de -
lem, ám csak 1986-ban fo gad ták el az egy sé ges, át fo gó
sza bá lyo zás sal szol gá ló Kör nye zet vé del mi Al kot mány tör -
vényt. Akár csak Ma gyar or szá gon, Gö rög or szág ban is az
1970-es évek vé gén kez dett a kör nye zet vé del mi jog dog -
ma ti ká ja a szak fo lyó ira tok ol da la in ki je ge sed ni, és a kör -
nye zet vé del mi jog tu do má nyát – me lyet ad dig a köz igaz -
ga tá si jog kü lö nös ré szé nek te kin tet tek – el kezd ték ön ál ló
tan tárgy ként ta ní ta ni az egyetemen.

Len gyel or szág ban a kör nye zet jog tör té ne te a ti pi kus
kö zép-eu ró pai utas meg ol dást mu tat ja. Az er dõ- és ter mé -
szet vé de lem a kö zép kor ban ki zá ró lag a föl des úr pri vi lé gi -
u ma it volt hi va tott ol tal maz ni (va dá sza ti ti lal mak). A
19-20. szá zad for du ló ján a gaz da sá gi-tech ni kai fej lõ dés a
már tár gyalt prob lé má kat ve tet te fel. 1934-ben az el sõ vi -
lág há bo rú után is mét füg get len né vált Len gyel or szág ban
nap vi lá got lá tott az el sõ Ter mé szet vé del mi Tör vény. Kö -
zel egy idõ ben a né met pan dan jog sza bállyal, és kö zel azo -
nos tar ta lom mal. Nem vé let le nül. A pél da a né met Ter mé -
szet vé del mi Tör vény volt. Az 1949. évi no vel la pó tol ta az
ere de ti tex tus ból ki ma radt olyan sza bá lyo zást, mint a ter -
mé sze ti erõ for rá sok meg óvá sát, va la mint a fenn tart ha tó
kör nye zet hasz ná la tot: a gaz da ság-ipar és a kör nye zet-ter -
mé szet egyen sú lyát kí sé rel ték meg eb ben a no vel lá ban
felállítani.

A len gyel víz vé de lem te rén már 1922-ben ke let ke zett
jog sza bály. Majd 1961-ben fo gad ta el a szejm a víz -
szennye zés el le ni vé de lem rõl szó ló tör vényt. 1962. má jus
30-án új Víz vé del mi Tör vényt fo ga dott el a len gyel Par la -
ment. A het ve nes évek ben az ipa ri-gaz da sá gi vál to zá sok ra 
re a gál va Le ve gõ tisz ta sá gi Tör vényt al kot tak, csak úgy,
mint a töb bi fej lett eu ró pai ál lam ban.

A mai Cseh or szág te rü le tén már 1838-ban ter mé szet vé -
del mi te rü let té nyil vá ní tot tak dél-bo hé mi ai te rü le te ket, va -
la mint Zo fin érin tet len er dõ sé gét. Jól le het a mai Szlo vá kia
te rü le tén a fa vá gás kor lá to zá sá ról és a va dá szat ra szánt
vad ál lo mány (va das kert) vé del mé rõl szü le tett jog sza bály
már a má so dik vi lág há bo rú vé ge elõtt is, a kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem csak ezt kö ve tõ en vet te fel mo dern jog -
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sza bá lyi for má ját. Az öt ve nes évek ben ha zai tör vény hi á -
nyá ban az oszt rák-ma gyar víz vé del mi jog sza bály rend szert 
al kal maz ták. Az 1956. évi 46. tör vény, a Ter mé szet vé del -
mi Tör vény egé szen 1989-ig vál to zat lan for má ban volt je -
len a cseh szlo vák jog rend ben. Az 1960. évi cseh szlo vák
Al kot mány 15. § (2) bek. az ál lam kö te les sé gé vé nyil vá ní -
tot ta a szép kör nye zet meg te rem té sét-meg óvá sát a nép jó lét 
ér de ké ben. A gya kor lat azon ban nagy el té ré se ket mu ta tott
a jog sza bá lyi kö zeg ben le fek te tett sza vak hoz-gon do la tok -
hoz ké pest: el mé let ben sok min den mû köd ni lát szott, ami
ké sõbb halva született.

Cseh szlo vá ki á ban is meg je lent a het ve nes évek má so -
dik fe lé tõl a kör nye zet jog mint egye te mi disz cip lí na. Az
1991. de cem ber 5-i Ál ta lá nos Kör nye zet vé del mi Tör vény
volt hi va tott egy sé ges kör nye zet vé del mi jo got te rem te ni;
egy sé ges kör nye zet jo gi kon cep tus- és sza bály rend szer el -
fo gad ta tá sa révén.

2.2.3. Kör nye zet jog-tör té net az eu ró pai kon ti nen sen
kí vül: a ja pán eset

A 17. szá zad ele jén kez dõ dött As hi ó nál a réz bá nyá szat a 
Wa ta ra se-fo lyó part ja men tén. 1880-ban a he lyi far me rek -
nek és ha lá szok nak fel tûnt, hogy a bá nya szennye zi a vi ze -
i ket. A gaz dál ko dó pa rasz tok a Wa ta ra se-fo lyót egy sze rû -
en csak Ha lál-fo lyó nak kezd ték hív ni a ren ge teg ke mi ká lia 
mi att. A ton hal ászat csõ döt mon dott, szennyes ár ví zek ön -
töt ték el a föld par cel lá kat. 1891-ben ké re lem mel for dul tak 
a me zõ gaz da sá gi és ke res ke del mi mi nisz ter hez, hogy zá -
ras sa be a bá nyát. Még a ja pán kép vi se lõ ház ban is fel szó -
lal tak a bá nya kon cesszió meg vo ná sa mel lett. A Kor mány
meg pró bál ta el tus sol ni az ügyet: ar ra hi vat koz tak, hogy az
érin tett bá nyá szat nem sér tett köz ér de ket, és a kon cesszi ót
bir tok ló üz let em ber, Fu ru ka wa már meg tett min den pre -
ven tív in téz ke dést a to váb bi szennye zé sek el ke rü lé se vé -
gett, va la mint hoz zá kez dett a már meg lé võ ve gyi szennye -
zés elõt ti ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá hoz. Fu ru ka wa
olyan lát szat szer zõ dé se ket köt a far me rek kel-ha lá szok kal,
me lyek ben vál lal ja, hogy kár té rí tést fi zet a hát rá nyo san
érin tet tek nek, és egy út tal meg tisz tít ja a szennye zett te rü le -
te ket. Ezt azon ban õ sem gon dol ta ko mo lyan. A szer zõ dé -
sek olyan kla u zu lát tar tal maz tak, mi sze rint az alatt a négy
esz ten dõ alatt, amíg Fu ru ka wa a tisz tí tást vég zi, a far me -
rek le mon da nak jog or vos la ti jo guk ról. Az 1894–1895-ös
ja pán-kí nai há bo rút kö ve tõ évek ben Fu ru ka wa meg pró -
bál ta a far me rek kel kö tött szer zõ dé se it idõ ben meg nyúj ta -
ni. A saj tó, az egy ház, ci vil szer ve zõ dé sek fel fi gyel tek az
As hio-or szág rész re. 1900-ban a To ky ó ba tün tet ni in du ló
far me rek össze csap tak a rend õrök kel: Ka wa ma ta köz ség -
nél rend bon tás ba tor kol lott az ügy. A köz bot rány ki éle zõ -
dött. A tün te tõk el le ni bün te tõ el já rás végül felmentõ
ítéletet hozott.

Egy má sik réz bá nya ha son ló, csak va la mi vel ki sebb vo -
lu me nû ügyet ge ne rált Ja pán ban: Bess hi ben. 1690 óta
folyt ott bá nyá szat, ám a 19. szá zad vé gé re itt is bot rá nyos
kör nye zet szennye zést „di ag nosz ti zál tak”. A me zõ gaz da -
sá gi és ke res ke del mi mi nisz ter ar bit rá lá sa mel lett si ke rült
el ér ni, hogy a kárt szen ve dett gaz dá kat kár ta la nít sák. To -
váb bi ese tek kö zül ki eme lem még az Asa no ce ment tár sa -

ság kör nye zet szennye zé si ügyét. 1883-ban a Ja pán Kor -
mány kon cesszi ót adott egy ma gán cég nek egy ko ráb ban
ál la mi ke ze lés ben lé võ ce ment bá nya ki ak ná zá sá ra. Ce -
ment por lep te el a kör nyé ket. A la ko sok ál lam pol gá ri szer -
ve zõ dés be kezd tek eb ben az eset ben is. Nyolc esz ten de ig
azon ban nem tör tént sem mi. Vé gül 1916-ra si ke rült el ér ni,
hogy a ce ment szennye zés for rá sát megszüntessék.

A ja pán kör nye zet jog-tör té net kez de ti nagy ügyei kö zül
alá hú zom még a Hi ta chi bá nya tár sa ság füst szennye zé si
ügyét. Az ügy 1914-re ol dó dott meg a ter mé szet – szél -
áram lat – és a tech ni ka – ma ga san az ég be nyú ló ké mény -
csö vek épí té se – együt tes al kal ma zá sa ré vén. A kén oxi dot
vé gül si ke rült meg fe le lõ lég áram mal el te rel ni a táj ról.
Azon ban itt is a Kor mány zat szak em be re i nek kel lett le zár -
ni uk az üzem és a kör nyék be li ek vi tá ját. A Su zu ki-ügy ben
klór gáz zal szeny nyez te a gyár a kör nyé ket. A meg ol dás
ha son ló volt, mint elõ zõ leg lát tuk. To váb bi fon tos alap ese -
tek a ja pán kör nye zet jog tör té ne té nek haj na lá ról az Osa ka
Al ká li Tár sa ság ügye, az Ara ta-fo lyó szennye zé se. A má -
so dik vi lág há bo rú alatt ha son ló ci vil moz gal mak kal nem -
igen ta lál ko zunk, mi vel a há bo rú ban ál ló Ja pán ban az a
har ci szel lem bom lasz tá sá nak mi nõ sült vol na. Az USA és
a Ja pán a 19. szá zad vé gén, a 20. szá zad ele jén ha son ló
mó don, ad hoc meg ol dás sal pró bál ta ren dez ni a fel-fel me -
rü lõ kör nye zet szennye zé se ket. A glo bá lis meg ol dás hoz
azon ban még nem érett meg ek kor ra a kel lõ kor mány za ti
fel is me rés: a „jö võ be lá tás”. 1880 tá ján éb red tek rá az em -
be rek mind két ka pi ta lis ta ál lam be ren dez ke dé sû or szág ban 
a per lé si kör nye zet jo gi po li ti zá lás ban rej lõ „fegy ver zet re”. 
Kons ti tu ci o na li zált pe rek ben, az Al kot mány ra hi vat koz va
kö ve tel ték az érin tet tek a he lyi és a centrális kormányzat
beavatkozását.

Az 1950-es évek kö ze pén kezd tek je lent kez ni tö me gé -
vel a la kos ság kö ré ben a ko ráb bi kör nye zet szennye zé sek
kel tet te be teg sé gek.

Az át fo gó kör nye zet vé del mi sza bá lyo zás még vá ra tott
ma gá ra. A kü lön bö zõ, kör nye zet szennye zés sel érin tett
pre fek tú rák re gi o ná lis ren de le tek ke re tei kö zé kí ván ták
szo rí ta ni a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem ügyét Ja pá non
be lül. Meg szü le tett az el sõ víz mi nõ ség-vé del mi tör vény.

A 19. szá zad vé gén ja pán ki tár ta ka pu it a nyu ga ti ipa ro -
so dá si ten den ci ák elõtt, és ez ma gá val hoz ta a kör nye zet jo -
got, majd a ter mé szet meg óvá sá nak kér dé sét. A bá nyá szat
a víz- és táj vé de lem ügyét is fel szín re hoz ta. Köz pon ti lag
irá nyí tott sza bá lyok kal pró bál ták ele jét ven ni a ter mé sze ti
erõ for rá sok tel jes fel élé sé nek. Bá nyá kat zár tak be. Tün te -
té sek, erõ szak ba tor kol ló de monst rá ci ók so ra kí sér te az
ipa ro so dás kez de ti lé pé se it Ja pán ban. A ka u za li tás el vé -
nek a bá nya ká rok ese tén tör té nõ kez de ti meg je le né sé vel a
ve szé lyes üzem ve szé lyes jel zõ je hát tér be szo rult, és he -
lyét át vet te a kár és az ezt elõ idé zõ ma ga tar tás kö zöt ti oko -
za tos ság konstatálása.

Mun ka vál la ló-vé del mi, va la mint ipar tör vé nyek je len -
tet ték a mai ja pán kör nye zet jog tör té ne té nek ki in du ló pont -
ját a 19. szá za di Ja pán ban. Az ipar tör vé nyen kí vül nyu ga ti, 
észak-ame ri kai min tá ra nem ze ti par ko kat lé te sí tet tek. A
kör nye zet jog-tör té net haj na la te hát vég sõ so ron glo bá li san 
ha son ló jel le gû in téz ke dé sek men tén ala kult vi lág szer te.
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Az ipa ro so dás kö vet kez mé nye ként To ky ó ban és Osa ká -
ban már 1949-ben bo csá tot tak ki kör nye zet vé del mi tár gyú
jog sza bá lyo kat, de ezek nem vál tot ták ki a kí vánt ered -
ményt. Azt kö ve tõ en, hogy hét száz ha lász el fog lalt egy pa -
pír gyá rat, mi vel a gyár ál tal kel tett víz szennye zés mi att
nem tud tak ele gen dõ ha lat fog ni, két víz vé del mi tör vény is 
ha tály ba lé pett. To váb bá 1962-ben egy le ve gõ tisz ta sá gi
jog sza bály.

Ja pán ban az 1970-es évek tõl kör nye zet vé dõ moz gal -
mak je len tek meg a köz élet po rond ján: a nyil vá nos ság
elõtt rá mu tat tak a kü lön fé le ve gyi anya gok – az ipa ri
szenny vi zek hi gany-, il let ve kad mi um szennye zett sé ge; a
lég tér kén-di oxid dal va ló szennye zé se; – és az egy re nö -
vek võ szá mú be teg sé gek (pl. aszt ma) köz ti ok-oko za ti
össze füg gés re.

1971 és 1973 kö zött négy nagy pol gá ri kár té rí té si per is
zaj lott az al só fo kú ja pán kör ze ti bí ró sá gok ról ki in dul va.
Ilyen pe rek so ka sá ga mu tat ta meg a ci vil szer ve zõ dés, az
ál lam pol gár ere jét a kör nye ze tért és ter mé sze tért va ló ten -
ni aka rás ban. Az ügye ket azok ról a vá ro sok ról ne vez ték el
(Mi na ma ta, Yok ka i chi…), ahol a kör nye zet szennye zés
kel tet te be teg sé get elõ ször fel fe dez ték. In nen ered pl. a
Mi na ma ta-kór.

1971. má jus 24-én fo gad ta el a ja pán tör vény ho zás az
or szá gos Kör nye zet vé del mi Ügy nök ség fel ál lí tá sá ról szó -
ló tör vényt.

1967-ben meg je lent a kör nye zet vé de lem alap ja i ról szó -
ló tör vény, mely a gaz da sá gi fej lõ dés és a ter mé sze ti ér té -
kek meg óvá sa köz ti fi nom egyen súly, rö vi den a fenn tart -
ha tó fej lõ dés kí vá nal mát fo gal maz ta meg 1. §-ában.
1970-ben mó do sí tot ták, és még to váb bi ti zen négy kör nye -
zet vé del mi jog sza bályt fo gad tak el. Az 1967. évi kör nye -
zet vé del mi alap tör vény je len tõs re ví zi ót kö ve tõ en, 1993.
no vem ber 19-én lé pett ha tály ba az így mó do sult for má ban.
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.). Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 13 608 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1218 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.2470 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.9

7
7

1
4

1
9

1
0

9
0

9
7

8
0

0
6

0


