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Tör vény

2007. évi CVI.
tör vény

az állami vagyonról*

* A Tör vény tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. szep tem ber 17-i
121. szá má ban ta lál ha tó. A Szer kesz tõ ség fel hív ja a fi gyel met a tör vény
 természetvédelmet érin tõ ren del ke zé se i re.

Kor mány ren de let

A Kormány
239/2007. (IX. 12.) Korm.

ren de le te
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeirõl  szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Ltv.) 10.  §-ának (10) be kez dé sé ben és
35/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és 
– a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – azok irat tá ri
anya gá ra ter jed ki. E ren de let ha tá roz za meg a köz fel ada -
tot el lá tó szer vek hez be ér ke zõ és az ott ke let ke zett pa pír
ala pú és elekt ro ni kus köz ira tok (a továb biak ban: irat) ke -
ze lé sé nek egy sé ges kö ve tel mé nye it, to váb bá a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek, az ön kor mány za ti hi va ta lok és az
ön kor mány za ti tár su lá sok irat ke ze lé si sza bály za tai vég re -
haj tá sá nak el len õr zé si rend jét.”

(2) A Korm. ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz ira tok ke ze lé sé nek szak mai irá nyí tá sá ért fe le -
lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) e fel adat kö rét a
Kor mány za ti Irat ke ze lé si Fel ügye let (a továb biak ban:
KIF) út ján lát ja el.”

2.  §

(1) A Korm. ren de let 2.  §-ának 10. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„10. ér kez te tés: mi ni má li san az ér ke zett kül de mény sor -

szá má nak, kül dõ jé nek, az ér kez te tés dá tu má nak és köny -
velt pos tai kül de mény nél a kül de mény pos tai azo no sí tó já -
nak (kü lö nö sen kód, rag szám) nyil ván tar tás ba vé te le;”

(2) A Korm. ren de let 2.  §-ának 22. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„22. kül de mény: az irat vagy tárgy – ki vé ve a rek lám -

anyag, saj tó ter mék, elekt ro ni kus sze mét –, ame lyet kéz be -
sí tés cél já ból bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán cím -
zés sel lát tak el;”

(3) A Korm. ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ 38. és 39. pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„38. kez dõ irat: az ügy ben ke let ke zett elsõ irat, az ügy

in dí tó ira ta;
39. sav men tes do boz: lig nint, sa vas ada lék anya got és

szí ne zé ket nem tar tal ma zó, pa pír ból ké szí tett tá ro ló esz -
köz.”

3.  §

A Korm. ren de let 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel bon tás nél kül do ku men tál tan a cím zett nek kell
to váb bí ta ni azo kat a kül de mé nye ket,

a) ame lyek „s.k.” fel bon tás ra szól nak,
b) ame lyek nél ezt az arra jo go sult sze mély el ren del te,

va la mint
c) ame lyek név re  szólóak és meg ál la pít ha tó an ma gán -

jel le gû ek.”

4.  §

A Korm. ren de let 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„34.  § (1) Min den be ér ke zett kül de ményt ér kez tet ni kell.
(2) A kül de mény nek a fo ga dó fél hez tör té nõ be ér ke zé se

idõ pont já ban nyil ván tar tás ban kell rög zí te ni mi ni má li san
a kül de mény sor szá mát, kül dõ jét, az ér kez te tés dá tu mát és
köny velt pos tai kül de mény nél a kül de mény pos tai azo no -
sí tó ját. Az ér kez te tés dá tu mát és az ér kez te tõ azo no sí tót a
kül de mény el vá laszt ha tat lan ré sze ként fel kell tün tet ni. 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 sze rin ti elekt ro -
ni kus ügy in té zés so rán az ér kez te tõ azo no sí tó szám kép zé -
se a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint tör té nik.



(3) A ki zá ró lag ér kez te ten dõ ira tok kö rét, ame lye ket
nem kell ik tat ni, az irat ke ze lé si sza bály zat ban kell meg ha -
tá roz ni.”

5.  §

A Korm. ren de let 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„40.  § Az ik ta tó szám fel épí té se a köz pon ti ügy irat ke ze lés 
ese tén: fõ szám – al szám/év/; az ik ta tó szám fel épí té se az
osz tott vagy ve gyes ügy irat ke ze lés ese tén: ik ta tó hely azo -
no sí tó ja/fõ szám – al szám/év/egye di azo no sí tás. A fõ szám –
al szám/év/ egy egy ség ként te kin ten dõ azo no sí tó. A fõ szám
és al szám fo lya ma tos sor szám, ame lyet a szoft ver ben be ál lí -
tott szám lá ló au to ma ti ku san ké pez. Az év szám az ak tu á lis
év négy szám je gye. Az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szám és be -
tû kom bi ná ci ó ja) az adott szer ve zet – igé nye i nek meg fele -
lõen – ala kít ja ki (nem osz tott ik ta tás ese tén ez az adat le het
az ik ta tó könyv be tû és szám kom bi ná ci ós azo no sí tó ja).
Egye di azo no sí tá si je lö lés al kal ma zá sa nem kö te le zõ. Az
ik ta tó hely azo no sí tó kat az irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le -
tét el lá tó fe le lõs ve ze tõ ad ja ki és tart ja nyil ván.”

6.  §

A Korm. ren de let 41.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a rend vé -
del mi szer vek nél, bí ró sá gok nál és ügyé szi szer vek nél a
kü lön bö zõ évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett ira -
to kat is egy fõ szá mon le het nyil ván tar ta ni. A kü lön bö zõ
évek ben, de ugyan azon ügy ben ke let ke zett, egy fõ szá mon
nyil ván tart ha tó ügyek kö rét a Ma gyar Or szá gos Le vél tár -
ral, illetve az ille té kes szak le vél tár és a mi nisz ter egyet ér -
té sé vel az irat ke ze lé si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni.”

7.  §

A Korm. ren de let 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„43.  § (1) Az ik ta tó köny vet az év utol só mun ka nap ján,
az utol só irat ik ta tá sa után – a 41.  § (6) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – le kell zár ni.

(2) A kézi ik ta tó könyv ese té ben az ik ta tás ra fel hasz nált
utol só szá mot kö ve tõ alá hú zás sal kell a zá rást el vé gez ni,
majd azt a kel te zést köve tõen alá írás sal, to váb bá a kör bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val hi te le sí te ni kell. A 41.  § (6) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sa so rán kézi ik ta tó könyv ese -
tén a le zárt ik ta tó könyv ben ezt köve tõen új irat fõ szám ra
tör té nõ ik ta tá sa ti los, az ér ke zett újabb ira tot az ugyan azon
ügy so ron kö vet ke zõ al szá má ra ik tat ják.

(3) Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa ese tén – a 41.  §
(6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – biz to sí ta ni kell,
hogy zá rás után a rend szer be az adott évre, az adott ik ta tó -

könyv be ne le hes sen több ira tot ik tat ni. A 41.  § (6) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sa ese tén az év utol só mun ka -
nap ján el kell ké szí te ni az ik ta tó könyv idõ bé lyeg zõ vel el -
lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát. Ezt köve tõen az elõ -
zõ évi ik ta tó könyv ben új irat fõ szám ra tör té nõ ik ta tá sa ti -
los, az ér ke zett újabb ira tot az ugyan azon ügy so ron kö vet -
ke zõ al szá má ra ik tat ják. Az ik ta tó köny vek vég le ges zá rá -
sá nak ré sze ként el kell ké szí te ni – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv idõ bé lyeg -
zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát.”

8.  §

A Korm. ren de let 65.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A le vél tár szá má ra át adan dó ügy ira to kat az ügy vi -
te li se géd le tek kel együtt nem fer tõ zött ál la pot ban, levél -
tári õr zés re al kal mas sav men tes do bo zok ban az át adó költ -
sé gé re az irat tá ri terv sze rint, át adás-át vé te li jegy zõ könyv
kí sé re té ben, annak mel lék le tét ké pe zõ át adá si egy ség sze -
rin ti (do boz, cso mag stb.) té tel jegy zék kel együtt, tel jes, le -
zárt év fo lya mok ban kell át ad ni. A vissza tar tott ügy ira tok -
ról kü lön jegy zé ket kell ké szí te ni. Az át adá si jegy zé ket és
a vissza tar tott ira tok ról ké szí tett jegy zé ket – a le vél tár ral
egyez te tett mó don – elekt ro ni kus for má ban is át kell
adni.”

9.  §

A Korm. ren de let a kö vet ke zõ 67/A–68/C.  §-sal és az
azt meg elõ zõ cím mel egé szül ki:

„A központi államigazgatási szervek, az önkormányzati
hivatalok és az önkormányzati társulások iratkezelési
szabályzataiban foglaltak végrehajtásának ellenõrzési

rendje

Általános rendelkezések

67/A.  § (1) A mi nisz ter a köz ira tok ke ze lé sé nek szak -
mai irá nyí tá sá val össze füg gõ el len õr zé si fel ada ta it a KIF
út ján, az éves mun ka terv ben meg ha tá ro zott üte me zés sel, a 
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél vég zi.

(2) A te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let 22.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban biz to sí tott
el len õr zé si jog kö ré ben ellen õr zi az ön kor mány za ti hi va ta -
lok irat ke ze lé si sza bály za ta i ban fog lal tak vég re haj tá sát, a
he lyi ön kor mány za tok tár su lá sá ról és együtt mû kö dé sé rõl
 szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis -
tér sé gi tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény
12.  §-ának (2) be kez dé sé ben biz to sí tott tör vényességi el -
len õr zé si jog kö ré ben ellen õr zi az ön kor mány za ti tár su lá -
sok irat ke ze lé si sza bály za ta i ban fog lal tak vég re haj tá sát.
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(3) A KIF és a köz igaz ga tá si hi va ta lok (1) és (2) be kez -
dés ben rög zí tett el len õr zé si te vé keny sé ge nem érin ti a
köz le vél tá rak el len õr zé si jo go sult sá ga it sza bá lyo zó jog -
sza bá lyi elõ írásokat.

(4) Az ellen õr zés cél ja az irat ke ze lés hely ze té nek fel tá -
rá sa, to váb bá annak vizs gá la ta, hogy az irat ke ze lés gya -
kor la ti vég re haj tá sa meg fe lel-e a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban, sza bály za tok ban fog lal tak nak.

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek ese té ben az el -
len õr zé sek éves ütem ter vét a KIF a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár ral egyez tet ve ha tá roz za meg. Az ön kor mány za ti hi -
va ta lok és az ön kor mány za ti tár su lá sok ese té ben az el len -
õr zé sek éves ütem ter vét a te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga -
tá si hi va tal az ille té kes köz le vél tár ral egyez tet ve ha tá roz za 
meg.

(6) Az el len õr zés ben nem ve het részt az el len õr zött
szerv dol go zó já nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro -
zott hoz zá tar to zó ja (kö ze li hoz zá tar to zó ja).

(7) Az el len õr zést vég zõ a ki zá rá si okot köz vet len ve ze -
tõ jé nek ha la dék ta la nul kö te les be je len te ni, de azt az el len -
õr zött szerv is be je lent he ti.

(8) Az el len õr zést vég zõ kö te les a ti tok vé de lem re, va la -
mint a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó elõ írásokat
be tar ta ni.

Az ellenõrzés rendje

67/B.  § (1) Az el len õr zés rõl az el len õri zen dõ szer vet
(a továb biak ban: szerv) az ellen õr zés meg kez dé se elõtt
leg alább ti zen öt nap pal írás ban – az irat ke ze lés fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ jén ke resz tül – ér te sí te ni kell az el -
len õr zé si terv egy ide jû meg kül dé sé vel, amennyi ben annak 
meg kül dé se az ellen õr zés cél ját nem hi ú sít ja meg.

(2) El len õr zés re a KIF, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal
meg bí zott köz tiszt vi se lõ je jo go sult. Az el len õr zés re jo go -
sult sze mély az el len õr zé si jo go sult sá gát az ellen õr zés
meg kez dé se elõtt kö te les iga zol ni. Az el len õr zés re jo go -
sult sze mélyt el len õr zé si meg bí zó le vél lel kell el lát ni,
amely a mun kál ta tói (szol gá la ti) iga zol vánnyal együtt ér -
vé nyes. Az el len õr zé si meg bí zó le vél nek tar tal maz nia kell:

a) a „meg bí zó le vél” el ne ve zést;
b) az ellen õr ne vét, be osz tá sát, mun kál ta tói (szol gá la ti) 

iga zol vá nyá nak a szá mát;

c) az ellen õr zés he lyé re, az el len õr zé si terv re tör té nõ
uta lást;

d) az ellen õr zés vég re haj tá sá ra, el já rá si sza bá lyá ra vo -
nat ko zó jog sza bály meg ne ve zé sét;

e) a meg bí zó le vél ér vé nyes sé gi ide jét;

f) a ki ál lí tás kel tét;

g) a ki ál lí tás ra jo go sult alá írá sát, a bélyegzõlenyo -
matot.

(3) Az el len õr zést úgy kell vé gez ni, hogy az el len õr zött
szerv ren del te tés sze rû te vé keny sé gét le he tõ leg ne aka dá -
lyoz za. Az el len õr zést az el len õriz ni kí vánt te vé keny ség

foly ta tá sa ide jén (mun ka nap) a szerv hi va ta los mun ka ide -
jé nek meg fe le lõ idõ pont ban kell vé gez ni.

Az ellenõrzés eszközei, módszere, szempontjai,
eredménye, az ellenõrzési jegyzõkönyv

67/C.  § (1) Az el len õr zést vég zõ sze mély az ellen õr zés
ered mé nyes le foly ta tá sa ér de ké ben jo go sult:

a) az ellen õr zés le foly ta tá sá hoz szük sé ges te rü let re be -
lép ni (a szerv szék he lye, te lep he lye, irat tá ra, rak tá ri he lyi -
sé ge stb.), illetve a sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ elekt -
ro ni ku san tá rolt ada tok hoz hoz zá fér ni;

b) az irat ke ze lés sel kap cso la tos ira tok ba, irat ke ze lé si
nyil ván tar tá sok ba be te kin te ni, amely nek kö ré ben az ellen -
õr zés tár gyá val össze füg gõ ira tot – az ál lam tit kot és a szol -
gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tok és a sze mé lyes ada tok ki vé -
te lé vel – meg vizs gál hat;

c) az irat ke ze lés sel kap cso la tos mun ka fo lya ma to kat
meg vizs gál ni;

d) az irat ke ze lés sel össze füg gés ben fel vi lá go sí tást kér -
ni, amely nek ke re té ben a vizs gált szerv tõl sze mé lyes adat -
nak nem mi nõ sü lõ ada to kat, tá jé koz ta tást kér het.

(2) Az irat ke ze lés hely ze té nek fel tá rá sa ér de ké ben az el -
len õr zést vég zõ el len õr zé se so rán az aláb bi kö rül mé nye ket 
vizs gál ja kü lö nö sen:

a) az el len õr zött szerv ren del ke zik-e az Ltv., va la mint a 
Korm. ren de let nek meg fe le lõ egye di/egy sé ges irat ke ze lé si 
sza bály zat tal;

b) mi lyen az irat ke ze lés szer ve ze te (köz pon ti, osz tott,
ve gyes);

c) az irat ke ze lés sel kap cso la tos fe le lõs sé get;
d) az el len õr zött szerv irat ke ze lé si in for ma ti kai inf ra -

struk tú rá ját (irat ke ze lé si szoft ver ada tok, a jo go sult sá gi
rend szer ki dol go zott sá ga, az irat ke ze lé si szoft ver mû kö dé -
si ta pasz ta la tai stb.);

e) ho gyan tá mo gat ja az irat ke ze lé si gya kor lat a szerv
ren del te tés sze rû mû kö dé sét;

f) az irat ke ze lés fo lya ma tát;
g) az ik ta tá si/nyil ván tar tá si fe gyel met, az ik ta tó köny -

vek hi te les sé gét, a kül de mé nyek út já nak pon tos nyo mon
kö vet he tõ sé gét, a hi va ta li bé lyeg zõk nyil ván tar tá sá nak és
hasz ná la tá nak rend jét, az irat egy ség el vé nek érvényesü -
lését;

h) a le járt meg õr zé si ide jû ira tok irat ke ze lé si sza bály -
zat ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti rend sze res se lej te zé sét és
a nem se lej tez he tõ, ma ra dan dó ér té kû ira tok ille té kes le -
vél tár nak tör té nõ át adá sát;

i) a fel adat kö rök meg vál to zá sa, meg szû nõ szer vek,
szer ve ze ti egy sé gek ese tén az ira tok sor sá nak ren de zé sét.

(3) Az ellen õr zés so rán az ellen õr zés tár gyá val kap cso -
lat ban a szerv nél tett meg ál la pí tá sok ról jegy zõ köny vet ké -
szít az el len õr zést le foly ta tó sze mély. Az el len õr zé si jegy -
zõ könyv nek tar tal maz ni kell:

a) az el já ró szerv meg ne ve zé sét;
b) az el len õr zött szerv meg ne ve zé sét;
c) az ellen õr zés cél ját;
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d) a hely szín és az idõ pont meg je lö lé sét;
e) az el len õr zést vég zõ sze mé lyek meg ne ve zé sét;
f) az ellen õr zés so rán ta pasz talt, a vizs gá lat szem pont -

já ból lé nye ges kö rül mé nye ket és meg ál la pí tá so kat;
g) a vizs gált szer vet kép vi se lõ sze mély ál tal a vizs gá -

lat tal kap cso lat ban tet t nyi lat ko za to kat;
h) a vizs gált szer vet kép vi se lõ sze mély és az el len õr -

zést vég zõ sze mély alá írá sát.
(4) Az el len õr zé si jegy zõ könyv egy pél dá nyát az el len -

õr zést vég zõ a hely szí nen át ad ja vagy amennyi ben ez va la -
mi lyen ok ból nem le het sé ges, az ellen õr zés be fe je zé sét kö -
ve tõ öt na pon be lül meg kül di a vizs gált szerv nek. Az el -
len õr zést vég zõ az el len õr zé si jegy zõ könyv egy pél dá nyát
tá jé koz ta tá sul az ille té kes köz le vél tár nak is meg kül di.

(5) Amennyi ben az ellen õr zés so rán meg ál la pí tot ták,
hogy az el len õr zött szerv a jog sza bály ban fog lalt elõ -
írásokat meg sér tet te, az ellen õr zõ

a) fel hív ja a szerv fi gyel mét a jog sza bály sér tés re és ha -
tár idõ meg ál la pí tá sá val, va la mint a jog kö vet kez mé nyek re
tör té nõ fi gyel mez te tés sel fel szó lít ja annak megszünte -
tésére,

b) meg ke re si az in téz ke dés re ha tás kör rel ren del ke zõ
szer vet, illetve fe gyel mi vagy egyéb el já rást kezde -
ményez.”

10.  §

A Korm. ren de let 69.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ér vé nyes ta nú sít vánnyal ren del ke zõ irat ke ze lé si 
szoft ve re ket e ren de let 40.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig,
leg ké sõbb a ta nú sít vány meg újí tá sa kor kell megfelel -
tetni.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Korm. ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé se, 4.  §-a, 9.  §-a, 11.  §-ának (2) be -
kez dé se, va la mint 69.  §-ának (4) be kez dé se.

(2) A Korm. ren de let 2.  §-ának 24. pont já ban a „hely -
ben” szö veg rész he lyé be az „irat tá ri” szö veg rész lép.

12.  §

Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Mi nisz te ri ren de le tek

A pénz ügy mi nisz ter
19/2007. (IX. 13.) PM

ren de le te

a kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjérõl  szóló

36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (4) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – az aláb bi a -
kat ren de lem el:

1.  §

A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi 
szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999.
(XII. 27.) PM ren de let 9.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Kincs tár azon na li be sze dé si meg bí zást

a) a kincs tá ri kör be tar to zók kal szem ben a sa ját gaz dál -
ko dá suk kal össze füg gés ben az elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám la [Korm. ren de let 99.  § (1) be kez dés a) pont,
105.  § (1) be kez dés, 107.  § (1) be kez dés c) pont], a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben
pe dig a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám la [Korm. ren de let 98.  § (1) be kez dés d) pont],

b) kincs tá ri pénz for gal mi szám la tu laj do no sok kal
szem ben a pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló fo lyó -
szám la [Korm. ren de let 97.  § (2) be kez dés a) pont],

c) az a) és b) pont ban fog lal ta kon túl me nõ en a kincs tá ri 
ügy fél ál tal adott Fel ha tal ma zó le vél alap ján az ab ban
meg je lölt szám la

ter hé re tel je sít.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM
együt tes ren de le te

a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû
motorok gáznemû és részecskékbõl álló

szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról  szóló
75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet

módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el -
járva, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben, va la -
mint a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A nem köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû mo -
to rok gáz ne mû és ré szecs kék bõl álló szennyezõanyag-
 kibocsátásának kor lá to zá sá ról  szóló 75/2005. (IX. 29.)
GKM–KvVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
17.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:)

„f) a Ta nács 2006/105/EK irány elve (2006. no vem -
ber 20.) a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga dott
79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csatla -
kozására te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” címû
rész 1. pont ja.”

2.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

(2) Ez a ren de let a kör nye zet vé de lem te rü le tén el fo ga -
dott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és
2001/81/EK irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko -

zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról  szóló, 2006. no -
vem ber 20-i 2006/105/EK ta ná csi irány elv Mel lék let
„B. Ipar i szennye zés csök ken tés és koc ká zat ke ze lés” rész
1. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kó ka Já nos s. k., Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Melléklet

a 79/2007. (IX. 15.) GKM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 8. számú mellékletének módosítása

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 1. pont 1. rész he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. rész – kis „e” betû, me lyet a jó vá ha gyást meg adó
 ország meg kü lön böz te tõ be tû je le vagy szá ma kö vet:

1 Né met or szág

2 Fran cia or szág

3 Olasz or szág

4 Hol lan dia

5 Svéd or szág

6 Bel gi um

7 Ma gyar or szág

8 Cseh Köz tár sa ság

9 Spa nyol or szág

11 Egye sült Ki rály ság

12 Auszt ria

13 Lu xem burg

17 Finn or szág

18 Dá nia

19 Ro má nia

20 Len gyel or szág

21 Por tu gá lia

23 Gö rög or szág

24 Ír or szág

26 Szlo vé nia

27 Szlo vá kia

29 Észt or szág

32 Lett or szág

34 Bul gá ria

36 Lit vá nia

CY Cip rus

MT Mál ta”
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A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
80/2007. (IX. 19.) GKM

ren de le te
a kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más

hajózási létesítmény létesítésérõl,
használatbavételérõl, üzemben tartásáról

és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról*

* A ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. szep tem ber 19-i
122. szá má ban ta lál ha tó.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint

a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
28/2007. (IX. 19.) KvVM–EüM–FVM

együttes rendelete
a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl 

 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban, az egész -
ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött
lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl
 szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let 
6. szá mú mel lék le té nek „55. Ál la ti te te met ége tõ be ren de -
zé sek” pont ja ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

Dr. Fo dor Gá bor s. k., Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

122/B/1997. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány ellenes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra, mu lasz tás ban megnyil -
vánuló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra és jog sza -
bály nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra
irá nyuló in dít vá nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t :

1. Az Alkot mány bíró ság a víz gaz dál ko dás ról  szóló
1995. évi LVII. tör vény 8.  § (1) be kez dé se, 34.  § (1) és
(5) be kez dé se, 35.  § (1)–(3) be kez dé sei, 41.  § (2) be kez dé -
se, 44.  § (4) be kez dé se, 1. szá mú mel lék let 7. a) pont ja; a
vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 30.  §
(3) be kez dé se; a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII.
tör vény 25.  § (1) és (4) be kez dé se, 26.  § (1) be kez dés
a) pont ja; a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se, 5.  § (3) be -
kez dé se, 12.  § (2) be kez dés a) pont ja, 13.  § (3) be kez dé se,
22.  § (1) be kez dé se; a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi
CX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002. (VIII. 23.)
Korm. ren de let 1/a. mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont ja és 
31/a. mel lék let 3. h) pont ja; az elekt ro ni kus hír köz lé si elõ -
fi ze tõi szer zõ dé sek re és azok meg kö té sé re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról  szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM ren -
de let 4.  §-a, a köz cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz -
ügyi és mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 58/2005. (VII. 7.) GKM 
ren de let 1.  §-a, 4.  § (1) be kez dé se, 5.  § (1) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyuló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság a gáz szol gál ta tás ról  szóló
1994. évi XLI. tör vény 17.  § (2) be kez dé se, 34.  § (6) be -
kez dé se; a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör -
vény 34.  § (4) és (5) be kez dé se; a köz mû ves ivó víz el lá tás -
ról és a köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé se; a víz gaz dál ko -
dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de -
let 12.  § (2) be kez dé se, va la mint 13.  § (1) és (2) be kez dé se
al kot má nyos sá gi vizs gá la tá ra in dult al kot mány bí ró sá gi el -
já rást meg szün te ti.

3. Az Alkot mány bíró ság a táv köz lés rõl  szóló 1992. évi
LXXII. tör vény 40.  § (2) be kez dé se; a gáz szol gál ta tás ról
 szóló 1994. évi XLI. tör vény 17.  § (2) be kez dé se; a vil la mos 
ener gia ter me lé sé rõl, szál lí tá sá ról és szol gál ta tá sá ról  szóló
1994. évi XLVIII. tör vény 44.  §-a; a víz gaz dál ko dás ról
 szóló 1995. évi LVII. tör vény 7.  § (3) be kez dé se, 9.  § (2) be -
kez dé se, 34.  § (4) és (5) be kez dé se, 36.  § (1) és (2) bekez -
dése, 41.  § (2) be kez dé se, 42.  § (1) be kez dé se, 1. szá mú
mel lék let 7. a) pont ja; a vil la mos há ló zat-fej lesz té si hoz zá já -
ru lás ról  szóló 26/1995. (VII. 25.) IKM ren de let 2.  § (1) be -
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kez dé se, 4.  § (1), (3) és (8) be kez dé se; a gáz el osz tó ve ze ték -
re vo nat ko zó há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló
32/1995. (VII. 8.) IKM ren de let egé sze, va la mint 1.  § (1) és
(2) be kez dé se, 3.  § (8) be kez dé se; a táv köz lé si be ru há zá si
hoz zá já ru lás ról  szóló 84/1995. (VII. 12.) Korm. ren de let
2.  § (4) be kez dé se; a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló
160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let egé sze, va la mint 2.  §
(3) be kez dé se, 4.  § (2) be kez dé se, 5.  § (2) és (3) be kez dé se,
12.  § (2) be kez dés a) pont ja, 13.  § (2) és (3), va la mint (5) be -
kez dé se, to váb bá a 13.  § egé sze; a táv köz lé si elõ fi ze tõi szer -
zõ dé sek rõl  szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. ren de let 3.  §
a) pont ja, 29.  § (2) bekez dése és 30.  § (1) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re
irá nyuló in dít vá nyo kat vissza uta sít ja.

4. Az Alkot mány bíró ság a víz gaz dál ko dás ról  szóló
1995. évi LVII. tör vény 34.  § (4) be kez dé se, az 1. szá mú
mel lék let 7. a) pont ja és a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról
 szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez -
dé se nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek meg ál la pí tá sát
kez de mé nye zõ in dít ványt vissza uta sít ja.

5. Az Alkot mány bíró ság a víz gaz dál ko dá si tár su la tok -
ról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 9.  §-ával
kap cso lat ban be nyúj tott, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sát kez de mé nye zõ in dít -
ványt vissza uta sít ja.

6. Az Alkot mány bíró ság a jog sza bály al ko tás kez de mé -
nye zé sé re vo nat ko zó in dít ványt vissza uta sít ja.

I n  d o  k o  l á s

I.

1.1. Az in dít vá nyo zó el sõ be ad vá nyá ban a tá ma dott
jog sza bá lyi ren del ke zé sek pon tos meg ne ve zé se és az Al -
kot mány va la mely ren del ke zé sé nek meg je lö lé se nél kül a
köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lá so kat sza bá lyo zó ki lenc jog -
sza bály meg sem mi sí té sét kér te. Az in dít vá nyo zó a ké sõbb
ér ke zett be ad vá nyá ban az Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé -
re hi vat koz va kér te a jog sza bá lyok meg sem mi sí té sét.
2004-ben az Alkot mány bíró ság tá jé koz tat ta az in dít vá -
nyo zót ar ról, hogy az idõ köz ben ho zott 460/B/1998. AB
ha tá ro zat vá laszt adott ar ra az in dít vá nyo zó ké rel mé vel
szo ro san össze füg gõ kér dés re, hogy alkot mány elle nes-e,
hogy e sza bá lyok alap ján „a fo gyasz tók ál tal be fi ze tett
pén zen épí tett gáz ve ze ték el len szol gál ta tás nél kül a gáz -
szol gál ta tó tu laj do ná ba megy át”. Az Alkot mány bíró ság
fel hív ta az in dít vá nyo zó fi gyel mét ar ra is, hogy be ad vá nya 
ki egé szí tés re szo rul, mert ab ban nem sze re pel, hogy a ki -
fo gás olt tör vények és ren de le tek mely sza ka sza i nak al kot -
má nyos sá gi vizs gá la tát ké ri. Ezt köve tõen az in dít vá nyo zó 
egy lis tát kö zölt azok ról a jog sza bá lyi ren del ke zé sek rõl,
ame lyek meg sem mi sí té sét kér te. Ezek egy rész e már a ki -
egé szí tett in dít vány be nyúj tá sa kor sem volt ha tály ban: a
gáz szol gál ta tás ról  szóló 1994. évi XLI. tör vény (a továb -
biak ban: ré gi Gszt.) 17.  § (2) be kez dé se, a vil la mos ener -

gia ter me lé sé rõl, szál lí tá sá ról és szol gál ta tá sá ról  szóló
1994. évi XLVIII. tör vény 44.  §-a, a vil la mos há ló zat-fej -
lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló 26/1995. (VII. 25.) IKM ren -
de let 2.  § (1) be kez dé se, 4.  § (1) és (3) be kez dé se, va la mint 
(8) be kez dé se, a táv köz lés rõl  szóló 1992. évi LXXII. tör -
vény 40.  § (2) be kez dé se, a táv köz lé si be ru há zá si hoz zá já -
ru lás ról  szóló 84/1995. (VII. 12.) Korm. ren de let 2.  §
(4) be kez dé se és a táv köz lé si elõ fi ze tõi szer zõ dé sek rõl
 szóló 249/2001. (XII. 18.) Korm. ren de let 3.  § a) pont ja,
29.  § (2) be kez dé se és 30.  § (1) be kez dé se.

1.2. Te kin tet tel ar ra, hogy a gáz el osz tó ve ze ték re vo -
nat ko zó há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló 32/1995.
(VIII. 8.) IKM ren de let meg ho za ta la a ré gi Gszt. fel ha tal -
ma zá sán ala pul, az in dít vá nyo zó a ké re lem be nyúj tá sa kor
még ha tá lyos ren de let 1.  § (1) és (2) be kez dé se, to váb bá
3.  § (8) be kez dé se meg sem mi sí té sét is kér te. E ren del ke zé -
sek ír ták elõ a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás meg fi ze té sé -
nek kö te le zett sé gét.

1.3. A ré gi Gszt.-t idõ köz ben ha tá lyon kí vül he lyez te a
föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény (a továb -
biak ban: új Gszt.), amely nek 25.  § (1) be kez dé se alap ján a
fo gyasz tók csat la ko zá si díj fi ze té sé re kö te le sek. E csat la -
ko zá si dí jat a 25.  § (4) be kez dés alap ján úgy kell meg ál la -
pí ta ni, hogy az fe de ze tet nyújt son a ha té ko nyan mû kö dõ
el osz tó ve ze ték tu laj do nos nál a fo gyasz tó be kap cso lá sa
 miatt fel me rült in do kolt költ sé gek re. Az új Gszt. 26.  §
(1) be kez dés a) pont ja le he tõ vé te szi, hogy az el osz tó ve ze -
ték tu laj do no sa meg ta gad ja a fo gyasz tó be kap cso lá sát, ha
a fo gyasz tó a csat la ko zá si dí jat nem fi ze ti. Az in dít vá nyo -
zó ál lás pont ja sze rint az új Gszt. 48.  §-a alap ján a szol gál -
ta tói árak a szol gál ta tó nál fel me rült in do kolt költ sé ge ket a
le he tõ leg tel je sebb mér ték ben fe de zik, ezért a fo gyasz tó
ré szé rõl tör té nõ min den to váb bi be fi ze tés a szol gál ta tó
ext ra pro fit ját nö ve li. Ez a fo gyasz tó va gyo ná nak az Al kot -
mány 13.  §-ában fog lalt ki sa já tí tá sát je len ti, és az Al kot -
mány 9.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ mó don „hát rá nyo san
kü lön böz tet a fo gyasz tó és a szol gál ta tó va gyo na kö zött”.
Mind ezek  miatt az in dít vá nyo zó az új Gszt. 25.  § (1) és
(4) be kez dé se, va la mint 26.  § (1) be kez dés a) pont já nak
meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

1.4. A csat la ko zá si költ ség meg fi ze té sé rõl ren del ke zõ
elõ írásokat ki fo gás ol ta az in dít vá nyo zó a vil la mos ener gi á -
ról  szóló 2001. évi CX. tör vény (a továb biak ban: Vet.) 30.  §
(3) be kez dé sé vel, az e tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
180/2002. (VIII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 
1/a. mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont já val és a 31/a. mel -
lék let 3. h) pont já val, to váb bá a köz cé lú vil la mos há ló zat ra
csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
47/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 1.  § (1) be kez dés a) és
b) pont ja i val, va la mint a 3.  § (1) be kez dés a) pont já val
össze füg gés ben. Ezek – ál lás pont ja sze rint – ki sa já tí tás nak
mi nõ sül nek, és az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sét is sér tik.

1.5. Az elekt ro ni kus hír köz lé si elõ fi ze tõi szer zõ dé sek -
re és azok meg kö té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM ren de let (a továb biak ban:
IHM ren de let) 4.  §-a alap ján a szol gál ta tó az elõ fi ze tõi
hoz zá fé ré si pont lé te sí té se kor, illetve mo bil te le fon szol -
gál ta tás ese tén a rá dió táv köz lõ há ló zat vég pont já hoz tör té -
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nõ csat la koz ta tá sért jo go sult egy sze ri be lé pé si dí jat fel szá -
mí ta ni. Az in dít vány sze rint ez a be lé pé si díj olyan több let -
be vé telt je len t a szol gál ta tó nak vagy a ve ze ték tu laj do no -
sá nak, amely sér ti a fo gyasz tó ér de ke it vé dõ leg ki sebb
költ ség al kal ma zá sá nak el vét. A be lé pé si díj elõ írása a
 fogyasztó va gyo ná nak ki sa já tí tá sát je len ti, és el len té tes az
Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel.

1.6. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 63.  § (1) be kez dé -
sé vel és az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em -
ber i jo gok és alap ve tõ sza bad ság jo gok vé del mé rõl Ró má -
ban, 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény és az ah hoz
kap cso ló dó nyolc ki egé szí tõ jegy zõ könyv (a továb biak -
ban: Egyez mény) 11. cikk 1. pont já val el len té tes nek tart ja, 
hogy a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
(a továb biak ban: Vgt.) 34.  § (4) be kez dé se alap ján a „víz -
gaz dál ko dá si tár su la tok tag jai (aka ra tuk tól füg get le nül) az
ér de kelt sé gi te rü le ten in gat lan tu laj don nal ren del ke zõ
vagy az in gat lant egyéb jog cí men hasz ná ló ter mé sze tes és
jo gi sze mé lyek, jo gi sze mé lyis ség gel nem ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa sá gok”. Ez a „kény szer tag ság” meg foszt ja az
ál lam pol gárt az egye sü lé si jog ön kén tes ala pon tör té nõ
gya kor lá sá tól, vé li az in dít vá nyo zó.

A Vgt. 34.  § (5) be kez dé se és a víz gaz dál ko dá si tár su la -
tok ról  szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let) 12.  § (2) be kez -
dés a) pont ja alap ján fi ze ten dõ hoz zá já ru lás az in dít vány
sze rint el len té tes az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé vel és
13.  §-ával. A be ru há zá si hoz zá já ru lást az in dít vá nyo zó „ab -
szurd fi ze té si kö te le zett ség nek” tart ja, mert a ví zi köz mû
nem szol gál ta tó, a tár su lat tag jai pe dig nem fo gyasz tók.

Sé rel mez te az in dít vány a Vgt. 41.  § (2) be kez dé sét is,
mert az a hoz zá já ru lást adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to -
zás nak te kin ti. Ezt az in dít vá nyo zó az Al kot mány
70/I.  §-ába üt kö zõ nek tart ja, mond ván „a gaz da sá gi tár sa -
ság ál tal meg ál la pí tott hoz zá já ru lá si mér ték nem tesz kü -
lönb sé get az ál lam pol gá rok jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nyai kö zött”.

A Vgt. 44.  § (4) be kez dé se alap ján, ha a tár su lat jog utód
nél kül szû nik meg, ak kor a köz fel adat el lá tá sá hoz szük sé -
ges va gyon – a he lyi víz gaz dál ko dá si köz fel ada tot egyéb -
ként el lát ni kö te les – ön kor mány zat ra vagy az ál lam ra
szál l. Az in dít vá nyo zó sze rint ez kár ta la ní tás nél kü li ki sa -
já tí tás, mert „ar ra kö te le zi a tag sá got, hogy az adó zott jö -
ve del mük bõl lét re ho zott köz mû vagy ont el len szol gál ta tás
nél kül át ad ják”.

In dít vá nyá nak eb ben a ré szé ben kér te a be ad vá nyo zó,
hogy az Alkot mány bíró ság vizs gál ja fe lül az in dít vá nyo zó
ál lás pont ja sze rint té ves meg ál la pí tá so kat tar tal ma zó
26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro za tot.

1.7. Vé gül az in dít vá nyo zó a köz mû ves ivó víz el lá tás -
ról és a köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de let ví zi köz mû-fej lesz té si hoz zá já ru lás 
fi ze té sét elõ író 4.  § (2) be kez dé sét is az Al kot mány 9.  §
(1) be kez dé se és 13.  §-a szem pont já ból ki fo gás ol ta. Vé le -
mé nye sze rint az ivó víz- és a csa tor na szol gál ta tás is ha tó -
sá gi áras, így a szol gál ta tó in do kolt költ sé ge it tel jes kö rû en 
fe de zõ ára kon fe lül fi ze tett fej lesz té si hoz zá já ru lás a fo -
gyasz tó va gyo ná nak in do ko lat lan ki sa já tí tá sát je len ti.

2. 2004 már ci u sá ban ugyan ezen in dít vá nyo zó a
Vgt.-vel és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let tel kap cso la -
tos in dít vá nyát ki egé szí tet te. Eb ben a be ad vány ban a Vgt.
és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let szin te va la mennyi
pa rag ra fu sá nak meg sem mi sí té sét kez de mé nyez te.

2.1. Az in dít vá nyo zó sze rint mi vel a víz gaz dál ko dá si
tár su la to kat nem ön kor mány zat ala pít ja, és azok nem kon -
cesszi ós meg ál la po dás ban ré szes fe lek, köz fel adat el lá tá -
sá ra hi vat ko zás sal nem gyûjt het né nek hoz zá já ru lá so kat,
nem kö te lez het nék a jog ala nyo kat kény szer tag ság ra, és
nem jut hat ná nak hoz zá köz pén zek hez sem. A „Vgt. ezen
alap ve tõ és a köz ér de ket sér tõ bel sõ el lent mon dá sá ra”
 hivatkozva kér te meg sem mi sí te ni a Vgt. 7.  § (3) be kez dé -
sét, 34.  § (4) és (5) be kez dé sét, 36.  § (1) és (2) be kez dé sét,
41.  § (2) be kez dé sét, va la mint a Vgt. 1. szá mú mel lék let
7. a) pont ját.

2.2. A Vgt. elõ írásaival, kö vet ke zés kép pen az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes az in dít vá nyo zó
sze rint a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 2.  § (3) bekez -
dése, 4.  § (2) be kez dé se, 12.  § (2) be kez dés a) pont ja,
 továbbá 13.  § (3) és (5) be kez dé se.

2.3. Az in dít vá nyo zó is mé tel ten ki fo gás ol ta, hogy a
Vgt. alap ján a ví zi köz mû ér de kelt sé gi te rü le tén fek võ in -
gat la nok tu laj do no sai au to ma ti ku san a tár su lat tag ja i vá
vál nak. Ez ugyan is el len té tes az egye sü lé si sza bad ság gal
[Al kot mány 63.  § (1) be kez dés], és sér ti az Egyez mény
11. cik ké nek 1. pont ját is. E miatt kér te a Vgt. 34.  § (4) be -
kez dé sé nek, az 1. szá mú mel lék let 7. a) pont já nak és a
Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé sé nek
meg sem mi sí té sét. Ez utób bi ren del ke zés az in dít vány sze -
rint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb -
biak ban: Jat.) 5.  §-á t és 15.  § (2) be kez dé sét is sér ti, mert
kor mány ren de let alap jo got érin tõ sza bályt tar tal maz.

2.4. A Vgt. 34.  § (5) be kez dé se sze rint a tár su lat tag jai
kö te le sek va gyo ni hoz zá já ru lást tel je sí te ni, amely nek
alap ja az ún. ér de kelt sé gi egy ség. Az ér de kelt sé gi hoz zá já -
ru lás mér té két a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 13.  §
(1) és (2) be kez dé se ha tá roz za meg. Az in dít vá nyo zó jog -
gal va ló vissza élés nek és a hát rá nyos meg kü lön böz te tés
 tilalmát [Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dés] sér tõ nek tar tot -
ta, hogy ezt az ér de kelt sé gi egy sé get nem a tény le ges
 fogyasztáshoz kö ti a jog al ko tó, ha nem a tár su lat alap sza -
bá lyá ban meg ha tá ro zott fo gyasz tás hoz.

2.5. A Vgt. 42.  § (4) be kez dé se alap ján a ví zi köz mû tár -
su la tok tag jai a tár su lat tar to zá sa i ért nem fe lel nek. Ugyan -
ak kor le he tõ ség van ar ra, hogy a költ ség ve tés fe lül ter ve zé -
sé vel vagy vesz te sé ges mû kö dés ese tén pót ló la gos be fi ze -
tés elõ írásával a hoz zá já ru lás mér té két meg nö vel jék.
Az in dít vá nyo zó sze rint a jog biz ton sá got [Al kot mány 2.  §
(1) be kez dés] sér ti, hogy a Vgt. 34.  § (5) be kez dé se és a
Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 12.  § (2) be kez dés
a) pont ja nem ha tá roz za meg a hoz zá já ru lás fel sõ ha tár át.
Ezért kér te ez utób bi ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét.

2.6. Az in dít vány sze rint a ví zi köz mû tár su la tok ellen -
õr zõ bi zott sá ga i nak a sze re pe kor lá to zott (Vízgazdálko -
dási Korm. ren de let 9.  §), ezért ve szély be ke rül het a köz -
pén zek biz ton sá gos ke ze lé se. E „sza bá lyo zá si hi á nyos sá -
gok” az in dít vá nyo zó sze rint sér tik a jog biz ton sá got, ezért
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az in dít vá nyo zó a hi vat ko zott ren del ke zés meg sem mi sí té -
sét kér te, de be ad vá nya va ló já ban mu lasz tás ban megnyil -
vánuló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyult.

2.7. Eb ben az in dít vány ban meg is mé tel te az in dít vá -
nyo zó a Vgt. 34.  § (5) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sé re és
a 26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ra vo nat -
ko zó ké rel mét.

2.8. Az in dít vány sze rint a ví zi köz mû tár su la tok alap -
sza bá lyai nem fe je zik ki az ala pí tók egy be hang zó aka ra tát, 
azok el fo ga dá sá hoz ele gen dõ a ta gok ér de kelt sé gi egy ség
sze rint szá mí tott két har ma dá nak a sza va za ta. Az in dít vány 
be nyúj tá sa kor ha tá lyos gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1997. évi CXLIV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 10.  §
(2) be kez dé se alap ján a tár sa sá gi szer zõ dés csak ak kor ér -
vé nyes, ha azt min den tag alá ír ta. A Vgt. 36.  § (1) bekez -
dése ele ve le he tet len fel té telt tar tal maz, mert az alap sza -
bály el fo ga dá sát meg elõ zõ en nincs ér vé nyes ér de kelt sé gi
egy sé ge a tár su la tok nak, ezért azok alap ján nem ha tá roz -
ha tó meg a ta gok nak a dön tés hez szük sé ges két har ma dos
több sé ge sem. Az in dít vá nyo zó a Gt. 10.  § (2) be kez dé sé re
és a Pol gá ri tör vénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) 228.  § (3) be kez dé sé re hi vat koz va
kér te a Vgt. 36.  § (1) be kez dé se, a Víz gaz dál ko dá si Korm.
ren de let 5.  § (2) és (3) be kez dé se, to váb bá 13.  § (2) be kez -
dé se meg sem mi sí té sét.

2.9. A Vgt. 44.  § (4) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si
Korm. ren de let 22.  § (1) be kez dé se alap ján a meg szûnt tár -
su lat va gyo nát a he lyi ön kor mány zat nak vagy az ál lam nak
kell át ad ni. Az in dít vá nyo zó sze rint sé rül a tu laj don hoz
 való jog [Al kot mány 13.  §], mert itt lé nye gé ben kár ta la ní -
tás nél kü li ki sa já tí tás ról van szó. Az in dít vány emel lett
 hivatkozott az Al kot mány tu laj don for mák egyen jo gú sá gá -
nak el vét meg fo gal ma zó 9.  § (1) be kez dé sé re is. A Víz gaz -
dál ko dá si Korm. ren de let 22.  § (1) be kez dé se vo nat ko zá -
sá ban az in dít vá nyo zó utalt a Jat. 4.  § a) pont já ban meg fo -
gal ma zott jog al ko tá si kö ve tel mény re.

2.10. Ki fo gás ol ta az in dít vá nyo zó azt is, hogy a Vgt.
41.  § (2) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let
13.  § (3) be kez dé se adók mód já ra ren de li be haj ta ni a be
nem fi ze tett hoz zá já ru lást. Ál lás pont ja sze rint a hoz zá já ru -
lás el ma ra dá sa nem köz tar to zás. E ren del ke zé sek az Al -
kot mány 70/A.  §-ába üt kö zõ mó don az érin tet tek szem -
pont ja it nem azo nos kö rül te kin tés sel ál la pí tot ták meg, és a
Jat. 18.  § (3) be kez dé sé vel el len té te sen azo nos vagy ha -
son ló élet vi szo nyo kat nem ugyan ab ban a jog sza bály ban és 
nem azo nos vagy ha son ló mó don, rá adá sul pár hu za mo san
és in do ko lat la nul több szin tû en sza bá lyoz tak. Ez utób bi ér -
ve alá tá masz tá sá ul hi vat ko zik az in dít vá nyo zó az egyes
he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény be vé te lé rõl  szóló
1995. évi XLII. tör vényre.

2.11. Al kot mány be li ren del ke zés meg je lö lé se nél kül
kér te az in dít vá nyo zó a Vgt. 36.  § (1) és (2) be kez dé se, 42.  § 
(1) be kez dé se, to váb bá a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let
2.  § (3) be kez dé se, va la mint 5.  § (3) be kez dé se meg sem mi -
sí té sét. Ugyan itt, a Vgt. ön el lent mon dá sá ra  hivatkozva
 kérte a Vgt. 9.  § (2) be kez dés meg sem mi sí té sét is.

2.12. Az in dít vány sze rint az Al kot mány 9.  § (2) be kez -
dé sét sér ti a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be kez -

dé se, mert a gaz da sá gi szer ve zet ellen õr zés nél kü li mo no pol 
hely ze tét ered mé nye zi. Ugyan ezen az ala pon kér te az in dít -
vá nyo zó a Vgt. 34.  § (1) be kez dé sé nek és 35.  § (1)–(3) be -
kez dé se i nek meg sem mi sí té sét. Az az elõ írás [Víz gaz dál ko -
dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se], amely sze rint egy
ér de kelt sé gi te rü le ten az adott köz feladat el lá tá sá ra csak
egy tár su lat mû köd het, az in dít vá nyo zó sze rint sér ti az Al -
kot mány 63.  § (1) be kez dé sét, for mai szem pont ból pe dig el -
len té tes a Jat. 4.  §-ával és az 5.  § c) pont já val.

2.13. Vé gül az in dít vá nyo zó a be ad vány ban fel so rolt
va la mennyi in dok alap ján a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren -
de let egé szé nek meg sem mi sí té sét kér te, va la mint azt,
hogy az Alkot mány bíró ság „kez de mé nyez ze a jog al ko tó -
nál” az alkot mány elle nesség meg szün te té sét és az in dít vá -
nyo zó ál tal ja va solt új sza bá lyok meg al ko tá sát.

3. Egy má sik in dít vá nyo zó a hi ány pót lás ra fel szó lí tó
fõ tit ká ri le ve let köve tõen be nyúj tott ké rel mé ben a ré gi
Gszt. 17.  § (2) be kez dé se és 34.  § (6) be kez dé se al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tát kez de mé nyez te. Az in dít vá nyo zó sze -
rint az elõb bi ren del ke zés a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás
elõ írásával sér ti az Al kot mány 13.  §-ában biz to sí tott tu laj -
don hoz va ló jo got. Az utób bi ren del ke zés a Kor mányt és a
mi nisz tert ha tal maz za fel ar ra, hogy a tör vény ben fog lalt
egyes ren del ke zé sek vég re haj tá sá ról gon dos kod jék.
Az in dít vá nyo zó e fel ha tal ma zó ren del ke zést is az Al kot -
mány 13.  §-a szem pont já ból tá mad ta.

Az in dít vá nyo zó sze rint el ma rad a köz mû fej lesz té si
hoz zá já ru lás el len té te le zé se, ezért az va ló já ban adó- vagy
il le ték fi ze tést je len t. A hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett
gyak ran hi tel fel vé tel re kény sze rül, ezért a tu laj don hoz va -
ló jo got sér tõ nek tart ja a ké rel me zõ a gáz el osz tó ve ze ték re
vo nat ko zó há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló
32/1995. (VIII. 8.) IKM ren de let egé szét és a köz mû ves
ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl
 szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let ví zi köz mû-fej lesz -
té si hoz zá já ru lás fi ze té sét elõ író 4.  § (2) be kez dé sét.

Kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott in do kok alap ján az Al -
kot mány 13.  §-át sér tõ nek tar tot ta a ké rel me zõ a Víz gaz -
dál ko dá si Korm. ren de let ví zi köz mû tár su lat gaz dál ko dá -
sát érin tõ 13.  §-át is.

4. A har ma dik in dít vá nyo zó a Vgt. 41.  § (2) be kez dé sé -
nek utol só mon da tát kér te meg sem mi sí te ni. E ren del ke zés
sze rint a víz gaz dál ko dá si tár su la tok tag ja i nak ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lá sa a köz fel ada tok tel je sí té sé vel nyúj tott szol gál -
ta tás el len ér té ke. Ál lás pont ja sze rint a tör vényi szó hasz ná -
lat pon tat lan, és az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér tõ,
mert nem ál la pít ha tó meg, hogy az össze get hoz zá já ru lás -
ként vagy szol gál ta tás el len ér té ke ként fi ze ti a tár su lat tag ja.

Egy ké sõbb be kül dött be ad vá nyá ban az in dít vá nyo zó
ugyan ezen tör vény 8.  § (1) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gi 
vizs gá la tát kez de mé nyez te. Ál lás pont ja sze rint e rendel -
kezés ér tel mez he tet len, és a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét
sér ti, mert nem egy ér tel mû, hogy a jog sza bály szö veg ben
fog lalt „több let költ sé ge it” fo ga lom mi re vo nat ko zik. A te -
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vé keny ség nek összes költ sé ge van, ér velt az in dít vá nyo zó, 
így nem tud ha tó, hogy „a kö te le zett ség az összes költ ség re
vo nat ko zik vagy csak az azon fe lü li – nem tud ni mi bõl ke -
let ke zett – több let költ ség re”.

Az in dít vá nyo zó vé gül az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton sá gi kö ve tel mény re és az Al kot -
mány pre am bu lu má ra hi vat koz va ki fo gás ol ta, hogy a Vgt.
nem ír ta elõ kö te les ség ként, hogy az ér de kelt sé gi hozzá -
járulás meg ál la pí tá sa kor az em be rek kö zött tény le ge sen
meg lé võ kü lönb sé ge ket figye lembe kell ven ni.

Az Alkot mány bíró ság eze ket a be ad vá nyo kat az Alkot -
mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak 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., a továb -
biak ban: Ügy rend) 28.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen
egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyok ér dem ben el bí rál -
ha tó ré sze i vel érin tett 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.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

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

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

35.  § „(2) A Kormány a ma ga fel adat kör ében ren de le te -
ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök ír ja alá. A Kormány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kormány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

„63.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egye sü lé si jog
alap ján min den ki nek jo ga van a tör vény ál tal nem til tott cél -
ra szer ve ze te ket lét re hoz ni, il le tõ leg azok hoz csat la koz ni.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve az ál -
lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te -
sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.”

„70/I.  § Min den ter mé sze tes sze mély, jo gi sze mély és
jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö -
ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. Az ér dem ben el bí rál ha tó in dít vá nyok ál tal tá ma dott
jog sza bá lyi ren del ke zé sek:

Új Gszt. „25.  § (1) A fo gyasz tók a föld gáz szál lí tás, -el -
osz tás bõ ví té sé re és fej lesz té sé re a föld gáz el lá tás ba tör té -

nõ be kap cso lá suk vagy föld gáz igé nyük nö ve ke dé se ese tén 
a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott mér té kû csat -
la ko zá si dí jat fi zet nek a szál lí tó-, illetve az el osz tó ve ze ték
tu laj do no sá nak. A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt há ló zat fej -
lesz té si hoz zá já ru lás sal meg épült, illetve 2003. év ben már
épí tés alatt ál ló rend sze rek fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges, a
Hi va tal ál tal jó vá ha gyott fo gyasz tói hoz zá já ru lás ra az
elosz tói en ge dé lyes, illetve az el osz tó há ló zat tu laj do no sa
újabb fo gyasz tó be kap cso lá sa ese tén a bá nya fel ügye let ál -
tal en ge dé lye zett hasz ná lat ba vé tel tõl szá mí tott tíz éven be -
lül, leg fel jebb 2010. de cem ber 31-ig tart hat igényt. A csat -
la ko zá si díj ál ta lá nos for gal mi adó-fi ze té si kö te le zett sé gé -
re kü lön tör vény ren del ke zé sei irány adók. (...)

(4) A csat la ko zá si dí jat úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az
fe de ze tet nyújt son a ha té ko nyan mû kö dõ el osz tó ve ze ték
tu laj do nos nál a fo gyasz tó be kap cso lá sa  miatt fel me rült in -
do kolt költ sé gek re.”

„26.  § (1) A szál lí tó-, illetve az el osz tó ve ze ték tu laj do -
no sa kö te les a föld gáz el lá tás ba tör té nõ be kap cso lás irán ti
igényt tel je sí te ni, ki vé ve, ha

a) a fo gyasz tói igénnyel je lent ke zõ a 25.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás vagy
a 25.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott csat la ko zá si díj
meg fi ze té sét nem vál lal ja, (...)”

Vet. 30.  § (3) A kü lön jog sza bály ban elõ írt pénz ügyi,
mû sza ki fel té te lek sze rint meg va ló su ló csat la ko zás ese tén
a há ló za ti en ge dé lye sek a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
csat la ko zá si költ ség meg fi ze té sét kér he tik.

A Vet. vég re haj tá sá ról  szóló 180/2002. (VIII. 23.)
Korm ren de let:

„1/a. szá mú mel lék let a 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let hez

Vil la mos ener gia köz üze mi sza bály zat (...)
2.  § (...) (9) A köz üze mi szol gál ta tó val kö tött köz üze mi

szer zõ dés ben sze rep lõ, köz üze mi fo gyasz tó ál tal vé te le -
zett tel je sít mé nyek kel kap cso la tos fo gal mak

a) Le kö tött tel je sít mény
Le kö tött tel je sít mény a szol gál ta tó és a fo gyasz tó kö zött 

lét re jött köz üze mi szer zõ dés ben csat la ko zá si pon ton ként,
tel je sít mény faj tán ként, il le tõ leg zó na idõn ként rög zí tett
tel je sít mény ér ték, amely a szer zõ dés ér vény tar ta ma alatt a
köz üze mi szol gál ta tás ra vo nat ko zó ár ren de let ben meg ha -
tá ro zott dí jak meg fi ze té se el le né ben igény be ve he tõ. (...)”

„31/a. szá mú mel lék let a 180/2002. (VIII. 23.) Korm.
ren de let hez

Az üz let sza bály za tok kö te le zõ tar tal mi kö ve tel mé nyei
(...)

3. Az el osz tó en ge dé lye sek kö te le sek az 1. pont ban
elõ ír ta kon fe lül üz let sza bály za tuk ban sza bá lyoz ni, illetve
fel tün tet ni: (...) h) a csat la ko zá si költ ség meg fi ze té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat;(...).”

IHM ren de let „4.  § A szol gál ta tó jo go sult az elõ fi ze tõi
hoz zá fé ré si pont lé te sí té se kor, illetve mo bil rá dió te le fon
szol gál ta tás ese tén a rá dió táv köz lõ há ló zat há ló za ti vég -
pont já hoz tör té nõ csat la koz ta tá sért egy sze ri dí jat (be lé pé si 
díj) fel szá mí ta ni.”
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Vgt. „8.  § (1) A köz ér dek mér té két meg ha la dó, illetve a
7.  §-ban nem em lí tett te vé keny ség – ví zi mun ka, ví zi lé te -
sít mény épí té se – több let költ sé ge it az igény lõk kö te le sek
meg té rí te ni.”

„34.  § (1) A víz gaz dál ko dá si köz fel ada tok az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint lét re ho zott víz gaz dál -
ko dá si tár su la tok (a továb biak ban: tár su lat) út ján is el lát -
ha tók. (...)

(5) A tár su lat tag jai kö te le sek a tár su lat köz fel ada tai el -
lá tá sá nak költ sé ge i hez az ér de kelt sé gi egy ség ará nyá ban
hoz zá já rul ni.”

„35.  § (1) A tár su lat köz fel adat ként:

a) ví zi köz mû-tár su lat ese tén – a te le pü lés, az együt te -
sen el lát ha tó te le pü lé sek bel te rü le ti, illetve la kott te rü le ti
ré szé nek köz mû ves víz el lá tá sát, szenny víz el ve ze té sét,
szenny víz tisz tí tá sát, ká ros vi zek el ve ze té sét szol gá ló – ví -
zi lé te sít mé nye ket hoz lét re, illetve fej leszt;

b) ví zi tár su lat ese tén he lyi víz ren de zé si és víz kár-el há -
rí tá si fel ada to kat lát el.

(2) A ví zi tár su lat köz cé lú me zõ gaz da sá gi víz hasz no sí -
tá si lé te sít mé nye ket hoz hat lét re, to váb bá azok hoz kap cso -
ló dó ta laj ja ví tá si te vé keny sé get, nem köz mû ves víz szol -
gál ta tást vé gez het, az alap sza bály ban meg ha tá ro zott köz -
fel ada ta it elõ se gí tõ vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat -
hat.

(3) A ví zi tár su lat olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já -
ru lá sá nak mér té két.”

41.  § „(2) A hoz zá já ru lás adók mód já ra be hajt ha tó köz -
tar to zás. A hoz zá já ru lás mér té két a tag gyû lés ál la pít ja
meg. A tag gyû lés az alap sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek sze rint a hoz zá já ru lás mér té két mér sé kel he ti, illetve
meg fi ze té sét meg ha tá ro zott idõ re fel füg geszt he ti. A hoz -
zá já ru lást – ha az alap sza bály ki vé telt nem tesz – a ta gok
pénz ben kö te le sek tel je sí te ni. A ví zi tár su la tok tag gyû lé se
ál tal el fo ga dott ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás a köz fel ada tok
tel je sí té sé vel nyúj tott szol gál ta tás el len ér té ke.”

44.  § „(4) A tár su la tok jog utód nél kü li meg szû né se ese -
tén a köz fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges va gyon – a he lyi
víz gaz dál ko dá si köz fel ada tot egyéb ként el lát ni kö te les –
ön kor mány zat ra vagy az ál lam ra szál l.”

Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let

1.  § „(2) Egy ér de kelt sé gi te rü le ten az adott köz fel adat
el lá tá sá ra csak egy tár su lat mû köd het.”

5.  § „(3) A tár su la tot meg ala kí tó ha tá ro zat ak kor ér vé -
nyes, ha az ér de kel tek ér de kelt sé gi egy ség ará nya sze rint
szá mí tott, leg alább két har ma dos több sé ge – az alap sza bály 
el fo ga dá sá val – dönt a tár su lat meg ala kí tá sá ról.”

12.  § „(2) A tag kö te les sé ge kü lö nö sen, hogy a) az ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lást a tag gyû lés ál tal meg ál la pí tott mér -
ték ben és ha tár idõ re meg fi zes se; (...)”

13.  § „(3) A ha tár idõ re be nem fi ze tett ér de kelt sé gi hoz -
zá já ru lást az in té zõ bi zott ság el nö ké nek meg ke re sé sé re az
in gat lan fek vé se sze rint ille té kes jegy zõ – az adó zás rend -
jé rõl  szóló jog sza bá lyok sze rint – hajt ja be, a be folyt

össze get pe dig a be haj tá si költ sé gek le vo ná sa után ne -
gyed éven ként a tár su lat szám lá já ra utal ja át.”

„22.  § (1) A meg szûnt tár su lat va gyo nát – ide ért ve a tár -
su la ti úton lét re ho zott köz cé lú ví zi lé te sít ménnyel kap cso la -
tos va gyo ni jo got és kö te le zett sé get, to váb bá az ér de kelt sé -
gi hoz zá já ru lás sal össze füg gõ kö ve te lést és tar to zást – a
köz fel ada to kat el lá tó ví zi köz mû-tu laj do nos te le pü lé si ön -
kor mány zat ré szé re kell át ad ni. Amennyi ben az ér de kelt sé -
gi hoz zá já ru lás meg ha tá ro zott ré szé nek meg fi ze té sét a kö te -
lez et tõl har ma dik sze mély pol gá ri jo gi szer zõ dés alap ján át -
vál lal ta, úgy a tár su lat ál tal fel vett hi tel ezen rész e vissza fi -
ze té sé nek kö te le zett sé ge a har ma dik sze mélyt ter he li.”

III.

Az in dít vá nyok nem meg ala po zot tak.

Az Alkot mány bíró ság el sõ ként azt az in dít ványt vizs -
gál ta, amely az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé se és 13.  §
(2) be kez dé se szem pont já ból ki fo gás ol ta, hogy a fo gyasz -
tó nak a gáz szol gál ta tó és a vil la mos ener gi át szol gál ta tó
ré szé re csat la ko zá si dí jat, az elõ fi ze tõi szol gál ta tást nyúj tó 
elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tó ré szé re egy sze ri be lé -
pé si dí jat, a víz gaz dál ko dá si tár su lat tag já nak pe dig ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lást kell fi zet nie.

Az in dít vá nyo zó az új Gszt. 25.  § (1) és (4) be kez dé se,
va la mint 26.  § (1) be kez dés a) pont ja; a Vet. 30.  § (3) be -
kez dé se és a Vhr. 1/a. mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont ja, 
31/a. mel lék let 3. h) pont ja, to váb bá az IHM ren de let
4.  §-a, va la mint a Vgt. 44.  § (4) be kez dé se és a Víz gaz dál -
ko dá si Korm. ren de let 22.  § (1) be kez dé se meg sem mi sí té -
sét kez de mé nyez te.

Az Alkot mány bíró ság ezzel együtt vizs gál ta az adott te -
rü le ten egy ví zi köz mû tár su lat mû kö dé sét le he tõ vé té võ
Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sét és
azo kat a jog sza bá lyi ren del ke zé se ket is, ame lyek az ér de -
kelt sé gi hoz zá já ru lást adók mód já ra be haj tan dó köz tar to -
zás nak mi nõ sí tik.

1.1. Az új Gszt. 25.  § (1) be kez dé se alap ján a fo gyasz -
tók a föld gáz szál lí tás, -el osz tás bõ ví té sé re és fej lesz té sé re
a föld gáz el lá tás ba tör té nõ be kap cso lá suk vagy föld gáz igé -
nyük nö ve ke dé se ese tén a 74/2006. (X. 31.) GKM ren de -
let ben meg ha tá ro zott csat la ko zá si dí jat fi zet nek a szál lí tó-, 
illetve az el osz tó ve ze ték tu laj do no sá nak. A 25.  § (4) be -
kez dé se alap ján a csat la ko zá si dí jat úgy kell meg ha tá roz ni, 
hogy az fe de ze tet nyújt son a ha té ko nyan mû kö dõ el osz tó -
ve ze ték tu laj do no sá nál a fo gyasz tó be kap cso lá sa  miatt fel -
me rült in do kolt költ sé gek re.

Az új Gszt. hatályba lépését meg elõ zõ en ha tály ban volt
ré gi Gszt. 17.  § (2) be kez dé se alap ján a köz üze mi fo gyasz -
tók a gáz ha tó sá gi árá val nem fe de zett fej lesz té si költ sé -
gek re há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lást vol tak kö te le sek
 fizetni. Azt, hogy a há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás meg -
fizetése a fo gyasz tó pén zé nek kár ta la ní tás nél kü li el vo ná -
sát je len ti-e, az Alkot mány bíró ság a 460/B/1998. AB ha tá -
ro zat ban vizs gál ta. E ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság
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hang sú lyoz ta, hogy „a hoz zá já ru lás fi ze té sé re ak kor ke rül
sor, ha a fej lesz té si költ sé gek re a gáz szol gál ta tás ra meg ha -
tá ro zott ha tó sá gi ár nem nyújt fe de ze tet. A fo gyasz tó ré -
szé rõl tör té nõ fi ze tés a szá má ra nyúj tan dó köz szol gál ta tás
fel té te le i nek meg te rem té sé hez va ló hoz zá já ru lást je len ti,
te kin tet tel ar ra, hogy a ha tó sá gi ár és a ki je lö lés alap ján en -
ge déllyel tör té nõ te vé keny ség vég zés mel lett – ál lam i költ -
ség ve tés hi á nyá ban – egyéb ként a há ló zat fej lesz tés re nem
ke rül ne sor. Ha az ál lam a gáz szol gál ta tót úgy kö te lez né
fej lesz tés re, gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá ra, hogy a
fel me rü lõ költ sé ge ket – az egyéb ként szin tén az ál lam ál tal 
meg ha tá ro zott – ha tó sá gi ár nem fe de zi, ak kor va ló já ban a
gáz szol gál ta tó ter hé re tör tén ne va gyon el vo nás. Más köz -
szol gál ta tá sok ese té ben is ilyen ala pon ve zet tek be a há ló -
zat fej lesz tés ese te i re fej lesz té si hoz zá já ru lást.” Mind ezek -
re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a 460/B/1998. AB ha -
tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy „a fo gyasz tó ér de ké ben
tör té nõ há ló zat fej lesz tés cél ja it szol gá ló, a ha tó sá gi ár ral
nem fe de zett fej lesz té si költ sé gek hez va ló hoz zá já ru lás fi -
ze té sé nek olyan jog sza bá lyi elõ írása, amely a fej lesz té si
hoz zá já ru lás mér té ké ig nem te remt a gáz ve ze té ken tu laj -
don kö zös sé get a gáz szol gál ta tó és hoz zá já ru lást fi ze tõ fo -
gyasz tó kö zött, nem je len ti a tu laj don jog nak az Al kot -
mány 13.  §-ába, illetve 8.  §-ába üt kö zõ, szük ség te len és
arány ta lan kor lá to zá sát, nem va ló sít ja meg a köz ter hek hez
va ló hoz zá já ru lás al kot mány sér tõ elõ írását sem.” (ABH
2003, 1064, 1068.)

A fen ti ek ben ki fej tet tek alap ján a ve ze ték há ló zat bõ ví -
té sé re és a há ló zat fej lesz tés re a fo gyasz tói igénnyel je lent -
ke zõk ál tal fi ze ten dõ csat la ko zá si díj új Gszt. 25.  § (1) és
(4) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyai nem kor lá toz zák al kot -
mány sér tõ mó don az Al kot mány 13.  §-át.

1.2. A 460/B/1998. AB ha tá ro zat ban az Alkot mány -
bíró ság azt is meg ál la pí tot ta, hogy a há ló zat fej lesz té si
hoz zá já ru lás sal kap cso la tos ren del ke zé sek nem áll nak al -
kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg gés ben az Al kot mány 
9.  § (1) be kez dé sé vel (ABH 2003, 1068.).

Az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé se sze rint Ma gyar or szág
gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság, amely ben a köz tu laj don és a 
ma gán tu laj don egyen jo gú és egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.
Ez a ren del ke zés meg tilt ja az ál lam nak a tu laj do ná ban ál ló
pi a ci sze rep lõk meg kü lön böz te tõ tá mo ga tá sát. A gáz pi ac
meg nyi tá sát köve tõen azon ban az új Gszt. sza bá lyai a föld -
gáz pi ac va la mennyi sze rep lõ jé re egy for mán irány adóak.

Az in dít vá nyo zó ál tal vé lel me zett, a fo gyasz tó és a szol -
gál ta tó kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te tés és az Al kot -
mány 9.  § (1) be kez dé se kö zött ezért nincs ér té kel he tõ al -
kot mány jo gi össze füg gés.

1.3. Al kot mány jo gi össze füg gés hi á nyá ban el uta sí tot ta 
az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo zó nak azt a ké rel mét
is, amely az új Gszt. 26.  § (1) be kez dés a) pont ja meg sem -
mi sí té sét az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé re és az Al kot -
mány 13.  §-á ra te kin tet tel kér te.

Az új Gszt. alap ján a szál lí tó és az el osz tó kö te les tel je -
sí te ni (el lá tá si kö te le zett ség) a köz üze mi szol gál ta tás irán ti 
új fo gyasz tói igé nye ket. E kö te le zett sé ge alól men te sül az

érin tett en ge dé lyes az új Gszt. 26.  § (1) be kez dés a) pont ja
alap ján, ha a fo gyasz tói igénnyel je lent ke zõ a há ló zat fej -
lesz té si hoz zá já ru lást és a csat la ko zá si dí jat nem fi zet te
meg.

E men te sí tõ sza bály és az Al kot mány in dít vánnyal meg -
je lölt ren del ke zé sei kö zött nincs ér de mi össze füg gés, ezért 
az Alkot mány bíró ság az új Gszt. 26.  § (1) be kez dés
a) pont ja meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt elutasí -
totta.

2.1. Az in dít vá nyo zó ha son ló ki fo gás sal élt a vil la mos
ener gia szol gál ta tó nak fi ze ten dõ csat la ko zá si díj jal szem -
ben. Ál lás pont ja sze rint a Vet. 30.  § (3) be kez dé se, és eh -
hez kap cso ló dó an a Vhr. 1/a. mel lék let 2.  § (9) be kez dés
a) pont ja, to váb bá 31/a. mel lék let 3. h) pont ja, va la mint a
köz cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz ügyi és mû -
sza ki fel té te le i rõl  szóló 47/2002. (XII. 28.) GKM ren de let
1.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja, to váb bá 3.  § (1) be kez dés
a) pont ja ál tal elõ írt csat la ko zá si költ ség meg fi ze té se a fo -
gyasz tó va gyo ná nak az Al kot mány 13.  §-ában ti lal ma zott
ki sa já tí tá sát je len ti.

A Vet. 30.  § (3) be kez dé se és a köz cé lú vil la mos há ló zat -
ra csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
58/2005. (VII. 7.) GKM ren de let sze rin ti csat la ko zá si dí jat a 
fo gyasz tó ak kor kö te les meg fi zet ni a vil la mos ener gia szol -
gál ta tó já nak, ha a köz cé lú há ló zat ra új on nan csatla kozik,
vagy ha a köz cé lú há ló za ton már ren del ke zés re ál ló tel je sít -
mé nyen fe lül igé nyel több let tel je sít ményt. Az, hogy a köz -
mû re rá csat la ko zás költ sé gei az igény lõt ter he lik, ér te lem -
sze rû, hi szen az õ ér dek kö ré ben fel me rült igé nyek ki elé gí té -
sé hez van szük ség a vil la mos ener gia el lá tást biz to sí tó fej -
lesz tés re.

A fo gyasz tó ér de ké ben tör té nõ há ló zat fej lesz tés cél ja it
szol gá ló, a sza bá lyo zott vég fel hasz ná lói ár ral nem fe de zett 
fej lesz té si költ sé gek hez va ló hoz zá já ru lás fi ze té sé nek elõ -
írása nem je len ti az Al kot mány 13.  §-ában biz to sí tott tu laj -
don hoz va ló jog kor lá to zá sát. (A gáz szol gál ta tást érin tõ en
eh hez ha son ló an lásd 460/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH
2003, 1064, 1068.)

Kö vet ke zés kép pen nem te kint he tõ az Al kot mány
13.  §-ával el len té tes nek a Vet.-nek és a Vhr.-nek a csat la ko -
zá si díj meg fi ze té sét elõ író ren del ke zé se. Az Alkot mány -
bíró ság ezért el uta sí tot ta azt az in dít vá nyi ké rel met, amely a
Vet. 30.  § (3) be kez dé se, és eh hez kap cso ló dó an a Vhr. 1/a.
mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont ja, va la mint 31/a. mel lék -
let 3. h) pont ja meg sem mi sí té sét az Al kot mány 13.  §-á ra te -
kin tet tel kér te. Fi gye lem mel ar ra, hogy az in dít vány el bí rá -
lá sa kor a köz cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz ügyi
és mû sza ki fel té te le i rõl az 58/2005. (VII. 7.) GKM ren de let
1.  §-a, to váb bá 4.  § (1) be kez dé se és 5.  § (1) be kez dé se ren -
del ke zett, az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé ben e ren del ke zé sek alkot mány elle nessége meg ál la pí tá -
sá nak el uta sí tá sá ról ren del ke zett.

2.2. A kö vet ke zõk ben az Alkot mány bíró ság az in dít vá -
nyo zó nak azt a ki fo gá sát vizs gál ta, amely sze rint a Vet.
30.  § (3) be kez dé se, és eh hez kap cso ló dó an a Vhr. 1/a.
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mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont ja, to váb bá 31/a. mel -
lék let 3. h) pont ja az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sét sér ti.

Az Alkot mány bíró ság a 22/B/1992. AB ha tá ro zat ban
hang sú lyoz ta, „sem a vil la mos ener gia szol gál ta tó ja, sem
annak fo gyasz tó ja nem ki zá ró la gos jel leg gel mû kö dik
köz tu laj do ni vagy ma gán tu laj do ni for má ban. Ezért a vil la -
mos ener gia szol gál ta tó ja és fo gyasz tó ja kö zöt ti szer zõ -
dés nek a fe lek jo ga it és kö te le zett sé ge it meg ha tá ro zó sza -
bá lyai nem ér tel mez he tõ ek a köz tu laj don nak és a ma gán -
tu laj don nak az Al kot mány 9.  §-ába üt kö zõ egyen lõt len ség
ki fe je zõ dé se ként, még ak kor sem, ha azok egyéb in do kol -
ha tó ok ból egyen lõt le nül osz la ná nak meg a fe lek kö zött.”
(ABH 1998, 869, 872.)

Ké sõbb, a 620/B/1998. AB ha tá ro zat ban az Alkot mány -
bíró ság meg erõ sí tet te, hogy „sem a szol gál ta tó, sem a fo -
gyasz tó nem mi nõ sül köz tu laj don ban ál ló va gyon tu laj do -
no sá nak. Így a szol gál ta tó és a fo gyasz tó kö zöt ti szer zõ dé -
ses vi szony jo gi sza bá lyo zá sá val kap cso lat ban nem le het
szó a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú sá gá nak
meg sér té sé rõl, az Al kot mány 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott elv vel va ló el len tét rõl.” Az Alkot mány bíró -
ság ezért eb ben a ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al -
kot mány nak a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú -
sá gát ki mon dó ren del ke zé se nincs össze füg gés ben a Vet.
tá ma dott ren del ke zé se i vel. (ABH 2005, 760, 786.)

Je len ügy ben az Alkot mány bíró ság a fen ti ek ben ki fej -
tett in do kok alap ján, al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés hi á nyá ban el uta sí tot ta az in dít vá nyo zó nak azt a ké -
rel mét, amely a Vet. 30.  § (3) be kez dé se, és eh hez kap cso -
ló dó an a Vhr. 1/a. mel lék let 2.  § (9) be kez dés a) pont ja, va -
la mint 31/a. mel lék let 3. h) pont ja meg sem mi sí té sét az Al -
kot mány 9.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

3. Az IHM ren de let 4.  §-a alap ján az elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tó jo go sult az elõ fi ze tõi hoz zá fé ré si pont
lé te sí té se kor, illetve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás ese tén 
a rá dió táv köz lõ há ló zat há ló za ti vég pont já hoz tör té nõ
csat la koz ta tá sért egy sze ri (be lé pé si) dí jat fel szá mí ta ni. Az
in dít vá nyo zó sze rint a be lé pé si díj fi ze té sét elõ író kö te le -
zés a fo gyasz tó va gyo ná nak al kot mány sér tõ ki sa já tí tá sát
je len ti, és hát rá nyo san kü lön böz tet a fo gyasz tó és a szol -
gál ta tó va gyo na kö zött. Az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé se
és az Al kot mány 13.  §-a alap ján kér te e ren del ke zés meg -
sem mi sí té sét.

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 127.  § (1) be kez dé se alap ján az elõ -
fi ze tõi szol gál ta tás nyúj tá sá ról a szol gál ta tó, az elõ fi ze tõ,
illetve igény lõ elõ fi ze tõi szer zõ dést köt nek. A 127.  §
(5) be kez dés kü lön jog sza bály ra bíz za az elõ fi ze tõi szer zõ -
dés nek a fo gyasz tók vé del mé vel, a szol gál ta tás mi nõ sé gé -
vel, a dí ja zás hi te les sé gé vel, a fe lek jo ga i val és kö te le zett -
sé ge i vel össze füg gõ to váb bi fel té te lek meg ál la pí tá sát.
Ilyen kü lön jog sza bály az IHM ren de let, ame lyet az Eht.
182.  § (4) be kez dés s) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján bo csá tott ki a mi nisz ter.

Az elõ fi ze tõi szer zõ dé sek re – mö göt tes jog sza bály -
ként – a Ptk. szer zõ dé sek re vo nat ko zó ren del ke zé sei az
irány adó ak [Eht. 127.  § (1) be kez dés]. Az elõ fi ze tõi szer -
zõ dés egyik tar tal mi ele mét meg ha tá ro zó IHM ren de le ti
sza bály nem hoz ha tó al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze -
füg gés be a tu laj don köz ha tal mi esz kö zök kel tör té nõ tel jes
el vo ná sát sza bá lyo zó Al kot mány 13.  § (2) be kez dé sé vel.

A je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak 2.2. pont já ban fog lalt
in do kok alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta azt
is, hogy a ki fo gás olt IHM ren de le ti sza bály és az Al kot -
mány 9.  § (1) be kez dé se kö zött nincs ér té kel he tõ al kot -
mány jo gi össze füg gés.

4.1. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint al kot má nyos
ga ran ci ák nél kü li ki sa já tí tást va ló sít meg, ezért az Al kot -
mány 13.  § (2) be kez dé sét sér ti, hogy mi u tán a víz gaz dál -
ko dá si tár su la tok tag jai az ér de kelt sé gi egy ség ará nyá ban
hoz zá já rul nak a tár su lat köz fel ada tai el lá tá sá nak költsé -
geihez, a Vgt. 44.  § (4) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si
Korm. ren de let 22.  § (1) be kez dé se ar ra kö te le zi a tag sá -
got, „hogy az adó zott jö ve del mük bõl lét re ho zott köz mû
va gyont el len szol gál ta tás nél kül át ad ják”.

A víz gaz dál ko dá si köz fel ada tok a Vgt. ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen víz gaz dál ko dá si tár su la tok út ján is el lát -
ha tók. Ha ilyen víz gaz dál ko dá si tár su lat nem jön lét re, a
köz fel ada tot a te rü le ti leg ille té kes ön kor mány zat vagy az
ál lam lát ja el.

A víz gaz dál ko dá si tár su la tok két tí pu sa: a ví zi köz mû
tár su lat, amely a he lyi je len tõ sé gû köz cé lú víz gaz dál ko dá -
si be ru há zás meg va ló sí tá sá ra ala kít ha tó, fel ada tá nak tel je -
sí té sét köve tõen meg szû nik, és a ví zi tár su lat, amely fo lya -
ma to san mû kö dik, a he lyi je len tõ sé gû köz cé lú vi zek és
 vízilétesítmények fej lesz té sé vel, fenn tar tá sá val, üze mel te -
té sé vel fog lal ko zik.

A víz gaz dál ko dá si tár su lat meg szû nik, ha el ha tá roz za
jog utód nél kü li meg szû né sét, ha az alap sza bá lyá ban meg -
ha tá ro zott köz cé lú fel ada tát meg va ló sí tot ta, ha a bí ró ság
fel szá mo lá si el já rás so rán meg szün te ti, ha a cég bí ró ság
meg szûnt nek nyil vá nít ja vagy hi va tal ból el ren de li a tör lé -
sét [Vgt. 44.  § (1) be kez dés]. Ilyen kor a tár su lat köz fel adat
el lá tá sá hoz szük sé ges va gyo na a he lyi víz gaz dál ko dá si
fel ada tot egyéb ként el lát ni kö te les ön kor mány zat ra vagy
az ál lam ra szál l [Vgt. 44.  § (4) be kez dés].

En nek az az oka, hogy a tár su lat meg szû né sét köve tõen
is el kell vé gez ni azt a köz fel ada tot, ami re a tár su lat lét re -
jött, ezért az e köz fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges va gyon
a továb biak ban a fel ada tot el lá tó ön kor mány zat hoz vagy
az ál lam hoz ke rül.

Nem ar ról van te hát szó, hogy az ad dig ma gán tu laj don -
ban lé võ tár su lat va gyo na egy köz ha tal mi in téz ke dés kö -
vet kez té ben, köz ér dek bõl az ál lam tu laj do ná ba ke rül.
A víz gaz dál ko dá si tár su la tok lét re jöt tük kor bi zo nyos köz -
fel ada tok el lá tá sát vál lal ják át az ille té kes ön kor mány zat -
tól vagy az ál lam tól. E fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges el -
kü lö ní tett va gyon (azon be lül a tár su la ti ta gok ál tal be fi ze -
tett ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze ge) a víz gaz dál ko dá si
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tár su lat mû kö dé se alatt és annak jog utód nél kü li meg szû -
né sét köve tõen is a köz fel ada tok el lá tá sá ra for dít ha tó.

Az Alkot mány bíró ság ezért el uta sí tot ta az in dít vány nak 
azt a ré szét, amely a Vgt. 44.  § (4) be kez dé se és a Víz gaz -
dál ko dá si Korm. ren de let 22.  § (1) be kez dé se meg sem mi -
sí té sét az Al kot mány 13.  §-á ra te kin tet tel kér te.

4.2. Az in dít vá nyo zó a tu laj don for mák egyen jo gú sá gát
meg ál la pí tó Al kot mány 9.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ nek tart -
ja, hogy a te rü le ti leg ille té kes ön kor mány zat vagy az ál lam
tu laj do ná ba ke rül a jog utód nél kül meg szûnt víz gaz dál ko dá si 
tár su la tok köz fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges va gyo na.

Az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé se a tu laj don bár mely
for má já ra néz ve fo gal maz meg diszk ri mi ná ció ti lal mat.
A 9.  § (1) be kez dé se en nek meg fele lõen az Al kot mány
70/A.  §-a jog egyen lõ sé gi té te lé nek, va la mint a 9.  § (2) be -
kez dé sé be fog lalt vál lal ko zá si jog és a ver seny sza bad sá ga 
ál ta lá nos té te lé nek a tu laj don hoz va ló, az Al kot mány 13.  §
(1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog ra vo nat koz ta tott ki -
fej té se. [39/1992. (VII. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
235, 238.]. A tu laj don vé del met, ezen be lül a tu laj do ni for -
mák egyen jo gú sá gát te hát az Alkot mány bíró ság nem az
Al kot mány 9.  §-ából, ha nem a 13.  §-ából ve ze ti le.

Te kin tet tel ar ra, hogy je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak
III. 4.1. pont ja meg ál la pí tot ta, hogy a Vgt. 44.  § (4) be kez -
dé se és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 22.  § (1) be kez -
dé se nem kor lá toz za a tu laj don hoz va ló jo got, az Alkot -
mány bíró ság el uta sí tot ta az in dít vány nak azt a ré szét,
amely e ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét az Al kot mány
9.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

5.1. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé -
be üt kö zõ nek tart ja, hogy egy ér de kelt sé gi te rü le ten az
adott víz gaz dál ko dá si köz fel adat el lá tá sá ra csak egy tár su -
lat mû köd het [Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be -
kez dés]. Ál lás pont ja sze rint a gaz da sá gi ver seny sza bad sá -
gát sér ti, hogy „egy köz szol gál ta tás mû sza ki fel té te le it
meg te rem tõ, és dön tõ en köz pén zek fel hasz ná lá sá val mû -
kö dõ be ru há zó gaz da sá gi szer ve zet mo no pol hely ze tét”
kor mány ren de let rög zí ti. Az in dít vány ugyan ezen az ala -
pon ké ri meg sem mi sí te ni a Vgt. 34.  § (1) be kez dé sét és a
35.  § (1)–(3) be kez dé se it.

Az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se biz to sít ja a gaz da sá gi
ver seny sza bad sá gát. Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat ban
a gaz da sá gi ver seny sza bad sá ga nem alap jog, ha nem „a pi -
ac gaz da ság olyan fel té te le, amely nek meg lé tét és mû kö dé -
sét biz to sí ta ni az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben 
az ál lam nak is fel ada ta. (...) Az Alkot mány bíró ság a pi ac -
gaz da ság, a ver seny sza bad ság és más ha son ló ál lam cé lok
alkot mány elle nes meg sér té sét csak szél sõ sé ges eset ben ál -
la pít ja meg, ha az ál lam i be avat ko zás ‘fo gal mi lag és nyil -
ván va ló an’ el len té tes az ál lam cél lal.” [21/1994. (IV. 16.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 120.; 35/1994. (IV. 24.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 200.]

A Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se
alap ján egy ér de kelt sé gi te rü le ten az adott köz fel adat el lá tá -
sá ra csak egy tár su lat mû köd het. Aho gyan azt az Alkot -

mány bíró ság a 26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro zat ban hang sú -
lyoz ta, a Vgt. és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let ér tel mé -
ben a sza bály sze rû en meg ala kult víz gaz dál ko dá si tár su lat -
nak a tör vény ere jé nél fog va, a ta gok szán dé ká tól füg get le -
nül tag já vá vál nak mind azok a ter mé sze tes és jo gi sze mé -
lyek, jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
sá gok, akik/ame lyek az ér de kelt sé gi te rü le ten in gat lan tu laj -
don nal ren del kez nek, illetve in gat lant hasz nál nak. A tör -
vényhozó ál tal vá lasz tott meg ol dást kel lõ súllyal ala poz za
meg a Vgt. pre am bu lu má ban meg fo gal ma zott cél ki tû zés,
amely ki e mel ke dõ en fon tos ér ték ként ke ze li a kör nye zet- és 
ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sát.

Az Alkot mány bíró ság e dön té sé ben al kot má nyos nak
fo gad ta el azt a meg ol dást, hogy egy ér de kelt sé gi te rü le ten
csak egy víz gaz dál ko dá si tár su lat mû köd het, és azt is,
hogy – te kin tet tel az el lá tan dó köz fel adat ra – a tár su lat lét -
re ho zá sá ra, szer ve ze té re, mû kö dé sé re, meg szû né sé re,
egye sü lé sé re, illetve szét vá lá sá ra a Gt., és nem az egye sü -
lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény az irány adó. (ABH
2001, 242, 248–249.) Az Alkot mány bíró ság nem lá tott
okot ar ra, hogy a 26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro za tá tól el tér -
jen, ezért je len ügy el bí rá lá sa kor is irány adó nak te kin tet te
az ab ban fog lalt meg ál la pí tá so kat.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta az
in dít vány nak azt a ré szét, amely a Vgt. 34.  § (1) be kez dé se
és 35.  § (1)–(3) be kez dé sei, to váb bá a Víz gaz dál ko dá si
Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se meg sem mi sí té sét az Al -
kot mány 9.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

5.2. Az in dít vá nyo zó sze rint az egyet len ként mû kö dõ
víz gaz dál ko dá si tár su lat ra vo nat ko zó ren de le ti sza bály
[Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se] sér ti
az egye sü lé si sza bad ság hoz va ló alap jo got [Al kot mány
63.  § (1) be kez dés] is, és mint ilyen, el len tét ben áll a Jat.
5.  § c) pont já ban fog lal tak kal.

Az Alkot mány bíró ság – ér té kel he tõ al kot mány jo gi
össze füg gés hi á nyá ban – el uta sí tot ta ezt az in dít vá nyi ké rel -
met, fi gye lem mel ar ra, hogy a víz gaz dál ko dá si tár su la tok
nem az egye sü lé si sza bad ság alap ján lét re jö võ egye sü le tek.

Ér té kel he tõ al kot mány jo gi össze füg gés hi á nyá ban el -
uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság az in dít vány nak azt a ré -
szét is, amely a Vgt. 1. szá mú mel lék let 7. a) pont ja és a
Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se meg -
sem mi sí té sét az Al kot mány 63.  § (1) be kez dé sé re és 8.  §
(1) be kez dé sé re te kin tet tel kér te. A Vgt. 1. szá mú mel lék -
let 7. a) pont ja az „ér de kelt sé gi te rü let” fo gal mát ha tá roz za 
meg, a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se
pe dig a víz gaz dál ko dá si tár su la tot meg ala kí tó ha tá ro zat
ér vé nyes sé gé re vo nat ko zó an tar tal maz sza bá lyo kat. A hi -
vat ko zott két ren del ke zés és az egye sü lé si sza bad ság hoz
va ló jog ra vo nat ko zó al kot má nyos sza kasz kö zött nincs ér -
de mi össze füg gés.

6. Az Alkot mány bíró ság a kö vet ke zõk ben azt az in dít -
ványt vizs gál ta, amely az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé -
sé be és 70/I.  §-ába üt kö zõ nek tart ja, hogy a Vgt. 41.  §
(2) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 13.  §
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(3) be kez dé se az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lást adók mód já ra
be haj tan dó köz tar to zás nak te kin ti.

A Vgt. 34.  § (5) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a tár -
su lat tag jai kö te le sek a tár su lat köz fel ada tai el lá tá sá nak
költ sé ge i hez az ér de kelt sé gi egy ség ará nyá ban hoz zá já rul -
ni. Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás a Vgt. 41.  § (2) be kez dé se
és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé se
alap ján adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás.

Az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt hát rá -
nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma ar ra vo nat ko zik, hogy a jog -
nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély -
ként) kell ke zel nie, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû
figye lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és a ked vez mé -
nyek el osz tá sá nak, a kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak
szem pont ja it meg ha tá roz ni. Az, hogy a Vgt. pél dá ul az
egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény be vé te lé rõl
 szóló 1995. évi XLII. tör vénytõl el té rõ en ren de zi, és adók
mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak te kin ti az ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lást, nem je len t az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez -
dés ben til tott sze mé lyek kö zöt ti hát rá nyos meg kü lön böz te -
tést. Nem el len té tes az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé vel
az sem, hogy a jog sza bály „az in gat lan hasz ná lói te kin te té -
ben az ér de kelt sé gi te rü le tek el té ré se, a ví zi mun kák és ví zi -
lé te sít mé nyek ál tal az in gat la nok ra gya ko rolt ha tá sa, il le tõ -
leg az in gat la nok jel le ge sze rint mér le ge lé si le he tõ sé get ad
az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás ará nyá nak meg ál la pí tá sá nál”.
(797/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1991, 832, 834.)

Az Alkot mány bíró ság mind ezek alap ján el uta sí tot ta azt
az in dít ványt, amely a Vgt. 41.  § (2) be kez dé sé nek és a
Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé sé nek
meg sem mi sí té sét az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé re
te kin tet tel kér te.

Aho gyan azt az Alkot mány bíró ság a 797/B/1991. AB
ha tá ro za tá ban hang sú lyoz ta, „a víz gaz dál ko dá si tár su la -
tok ál tal meg ál la pít ha tó és be szed he tõ ún. ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás, bár köz cé lú fel ada tok meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben tör té nik, nem mi nõ sül adó nak, il le tõ leg az ál lam pol gá -
rok nak a köz ter hek hez va ló hoz zá já ru lá si kö te le zett sé gé -
nek (Al kot mány 70/I.  §). (...) Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás
„köz tar to zás jel le gû”; eb bõl pe dig sem nyelv ta ni, sem tar -
tal mi elem zés sel nem le het ar ra az ér tel me zés re jut ni, hogy 
a kö te le zett ség adó il le tõ leg a köz ter hek hez va ló hoz zá já -
ru lás. En nek csak a meg ál la pí tott hoz zá já ru lás be haj tá sá -
nál, a vég re haj tá si el já rás so rán a ki elé gí té si sor rend nél
van jo gi je len tõ sé ge.” (ABH 1991, 832, 833–834.) Az
Alkot mány bíró ság ezért el uta sí tot ta azt az in dít ványt is,
amely a Vgt. 41. (2) be kez dé sé nek és a Víz gaz dál ko dá si
Korm. ren de let 13.  § (3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét
az Al kot mány 70/I.  §-á ra te kin tet tel kér te.

IV.

Kü lön vizs gál ta az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo -
zók nak az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel kap cso la tos és 
a Jat. ren del ke zé se i re ala pí tott ki fo gá sa it.

1. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
bõl kö vet ke zõ jog biz ton sá gi kö ve tel ményt sér tõ nek tart ja,
hogy a Vgt. 34.  § (5) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si
Korm. ren de let 12.  § (2) be kez dés a) pont ja nem ha tá roz za
meg az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás fel sõ ha tár át.

A Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dés
a) pont ja ha tá roz za meg, hogy mit te kint a hoz zá já ru lás
alap ját je len tõ ér de kelt sé gi egy ség nek. A ren del ke zést más 
al kot má nyos sza kasz szem pont já ból vizs gá ló 26/2001.
(VI. 29.) AB ha tá ro zat sze rint a Víz gaz dál ko dá si Korm.
ren de let 13.  § (1) be kez dés a) pont ja le he tõ vé te szi „az ér -
de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gé nek ér de kel ten kén ti
( tagonkénti) – egy más tól egy ér tel mû en el kü lö nít he tõ –
meg ha tá ro zá sát”. Az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás össze gé -
nek ér de kel ten kén ti (ta gon kén ti) meg ha tá ro zá sa a jog al -
ko tó mér le ge lé si kö ré be tar to zik, amely al kot má nyos sá gi
szem pont ból nem ki fo gá sol ha tó (ABH 2001, 242, 249.).

A tár su la ti ér de kelt sé gi egy sé get, a ta gok ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lá sá nak sza bá lya it az alap sza bály ha tá roz za
meg, amely nek mó do sí tá sá hoz két har ma dos több sé gû tag -
gyû lé si ha tá ro zat ra van szük ség [Vgt. 37.  § (1) be kez dés
f) pont, 38.  § (7) be kez dés]. Ez biz to sít ja, hogy az ér de kelt -
sé gi hoz zá já ru lás mér té ke ön ké nye sen ne le gyen emel he -
tõ. Emel lett, a tár su lat ban ellen õr zõ bi zott ság mû kö dik,
amely nek fel ada ta a tár su lat egész te vé keny sé gé re kiter -
jedõ fo lya ma tos ellen õr zés [39.  § (3) be kez dés], a tár su lat
fe let ti tör vényességi fel ügye le tet pe dig a cég bí ró ság
 látja el. Összes sé gé ben ez ele gen dõ ga ran ci át je len t az ön -
ké nyes és in do ko lat lan ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás eme lé se
ellen.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta az
in dít vány nak azt a ré szét, amely a Vgt. 34.  § (5) be kez dé se
és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 12.  § (2) be kez dés
a) pont ja meg sem mi sí té sét az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé re te kin tet tel kér te.

2.1. Egy má sik in dít vá nyo zó a Vgt. 41.  § (2) be kez dé -
sét ab ból a szem pont ból tar tot ta az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé be üt kö zõ nek, hogy az nem fo gal maz za meg egy -
ér tel mû en, a víz gaz dál ko dá si tár su lat tag ja szol gál ta tá sért
fi zet, vagy a költ sé gek hez já rul hoz zá. Ugyan ezen az ala -
pon, nor ma vi lá gos sá gi szem pont ból tá mad ta az in dít vá -
nyo zó a Vgt. 8.  § (1) be kez dé sét, mond ván, nem egy ér tel -
mû, hogy a jog sza bály szö veg ben ol vas ha tó „több let költ -
sé ge it” fo ga lom mi re vo nat ko zik.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la tá ban „a vi lá gos, ért he tõ 
és meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö -
veg gel szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. 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 veg e 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.” [11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77, 84.; 26/1992.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 135, 142.]

A Vgt. 41.  § (2) be kez dé sé nek utol só mon da ta alap ján a
ví zi tár su la tok tag gyû lé se ál tal el fo ga dott ér de kelt sé gi hoz -
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zá já ru lás a köz fel ada tok tel je sí té sé vel nyúj tott szol gál ta tás 
el len ér té ke. Ez a szol gál ta tás az 5/1993. (II. 12.) AB ha tá -
ro zat alap ján a víz i lé te sít mé nyek mû sza ki ha tá sá nak biz -
to sí tá sa. Ezt az ér tel me zést kö ve ti a bí rói gya kor lat is (BH
2005. 123.).

A Vgt. 8.  § (1) be kez dé se alap ján a köz ér dek mér té két
meg ha la dó, illetve a Vgt. 7.  §-ában nem em lí tett te vé keny -
ség – ví zi mun ka, ví zi lé te sít mény épí té se – több let költ sé -
ge it az igény lõk kö te le sek meg té rí te ni. Ilyen több let költ -
ség-fi ze té si kö te le zett ség me rül het fel pél dá ul ak kor, ha a
„köz ér dek mér té ke a la kos ság igé nye i vel egye nes arány -
ban nö ve ke dik”. Ek kor a fel me rült több let víz igény ki elé -
gí té se a ví zi köz mû tár su lat te vé keny sé gi kö ré be tar to zik
(EBH 2006. 1459.).

Az Alkot mány bíró ság a fen ti ek alap ján sem a Vgt. 41.  §
(2) be kez dé sé vel, sem pe dig a Vgt. 8.  § (1) be kez dé sé vel
kap cso lat ban nem ta lál ta meg ala po zott nak azt az in dít vá -
nyi ele met, amely e két ren del ke zést, annak ér tel mez he tet -
len sé ge  miatt, az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ -
nek tar tot ta.

2.2. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben biz to sí tott jog biz ton ság sé rel mé re és az Al kot mány
pre am bu lu má nak „szo ciá lis pi ac gaz da sá got meg va ló sí tó
jog ál lam” for du la tá ra hi vat koz va ki fo gá sol ja, hogy a Vgt.
az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás meg ál la pí tá sa kor nem kö te lez 
az em be rek kö zött tény le ge sen meg lé võ kü lönb sé gek
figye lembevételére.

Az Alkot mány bíró ság a Vgt. 41.  § (2) be kez dé sét más
al kot má nyos sá gi szem pont ból vizs gá ló 26/2001. (VI. 29.)
AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy e ren del ke zés,
amely sze rint „a tag gyû lés az alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint a hoz zá já ru lás mér té két mérsékel -
heti, illetve meg fi ze té sét meg ha tá ro zott idõ re fel füg geszt -
he ti”, ked vez ményt tar tal maz. A Víz gaz dál ko dá si Korm.
ren de let 13.  § (5) be kez dé se pe dig le he tõ vé te szi, hogy a
ví zi köz mû tár su lat a la kos sá gi hoz zá já ru lás meg elõ le ge zé -
sé re – a tel je sí tés sza ka szos vissza fi ze té sé re fi gye lem mel – 
kü lön jog sza bály sze rint ked vez mé nyes ka mat fel té te lek
mel lett hi telt ve gyen fel. Nem ál lít ha tó te hát, hogy a jog al -
ko tó min den fé le szo ciá lis szem pont ra te kin tet nél kül kö te -
lez te vol na fi ze tés re az érin tet te ket. (ABH 2001, 242,
251.)

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt
az in dít ványt, amely Vgt. 41.  § (2) be kez dé sé nek meg sem -
mi sí té sét az Al kot mány 2.  § (1) be kez dés re te kin tet tel
 kérte.

3. A Jat. 4.  § a) pont já ra hi vat koz va ki fo gá sol ja az in -
dít vá nyo zó, hogy a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 1.  §
(2) be kez dé se és a 22.  § (1) be kez dé se a tu laj don vi szo nyo -
kat érin tõ en, to váb bá a ma gán sze mé lyek és a jo gi sze mé -
lyek va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó an ál la pít meg sza bá -
lyo kat, hol ott azo kat tör vény ben kel le ne sza bá lyoz ni.

Az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé se sze rint a Kormány a
ma ga fel adat kör ében ren de le te ket bo csát ki és ha tá ro za tot
hoz. A Jat. 7.  §-a pe dig úgy ren del ke zik, hogy a Kormány

az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, il le tõ leg
tör vény ben vagy tör vényerejû ren de let ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján ad ki ren de le tet. A Vgt. 45.  § (7) be kez dé sé -
nek d) pont já ban a Kormány 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, a Vgt.-n
ala pu ló és a tár su lat bel sõ sza bá lyo zá si fel adat kö ré be nem
utalt köz cé lú ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás sal kap cso la tos sza -
bá lyok meg al ko tá sá ra ka pott fel ha tal ma zást.

A Vgt.-be n fog lalt sza bá lyo zá si kö te le zett ség alap ján
meg al ko tott Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se a Vgt. víz -
gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló IX. fe je ze té ben fog lal tak -
ból kö vet ke zik, a meg szûnt tár su lat va gyo ná ról  szóló 22.  § 
(1) be kez dés pe dig a Vgt. 44.  § (4) be kez dé sét is mét li meg
és rész le te zi.

Az Alkot mány bíró ság ezért e két ren del ke zést a Jat. 4.  §
a) pont já nak szem pont já ból tá ma dó in dít vá nyo kat el uta sí -
tot ta.

4. A víz gaz dál ko dá si tár su la tok a Vgt. ál tal lét re ho zott, 
a he lyi ön kor mány za tok, illetve az ál lam ha tás kö ré be tar -
to zó köz fel ada tok el vég zé sé re lét re jött szer ve ze tek, ame -
lyek re – mö göt tes sza bály ként – a Gt. ál ta lá nos ré szé nek
ren del ke zé sei az irány adók. A tár su la tok te hát nem az
egye sü lé si sza bad ság alap ján lét re jött szer ve ze tek, kö vet -
ke zés kép pen a Jat. 5.  § c) pont ja és 15.  § (2) be kez dé se
nem hoz ha tó össze füg gés be a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren -
de let 5.  § (3) be kez dé sé vel.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta azt
az in dít ványt, amely a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let
5.  § (3) be kez dé sé nek meg sem mi sí té sét a Jat. 5.  § c) pont -
já ra és 15.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel kér te.

V.

1. Az Ügy rend 29.  § b) pont já nak meg fele lõen az
Alkot mány bíró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha meg ál -
la pít ha tó, hogy az el já rás ra az Al kot mány bí ró ság nak nincs 
ha tás kö re.

Az Al kot mány bí ró ság nak az Al kot mány ban és az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény ben
(a továb biak ban: Abtv.) rög zí tett ha tás kö re nem ter jed ki
ar ra, hogy az Alkot mány bíró ság a jog al ko tó nál jog sza -
bály al ko tást kez de mé nyez zen. Az Alkot mány bíró ság
ezért az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta
azt az in dít ványt, amely azt kér te, hogy az Alkot mány bíró -
ság a jog al ko tó nál az in dít vá nyo zó ál tal ja va solt jog sza bá -
lyok el fo ga dá sát kez de mé nyez ze.

2. Az Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján az Alkot mány -
bíró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó,
hogy az el já rás in dít vá nyo zá sá ra az in dít vá nyo zó nak nincs 
jo go sult sá ga.

Az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban a Vgt. 34.  § (4) be kez -
dé se, az 1. szá mú mel lék let 7. a) pont ja és a Víz gaz dál ko -
dá si Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé se meg sem mi sí té sét
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azon az ala pon is kér te, hogy azok el len té te sek az Egyez -
mény egye sü lé si sza bad sá got biz to sí tó 11. cik ké nek
1. pont já val, és ez ál tal az Al kot mány 7.  § (1) be kez dé sé be
üt köz nek.

Az Abtv. 1.  § c) pont ja sze rint jog sza bály nem zet kö zi
szer zõ dés be üt kö zé sé nek a meg ál la pí tá sá ra irá nyuló in dít -
vány elõ ter jesz tésére csak az Abtv. 21.  § (3) be kez dé sé ben 
fel so rol tak jo go sul tak. Az in dít vá nyo zó nem tar to zik eb be
a kör be, ezért ezen in dít vá nyát az Alkot mány bíró ság az
Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

3. Az Ügy rend 29.  § d) pont já nak meg fele lõen az
Alkot mány bíró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha meg ál -
la pít ha tó, hogy az in dít vá nyo zó a hi ány pót lás vé gett ne ki
vissza adott in dít ványt a ki tû zött ha tár idõ alatt nem ad ta be, 
vagy új ból hi á nyo san ad ta be, és e miatt az ér dem ben nem
bí rál ha tó el.

3.1. Az in dít vá nyo zó a gáz el osz tó ve ze ték re vo nat ko zó 
há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló 32/1995. (VII. 8.)
IKM ren de let 1.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint 3.  §
(8) be kez dé se, to váb bá az IKM ren de let egé sze meg sem -
mi sí té sét ki zá ró lag ar ra te kin tet tel kez de mé nyez te, hogy
az az ál ta la meg sem mi sí te ni kért ré gi Gszt. 17.  § (2) be kez -
dé sén, illetve a Gsztv-ben fog lalt fel ha tal ma zá son ala pul.
Ez azt je len ti, hogy az in dít vá nyo zó a vo nat ko zó al kot -
mány be li sza ka szok pon tos meg je lö lé se nél kül kér te a ren -
de le ti sza bá lyok alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát
és meg sem mi sí té sét.

Az Alkot mány bíró ság ezért a tá ma dott IKM ren de le ti
elõ írások meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt az Ügy -
rend 29.  § d) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

[Meg jegy zi az Alkot mány bíró ság, hogy a Gszt.-t a ki -
egé szí tett in dít vány be nyúj tá sát meg elõ zõ en ha tá lyon kí -
vül he lyez te az új Gszt. 54.  § (1) be kez dés b) pont ja. Az in -
dít vány be nyúj tá sát köve tõen az együtt mû kö dõ földgáz -
hálózat fej lesz té sé ért szed he tõ csat la ko zá si díj ról  szóló
74/2006. (X. 31.) GKM ren de let 6.  § (1) be kez dés b) pont -
ja ha tá lyon kí vül he lyez te a gáz el osz tó ve ze ték re vonat -
kozó há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló 32/1995.
(VIII. 8.) IKM ren de le tet.]

3.2. Az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé nek a meg -
jelölése nél kül, ki zá ró lag a Vgt. bel sõ el lent mon dá sá ra
 hivatkozva kér te az in dít vá nyo zó a Vgt. 7.  § (3) be kez dé se, 
34.  § (4) és (5) be kez dé se, 36.  § (1) és (2) be kez dé se, 41.  §
(2) be kez dé se, va la mint az 1. szá mú mel lék let 7. a) pont ja
meg sem mi sí té sét. Az Alkot mány bíró ság ezért a ké re lem -
nek ezt a ré szét az Ügy rend 29.  § d) pont ja alap ján vissza -
uta sí tot ta.

3.3. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány va la mely ren del -
ke zé sé nek a meg je lö lé se nél kül, ki zá ró lag a Gt. és a Ptk.
egyes ren del ke zé se i re hi vat koz va kér te a Vgt. 36.  § (1) be -
kez dé se, va la mint a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 5.  §
(2) és (3) be kez dé se, to váb bá 13.  § (2) be kez dé se meg sem -
mi sí té sét. Az Alkot mány bíró ság ezért a ké re lem nek ezt a
ré szét az Ügy rend 29.  § d) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

3.4. Al kot mány be li ren del ke zés meg je lö lé se nél kül
kér te az in dít vá nyo zó a Vgt. 36.  § (1) és (2) be kez dé se,
42.  § (1) be kez dé se és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let
2.  § (3) be kez dé se, va la mint 5.  § (3) be kez dé se meg sem mi -
sí té sét. In dít vá nyá nak ugyan eb ben a ré szé ben a Vgt. ön el -
lent mon dá sá ra hi vat koz va kér te a Vgt. 9.  § (2) be kez dé se
meg sem mi sí té sét is. Az Alkot mány bíró ság a be ad vány nak 
ezt a ré szét, amely ha tá ro zott ké rel met nem tar tal maz, az
Ügy rend 29.  § d) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

3.5. Vissza uta sí tot ta az Alkot mány bíró ság az in dít -
vány nak azt a ré szét is, amely ben az in dít vá nyo zó jog sza -
bá lyi ren del ke zés és a vo nat ko zó al kot má nyos sza kasz
pon tos meg je lö lé se nél kül kér te a Víz gaz dál ko dá si Korm.
ren de let és – a már nem ha tá lyos – gáz el osz tó ve ze ték re
vo nat ko zó há ló zat fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló
32/1995. (VII. 8.) IKM ren de let egé sze alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.

3.6. Az in dít vá nyo zó a ké rel me alap já ul szol gá ló in dok 
meg je lö lé se nél kül, pusz tán az Al kot mány 35.  § (2) be kez -
dés re hi vat koz va kér te a Vgt. 7.  § (3) be kez dé se, 34.  § (4)
és (5) be kez dé se, 36.  § (1) be kez dé se, 41.  § (2) be kez dé se,
to váb bá a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 2.  § (3) be kez -
dé se, 4.  § (2) be kez dé se, 12.  § (2) be kez dé se a) pont ja, va -
la mint 13.  § (3) és (5) be kez dé se meg sem mi sí té sét.
Az Alkot mány bíró ság ezt a ké rel met is az Abtv. 22.  §
(2) be kez dé sé re te kin tet tel, az Ügy rend 29.  § d) pont ja
alap ján uta sí tot ta vissza.

3.7. Az in dít vá nyo zó a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de -
let 9.  §-át az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog biz ton sá got „ve szé lyez te tõ sza bá lyo zá si hi á nyos sá gok
 miatt” kér te meg sem mi sí te ni, in dít vá nya te hát va ló já ban
mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra irá nyult.

Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se alap ján és az Alkot mány -
bíró ság ítél ke zé si gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség – töb bek kö zött – ak kor
ál la pít ha tó meg, ha a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel ha -
tal ma zás ból szár ma zó, illetve fel adat- és ha tás kö ré be tar -
to zó jog sza bály-al ko tá si kö te le zett sé gé nek nem tet t ele get
és ezzel alkot mány elle nességet idé zett elõ [22/1990.
(X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 86.]. Az Abtv. 22.  §
(2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak a ké re lem alap já ul
szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá ro zott ké rel met kell
tar tal maz nia. A mu lasz tá sos al kot mány sér tés meg ál la pí tá -
sá ra irá nyuló in dít vány nem tar tal maz za, hogy a ké rel me -
zõ mi lyen jog sza bály-al ko tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sát
ki fo gá sol ja, és hogy a vé lel me zett mu lasz tás mennyi ben
ered mé nyez alkot mány elle nes hely ze tet, je len eset ben
jog bi zony ta lan sá got. Az Alkot mány bíró ság ezért az in dít -
ványt az Ügy rend 29.  § d) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

3.8. Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány -
nak a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha tá -
ro zott ké rel met kell tar tal maz nia. E ren del ke zés ér tel mé ben
az in dít vány ban meg kell je löl ni a ké re lem alap já ul szol gá ló 
okot. Nem elég az Al kot mány ren del ke zé sé re hi vat koz ni,
meg kell in do kol ni, hogy az Al kot mány ren del ke zé se it a
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meg sem mi sí te ni kért jog sza bály mi ért és mennyi ben sér ti
(472/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2001, 1655.).

Az in dít vá nyo zó a ké rel me alap já ul szol gá ló in dok
meg je lö lé se nél kül, pusz tán az Al kot mány 13.  §-á ra hi vat -
koz va kér te a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let tel jes
13.  §-ának meg sem mi sí té sét. Az Alkot mány bíró ság ezért
az in dít ványt az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se és az Ügy rend
29.  § d) pont ja alap ján vissza uta sí tot ta.

4. Az Ügy rend 29.  § f) pont ja alap ján az Alkot mány -
bíró ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó,
hogy a meg sem mi sí te ni kért jog sza bály az in dít vány be -
nyúj tá sát meg elõ zõ en már ha tá lyát vesz tet te. Ez a ren del -
ke zés nem al kal maz ha tó az Abtv. 38.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott bí rói kez de mé nye zés és a 48.  § (1) be kez dé -
sé ben sza bá lyo zott al kot mány jo gi pa nasz ese té ben.

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, hogy az utó la gos
nor ma kont roll ra irá nyuló in dít vány be nyúj tá sa kor a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyok már nem vol tak a ma gyar jog rend -
szer ré szei. A ré gi Gszt. 17.  § (2) be kez dé sét ha tá lyon kí -
vül he lyez te az új Gszt. 54.  § (1) be kez dés b) pont ja; a vil -
la mos ener gia ter me lé sé rõl, szál lí tá sá ról és szol gál ta tá sá -
ról  szóló 1994. évi XLVIII. tör vény 44.  §-át ha tá lyon kí vül 
he lyez te a Vet. 114.  § (1) be kez dé se; a vil la mos há ló -
zat-fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló 26/1995. (VII. 25.)
IKM ren de let 2.  § (1) be kez dé sét, 4.  § (1) és (3) be kez dé -
sét, va la mint (8) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he lyez te a köz -
cé lú vil la mos há ló zat ra csat la ko zás pénz ügyi és mû sza ki
fel té te le i rõl  szóló 47/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 11.  §
(2) be kez dé se; a táv köz lés rõl  szóló 1992. évi LXXII. tör -
vény 40.  § (2) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he lyez te a hír köz -
lés rõl  szóló 2001. évi XL. tör vény 103.  § (8) be kez dés
e) pont ja; a táv köz lé si be ru há zá si hoz zá já ru lás ról  szóló
84/1995. (VII. 12.) Korm. ren de let 2.  § (4) be kez dé sét ha -
tá lyon kí vül he lyez te az egyes kormány, illetve mi nisz ter -
ta ná csi ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
194/2001. (X. 19.) Korm. ren de let 1.  §-a, vé gül a távköz -
lési elõ fi ze tõi szer zõ dé sek rõl  szóló 249/2001. (XII. 18.)
Korm. ren de let 3.  § a) pont ját, a 29.  § (2) be kez dé sét és a
30.  § (1) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he lyez te a re fe ren cia -
aján la tok ról, a há ló za ti szer zõ dé sek rõl, va la mint az ezek -
kel kap cso la tos el já rá sok rész le tes sza bá lya i ról  szóló
277/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 38.  § (2) be kez dés
b) pont ja.

Az Alkot mány bíró ság ezért az e jog sza bá lyok al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít -
ványt – az Ügy rend 29.  § f) pont já nak meg fele lõen –
vissza uta sí tot ta.

5. Az Ügy rend 31.  § a) pont ja alap ján az Alkot mány -
bíró ság az el já rást meg szün te ti, ha az in dít vány be nyúj tá sa 
után a vizs gá lat alá vont jog sza bály ha tá lyát vesz tet te, és
ezzel az in dít vány tárgy ta lan ná vált.

5.1. Az in dít vá nyo zók egyi ke a ré gi Gszt. 34.  § (6) be -
kez dé sé nek meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság -
tól. A ren del ke zés a) pont ja fel ha tal maz za a Kor mányt a

ré gi Gszt. egyes ren del ke zé se i nek a vég re haj tá sá ra,
b) pont ja a mi nisz ter fel ada tá vá te szi, hogy a ré gi Gszt.
 bizonyos ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról gon dos kod jon. 
A ré gi Gszt.-t az új Gszt. 54.  § (1) be kez dés b) pont ja 2004. 
ja nu ár el se jé vel ha tá lyon kí vül he lyez te. Te kin tet tel ar ra,
hogy az új Gszt. 55. és 56.  §-ai ban fog lalt fel ha tal ma zó
ren del ke zé sek nem fe lel tet he tõ ek meg tel jes egé szé ben a
ré gi Gszt. fel ha tal ma zó ren del ke zé se i nek, az Alkot mány -
bíró ság a ré gi Gszt. 34.  § (6) be kez dé se meg sem mi sí té sét
kez de mé nye zõ in dít vány alap ján in dult el já rást az Ügy -
rend 31.  § a) pont ja alap ján meg szün tet te.

6. Az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján az Alkot mány -
bíró ság az el já rást meg szün te ti, ha az in dít vány az Alkot -
mány bíró 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 §-á ra, 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 tést meg ál la pí ta ni (,,ítélt do log”).

6.1. Az Alkot mány bíró ság a 26/2001. (VI. 29.) AB ha -
tá ro za tá ban már vizs gál ta a Vgt. 34.  § (4) és (5) be kez dé sét 
és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 12.  § (2) be kez dé sét.
E ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta,
hogy e ren del ke zé sek nem sér tik az Al kot mány 63.  §
(1) be kez dé sét.

Mi vel az in dít vá nyo zó be ad vá nyá ban a Vgt. 34.  § (4) és
(5) be kez dé sét, to váb bá a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 
12.  § (2) be kez dé sét az egye sü lé si sza bad ság [az Al kot -
mány 63.  § (1) be kez dé se] szem pont já ból – a 26/2001.
(VI. 29.) AB ha tá ro zat ban már el bí rált al kot má nyos össze -
füg gés re hi vat koz va – tar tot ta alkot mány elle nesnek, az
Alkot mány bíró ság az in dít ványt e ré szé ben ítélt do log nak
te kin tet te és az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján az el já rást
eb ben a ré szé ben meg szün tet te.

6.2. A 26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro zat ban ál la pí tot ta
meg az Alkot mány bíró ság azt is, hogy az „ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás össze gé nek ér de kel ten kén ti (ta gon kén ti)
meg ha tá ro zá sa a jog al ko tó mér le ge lé si kö ré be tar to zik,
amely al kot má nyos sá gi szem pont ból nem ki fo gá sol ha tó”.

Mi vel az in dít vá nyo zó ké rel mé ben a Vgt. 34.  § (5) be -
kez dé sét és a Víz gaz dál ko dá si Korm. ren de let 12.  § (2) be -
kez dés a) pont ját, va la mint 13.  § (1) és (2) be kez dé sét a
26/2001. (VI. 29.) AB ha tá ro zat ban már el bí rált al kot má -
nyos össze füg gés re hi vat koz va, vagyis a miatt tar tot ta
alkot mány elle nesnek, hogy az ér de kelt sé gi egy sé get nem
a tény le ges fo gyasz tás hoz kö ti a jog al ko tó, ha nem a tár su -
lat alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott fo gyasz tás hoz, az
Alkot mány bíró ság az in dít ványt e ré szé ben ítélt do log nak
te kin tet te és az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján az el já rást
e ré szé ben meg szün tet te.

6.3. Az Alkot mány bíró ság a 460/B/1998. AB ha tá ro -
zat ban el uta sí tot ta a ré gi Gszt. 17.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyuló in dít ványt. Te kin tet tel ar ra, hogy a ké rel me zõ
je len be ad vá nyá ban a ré gi Gszt. 17.  § (2) be kez dé sét a tu -
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laj don hoz va ló jog szem pont já ból, vagyis a 460/B/1998.
AB ha tá ro zat ban már el bí rált al kot má nyos össze füg gés re
hi vat koz va tar tot ta alkot mány elle nesnek, az Alkot mány -
bíró ság az in dít vány nak ezt a ré szét ítélt do log nak te kin tet -
te és az Ügy rend 31.  § c) pont ja alap ján az el já rást e ré szé -
ben meg szün tet te.

6.4. Az Alkot mány bíró ság a 132/B/1999. AB ha tá ro za -
tá ban és a 906/B/2005. AB ha tá ro za tá ban már vizs gál ta a
köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz el ve -
ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let ví zi köz -
mû-fej lesz té si hoz zá já ru lás fi ze té sét elõ író 4.  § (2) be kez -
dé sé nek al kot má nyos sá gát.

A 132/B/1999. AB ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság
meg ál la pí tot ta, hogy e jog sza bá lyi ren del ke zés „ar ról az
eset rõl ren del ke zik, ami kor már lét re ho zott ívó víz- és köz -
mû ves szenny víz el lá tást biz to sí tó köz mû re va la mely gaz -
dál ko dó szer ve zet csat la koz ni kí ván, vagy a köz üzem ál tal
nyúj tott szol gál ta tás mennyi sé ge nö ve lé sét, mi nõ ség e
 javítását kez de mé nye zi. Az R. 4.  § (2) be kez dé se az er re
vo nat ko zó köz üze mi szer zõ dés meg kö té sét kö ti fel té tel -
hez, illetve a szer zõ dés egyes tar tal mi ele me it te szi bi zo -
nyos fel té tel tõl füg gõ vé. Az R. ki fo gás olt sza bá lyá ból egy -
ér tel mû, hogy a köz mû re rá csat la ko zás költ sé gei az igény -
lõt ter he lik, vagyis a gaz dál ko dó szer ve zet ér dek kö ré ben
fel me rült igé nyek ki elé gí té sé hez szük sé ges fej lesz tés költ -
sé ge i hez a gaz dál ko dó szer ve zet nek ará nyo san hoz zá kell
já rul nia. A hoz zá já ru lás össze gé nek fel hasz ná lá sa cél hoz
kö tött, azt a köz mû üzem ben tar tó ja sa ját cél ja i ra nem
hasz nál hat ja fel, ha nem ki zá ró lag a ví zi köz mû fejleszté -
sére for dít ha tó. A hoz zá já ru lás mér té ke a fej lesz tés költ sé -
ge i nek ará nyos rész e az R. 4.  § (2) be kez dé se sze rint, (...).
Köz üze mi szer zõ dés ilyen fel té tel hez kö té se nem érin ti
sem a vál lal ko zás jo gát, sem a gaz da sá gi ver seny sza bad -
sá gát; az al kot má nyos ér te lem ben vett tu laj don jo got pe dig
nem kor lá toz za”. (ABH 2002, 1436, 1438.)

A 905/B/2005. AB ha tá ro zat ban az Alkot mány bíró ság
azt is meg ál la pí tot ta, hogy a köz mû ves szenny víz el ve ze -
tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let 4.  § (2) be -
kez dé se nem áll el len tét ben az Al kot mány 9.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak kal. Az ugyan is „nem az ál lam i tu laj dont
ré sze sí ti elõny ben, ha nem egyes gaz dál ko dó szer vek: a la -
kás szö vet ke ze tek és az ön kor mány za tok tu laj do ná ban
 lévõ la kó épü le tek el he lye zé sé re szol gá ló in gat la nok tu laj -
do no sai ese té ben el te kint a ví zi köz mû-fej lesz té si hoz zá já -
ru lás meg fi ze té sé tõl. A sza bály cél ja a la ká sok köz mû lé te -
sí té sé hez, illetve a szol gál ta tás bõ ví té sé hez kap cso ló dó
költ ség vi se lés aló li men te sí té se. A ví zi köz mû-fej lesz tés
költ sé ge it ugyan is – más gaz dál ko dó szer ve ze tek kel szem -
ben – a la kó épü le tek épí té sé re és fenn tar tá sá ra lét re jött la -
kás szö vet ke zet, amely a te vé keny sé gé vel kap cso lat ban
nye re ség szer zés re nem tö rek szik [a la kás szö vet ke ze tek rõl
 szóló 2004. évi CXV. tör vény 2.  §], va la mint a la kó épü -
let-tu laj do nos ön kor mány zat nem tud ja to vább há rí ta ni.”
(ABK 2006. má jus, 451, 452.)

Mi vel az in dít vá nyo zók be ad vá nyuk ban a köz mû ves
szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de -

let 4.  § (2) be kez dé sét az Al kot mány 9.  § (1) és (2) be kez dé -
se, to váb bá az Al kot mány 13.  §-a szem pont já ból, a ko ráb bi -
val azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va tar tot ták
alkot mány elle nesnek, az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo -
kat e ré szük ben ítélt do log nak te kin tet te és az Ügy rend 31.  § 
c) pont ja alap ján az el já rást e ré szé ben meg szün tet te.

[Az Alkot mány bíró ság az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott
jog sza bá lyi ren del ke zést az ÁFA men tes ség szempont -
jából a 615/B/1998. AB vég zés ben vizs gál ta (ABH 2004,
2023.).]

Bu da pest, 2007. jú li us 2.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kis s Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

1129/B/2004. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t :

1. Az Alkot mány bíró ság a kör nye zet ter he lé si díj ról
 szóló 2003. évi LXXXIX. tör vény 11.  § (1) be kez dé se, va -
la mint Víz vár Köz ség Ön kor mány za tá nak a ta laj ter he lé si
díj ról  szóló 11/2004. (VIII. 25.) szá mú ren de le te 2.  §
(1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít ványt el uta sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság a kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló
2003. évi LXXXIX. tör vény 11.  § (1) be kez dé se,  valamint
Víz vár Köz ség Ön kor mány za tá nak a ta laj ter he lé si díj ról
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 szóló 11/2004. (VIII. 25.) szá mú ren de le te 2.  § (1) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té -
sé re irá nyuló, az Al kot mány 54.  § (1) bekez désével össze füg -
gés ben elõ ter jesz tett in dít ványt vissza uta sítja.

3. Az Alkot mány bíró ság Víz vár köz ség kör jegy zõ jé -
nek te vé keny sé ge el le ni ide ig le nes in téz ke dés el ren de lé sé -
re irá nyuló in dít ványt vissza uta sít ja.

I n  d o  k o  l á s

I.

Az in dít vá nyo zó a kör nye zet ter he lé si díj ról  szóló 2003.
évi LXXXIX. tör vény (a továb biak ban: Ktdtv.) 11.  §-a [az
in dít vány tar tal ma alap ján a Ktdtv. 11.  § (1) be kez dé se],
va la mint Víz vár Köz ség Ön kor mány za tá nak a ta laj ter he -
lé si díj ról  szóló 11/2004. (VIII. 25.) szá mú ren de le te
(a továb biak ban: Ör.) 2.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te.
 Mivel az in dít vá nyo zó nem csat la ko zott a köz csa tor ná hoz
a Ktdtv. és az Ör. vi ta tott sza bá lyai alap ján ta laj ter he lé si
dí jat kö te les fi zet ni. Az in dít vá nyo zó sze rint az ivó -
víz-szol gál ta tás igény be vé te lé vel, az ivó víz meg vá sár lá sá -
val tu laj do ná ba ke rül a szenny víz is, vagyis a szenny víz fe -
lett ren del ke zé si jo ga ke let ke zik, ezért a tá ma dott sza bá -
lyok sér tik az Al kot mány ban biz to sí tott „sze mé lyi sé gi és
tu laj don hoz fû zõ dõ” jo ga it, mi vel ki zár ják, hogy az in gat -
la nán ke let ke zõ szenny vi zet a tu laj do ná ban ál ló ter mõ föl -
dön me zõ gaz da sá gi cél ra hasz nál ja fe l. Az in dít vá nyo zó
– az utó la gos nor ma kont roll-el já rás mel lett vagy la go san –
kér te az Al kot mány bí ró sá got, hogy Víz vár köz ség kör -
jegy zõ jé nek – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott, az in dít vá -
nyo zó sze rint bûn cse lek ményt meg va ló sí tó – te vé keny sé -
ge ellen ide ig le nes in téz ke dést ren del jen el.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz va ló jo got.
(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -

bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

(...)
„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek

ve le szü le tett jo ga van az élet hez és az em ber i mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.”

2. A Ktdtv. 11.  §-ának az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá -
lyos ren del ke zé se:

„11.  § A ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett ség azt a ki -
bo csá tót ter he li, aki a mû sza ki lag ren del ke zés re ál ló köz -
csa tor ná ra nem köt rá, és he lyi víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi,
illetve víz jo gi en ge dé lye zés alap ján szenny víz el he lye zést
al kal maz.”

3. A Ktdtv. 11.  §-ának az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá -
lyos sza bá lyai:

„11.  § (1) A ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett ség azt a
ki bo csá tót ter he li, aki a mû sza ki lag ren del ke zés re ál ló
köz csa tor ná ra nem kö t rá és he lyi víz gaz dál ko dá si ható -
sági, illetve víz jo gi en ge dé lye zés ha tá lya alá tar to zó
szenny víz el he lye zést, ide ért ve az egye di zárt szenny víz tá -
ro zót is, al kal maz. Amennyi ben a köz csa tor nát év köz ben
he lye zik üzem be, a díj fi ze té si kö te le zett ség a ki bo csá tót a
köz csa tor na üzem be he lye zé sét kö ve tõ 90. nap tól ter he li.

(2) Nem ter he li díj fi ze té si kö te le zett ség azt a ki bo csá tót, 
aki kü lön jog sza bá lyok sze rint egye di szenny víz el he lye -
zé si kis lé te sít ményt, illetve egye di szenny víz tisz tí tó kis be -
ren de zést al kal maz és a ki bo csá tás köz vet len kör nye ze té -
ben a ki bo csá tó ál tal lé te sí tett meg fi gye lõ ob jek tum ban a
ta laj jal kap cso lat ban lé võ fel szín alat ti víz ben a ki bo csá tó
ál tal éven te vizs gált nit rát-, am mó ni um-, szul fát-, klo rid -
tar ta lom egyik kom po nens te kin te té ben sem ha lad ja meg
20%-k al a 2005. év ben, illetve a köz csa tor na üzem be he -
lye zé sét kö ve tõ hó nap ban vég zett alap ál la pot-fel mé rés ke -
re té ben mér t ér té ke ket.”

4. Az Ör. sza bá lyai:
„1.  § A ren de let ha tá lya Víz vár Köz sé gi Ön kor mány zat

köz igaz ga tá si te rü le tén he lyi víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi en -
ge dély alap ján szenny víz el ve ze tést al kal ma zók ra (továb -
biak ban: ki bo csá tó) ter jed ki, akik a mû sza ki lag ren del ke -
zés re ál ló köz csa tor ná ra nem kö töt tek rá.

2.  § (1) A ki bo csá tó kö te les a Ktdt. 11.  §-a alap ján ta laj -
ter he lé si dí jat fi zet ni.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság el já rá sa so rán ész lel te, hogy
az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen az adók ról, já ru lé kok ról 
és egyéb költ ség ve té si be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CI. tör vény 284.  §-a – 2005. ja -
nu ár 1-jei ha tállyal – mó do sí tot ta a Ktdtv. 11.  §-á t.
Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint az utó la gos nor -
ma kont roll-el já rás so rán tör tént jog sza bály-vál to zás ese -
tén a mó do sí tott sza bá lyo zást ak kor vizs gál ja, ha az új sza -
bá lyo zás tar tal maz za az in dít vány ban fel ve tett al kot má -
nyos sá gi prob lé mát, és en nek ered mé nye ként a fe lül vizs -
gál ni kért ren del ke zé sek he lyé be lé põ, ille tõ leg azt ki egé -
szí tõ (mó do sí tó), ha son ló tar tal mú sza bá lyo zás az in dít -
vány ban meg je lölt szem pon tok alap ján vizs gál ha tó.
[137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.;
25/2003. (V. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2003. 328, 338.] Mi -
vel a tör vény mó do sí tás a ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le -
zett sé get nem szün tet te meg azok szá má ra, akik a mû sza -
ki lag ren del ke zés re ál ló köz csa tor ná ra nem köt nek rá, a
mó do sí tás nem vál toz ta tott a sé rel me zett ren del ke zé sek al -
kot má nyos sá gá val össze füg gés ben fel ve tett kér dé se ken,
ezért az Alkot mány bíró ság az el bí rá lás kor ha tá lyos sza bá -
lyo zás te kin te té ben foly tat ta le az ér de mi vizs gá la tot.
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2. A Ktdtv. 11.  § (1) be kez dé se sze rint ta laj ter he lé si díj -
fi ze té si kö te le zett ség ter he li azt a ki bo csá tót, aki a mû sza ki -
lag ren del ke zés re ál ló köz csa tor ná hoz nem csat la ko zik, és
he lyi víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi, illetve víz jo gi en ge dé lye zés 
ha tá lya alá tar to zó szenny víz el he lye zést – ide ért ve az egye -
di zárt szenny víz tá ro zót is – al kal maz. A Ktdtv. 21/A.  §
(2) be kez dé sé ben és 26.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján al kot ta meg Víz vár Köz ség Ön kor mány za tá -
nak Kép vi se lõ-tes tü le te az Ör.-t, amely nek 1.  §-a és 2.  §
(1) be kez dé se alap ján a ta laj ter he lé si díj fi ze tés ama ki bo -
csá tók ra ter jed ki, akik Víz vár köz ség köz igaz ga tá si te rü le -
tén he lyi víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi en ge dély alap ján
szenny víz-el he lye zést vé gez nek, ám a mû sza ki lag ren del -
ke zés re ál ló köz csa tor ná ra nem kö töt tek rá.

Az in dít vány el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság nak
min de nek elõtt a ta laj ter he lé si díj jo gi ter mé sze tét kel lett
tisz táz nia. A kör nye zet ter he lé si dí jak – köz tük a ta laj ter he -
lé si díj is – az Al kot mány 18.  §-ában, va la mint
70/D.  §-ában sza bá lyo zott egész sé ges kör nye zet hez va ló
jog ér vé nye sí té sét szol gá ló jo gi esz köz rend szer ele mei.
Az Alkot mány bíró ság az egész sé ges kör nye zet hez va ló
jog ér tel me zé se kap csán 28/1994. (V. 20.) AB ha tá ro za tá -
ban el vi él lel mu ta tott rá ar ra, hogy mi vel a ter mé szet ben
oko zott ká rok vé ges ja va kat pusz tí ta nak, sok eset ben jó vá -
te he tet le nek, a vé de lem el mu lasz tá sa vissza for dít ha tat lan
fo lya ma to kat in dít meg, a kör nye zet hez va ló jog vé del mé -
nek esz kö zei kö zött a meg elõ zés nek van el sõbb sé ge.
(ABH, 1994, 134, 140–041.)

Er re te kin tet tel a kör nye zet vé de lem ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 6.  §-ában a kör nye zet vé -
de lem alap el vei kö zött el sõ ként sza bá lyoz za az elõ vi gyá -
za tos ság, a meg elõ zés el vét, amely nek tar tal mát töb bek
kö zött a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz za meg:

„6.  § (1) A kör nye zet hasz ná la tot úgy kell meg szer vez ni
és vé gez ni, hogy

a) a leg ki sebb mér té kû kör nye zet ter he lést és igény be -
vé telt idéz ze elõ;

b) meg elõz ze a kör nye zet szennye zést;
c) ki zár ja a kör nye zet ká ro sí tást.”
A kör nye zet vé del mi jog esz köz rend sze ré ben en nek az

alap elv nek – a leg ki sebb mér té kû kör nye zet ter he lést és
igény be vé telt je len tõ kör nye zet hasz ná lat nak – az ér vé nye -
sü lé sét hi va tot tak elõ se gí te ni a kör nye zet ter he lé si dí jak.
A Ktdtv. in do ko lá sa a kör nye zet ter he lé si díj sza bá lyo zá sá -
nak cél ját a kö vet ke zõ kép pen ha tá roz za meg:

„A kör nye zet túl zott ter he lé se, eset le ges szennye zé se,
illetve ezek nek költ sé gei, mér sék lé sé nek, el há rí tá sá nak
anya gi ter he több nyi re nem az oko zó nál je lent ke zik, ha -
nem az egész tár sa da lom szá má ra je len t ter het. A tény le -
ges hasz ná ló, kör nye zet ter he lõ va ló já ban men te sül a csök -
ken tés költ sé ge i nek vi se lé sé tõl.

El en ged he tet len ezért egy olyan sza bá lyo zó rend szer
meg al ko tá sa, amely a kör nye zet hasz ná ló ját te szi ér de kelt -
té a ter he lés csök ken té sé ben. A kör nye zet fo ko zó dó hasz -
ná la tá val egy re sür ge tõb bé vál nak a meg óvást és hely re ál -
lí tást szol gá ló in téz ke dé sek. A meg va ló sí tás költ sé ge it az
ál lam nem tud ja tel jes mér ték ben fel vál lal ni, in do kolt te -
hát a kör nye zet hasz ná lók be vo ná sa is a fi nan szí ro zás ba.

En nek al kot má nyos alap ja a köz te her vi se lés kö te le zett -
sé ge, amely min den kit ar ra kö te lez, hogy te vé keny sé gé -
hez, jö ve del mé hez mér ten já rul jon hoz zá a kö zös ség ér de -
ke it szol gá ló ki adá sok hoz, így a kör nye zet meg óvá sá nak
költ sé ge i hez. (...)

En nek meg fele lõen a kör nye zet ter he lé si díj rend szer e a kör -
nye zet ter he lõ (ki bo csá tó) díj fi ze té si kö te le zett sé gé re épü l.”

E sza bá lyo zá si cé lok nak meg fele lõen a Ktdtv. a ta laj ter -
he lé si dí jat a köz ter hek egyik faj tá ja ként, adó jel le gû kö te -
le zett ség ként sza bá lyoz za, amellyel a kör nye zet ter he lés
ká ros kö vet kez mé nye i nek meg szün te té sé hez, ille tõ leg a
kör nye zet meg óvá sá hoz tár sa dal mi lag szük sé ges költ sé -
gek vi se lé sé hez va ló hoz zá já ru lá si kö te le zett sé get ír elõ a
kör nye ze tet ter he lõ szenny víz ki bo csá tók szá má ra. A
Ktdtv.-nek a ta laj ter he lé si díj ra vo nat ko zó sza bá lyai a hul -
la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 4.  §
g) pont já ban meg fo gal ma zott „szennye zõ fi zet” el vé nek
meg fele lõen azok ra há rít ja a díj fi ze té si kö te le zett sé get,
akik nem gon dos kod nak ar ról, hogy az ál ta luk ki bo csá tott
szenny víz ne a kör nye ze tet in do ko lat la nul ter he lõ mó don
ke rül jön a ta laj ba. A Ktdtv. 11.  § (2) be kez dé se alap ján
men te sül a díj fi ze té si kö te le zett ség alól az, aki egye di lé te -
sít mény, be ren de zés al kal ma zá sá val gon dos ko dik ar ról,
hogy a szenny víz a ta lajt nem szennye zõ for má ban ke rül -
jön el he lye zés re. A 14.  § alap ján a ta laj ter he lé si díj alap ja
csök kent he tõ az zal, a szám lák kal iga zolt mennyi ség gel,
ame lyet a ki bo csá tó szenny víz tá ro ló já ból, olyan ar ra fel jo -
go sí tott szer ve zet tel szál lít tat el, amely a fo lyé kony hul la -
dék jog sza bá lyi elõ írások sze rin ti el he lye zé sét iga zol ja. A
ta laj ter he lé si díj jal kap cso la tos adóz ta tá si fel ada to kat a
Ktdtv. 24–25.  §-a az ál lam i adó ha tó ság, a he lyi víz gaz dál -
ko dá si ha tó sá gi jog kör be tar to zó szenny víz el he lye zés hez
kap cso ló dó ta laj ter he lé si díj jal kap cso la tos adóz ta tá si fel -
ada to kat az ille té kes ön kor mány za ti adó ha tó sá gok lát ják
el, ame lyek el já rá sá ra az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni.

A ta laj ter he lé si díj fi ze té si kö te le zett ség elõ írása egy út -
tal a kör nye ze tet hasz ná ló szenny víz ki bo csá tók ma ga tar -
tá sá nak a sza bá lyo zá sát is szol gál ja. Cél ja a szenny víz ki -
bo csá tók ösz tön zé se ar ra, hogy a szenny víz el he lye zé se
so rán a ta lajt a le he tõ leg ki sebb mér ték ben ter he lõ meg ol -
dást al kal maz zák. A tu laj do nos sza ba don dönt het ar ról,
hogy a szenny víz el he lye zés nek mely mód ját vá laszt ja,
azon ban ha azt nem a kör nye ze tet a le he tõ leg ke vés bé ter -
he lõ mó don te szi, a ta laj ter he lé si díj meg fi ze té sé vel hoz zá
kell já rul nia a kör nye zet ter he lés kö vet kez mé nye i nek el há -
rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek hez. A Ktdtv. 21/B.  §-a alap -
ján a he lyi víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör be tar to zó
szenny víz el he lye zés hez kap cso ló dó ta laj ter he lé si díj a te -
le pü lé si ön kor mány zat kör nye zet vé del mi alap já nak a be -
vé te lét ké pe zi. A ta laj ter he lé si díj ból szár ma zó be vé telt az
ön kor mány zat kö te les a ta laj, va la mint a fel szín alat ti víz
mennyi sé gi, mi nõ sé gi vé del mé re (csa tor ná zás, szenny víz -
tisz tí tás, víz bá zis-vé de lem, a te le pü lé si mo ni tor ing ki ala -
kí tá sa és mû köd te té se, a tar tós kör nye zet ká ro so dá sok kár -
men te sí té se stb.) fel hasz nál ni.

Mind eze ket figye lembe vé ve a ta laj ter he lé si díj nak a
Ktdtv.-be n és az Ör.-be n fog lalt sza bá lyai al kot má nyos
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célt, az egész sé ges kör nye zet hez va ló jog vé del mét szol -
gál ják, a tu laj do nos szenny víz fe let ti ren del ke zé si jo gát
nem kor lá toz zák, a vi ta tott sza bá lyok kal össze füg gés ben
az Al kot mány 13.  §-ának az in dít vá nyo zó ál tal ál lí tott sé -
rel me nem ál la pít ha tó meg.

3. Az in dít vá nyo zó sze rint a ta laj ter he lé si díj fi ze té si
kö te le zett sé get elõ író Ktdtv.-be li és Ör.-be li ren del ke zé -
sek – az in dít vá nyo zó ál tal meg nem ha tá ro zott ok  miatt –
sér tik a sze mé lyi sé gi jo ga it. Az Alkot mány bíró ság – mû -
kö dé sé nek kez de te óta – az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt em ber i mél tó ság hoz va ló jo got az ún. „ál ta lá -
nos sze mé lyi sé gi jog” egyik meg fo gal ma zá sá nak te kin ti.
„Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ‘a nya jog’, az az olyan szub -
szi di á ri us alap jog, ame lyet min d az Alkot mány bíró ság,
min d a bí ró sá gok min den eset ben fel hív hat nak az egyén
au to nó mi á já nak vé del mé re, ha az adott tény ál lás ra a konk -
rét, ne ve sí tett alap jo gok egyi ke sem al kal maz ha tó.”
[8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 42, 45.] Mi vel 
az in dít vá nyo zó nem je löl te meg in dít vá nyá ban, hogy mi -
lyen ok ból tart ja az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel el -
len té tes nek a tá ma dott sza bá lyo kat, az Alkot mány bíró ság
az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben elõ -
ter jesz tett in dít ványt – az Alkot mány bíró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és annak 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.; a továb biak ban: Ügy rend)
29.  §-ának d) pont ja alap ján – vissza uta sí tot ta.

4. Az in dít vá nyo zó – az utó la gos nor ma kont roll-el já rás 
mel lett vagy la go san – kér te az Al kot mány bí ró sá got, hogy
a víz vá ri ön kor mány zat jegy zõ jé nek te vé keny sé ge ellen
ide ig le nes in téz ke dést ren del jen el. Az Al kot mány bí ró ság -
nak egye di ha tó sá gi ügyek ben ide ig le nes in téz ke dés el ren -
de lé sé re sem az Al kot mány, sem az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény, sem más tör vény nem biz -
to sí t ha tás kört, ezért az Ügy rend 29.  §-ának b) pont ja alap -
ján az Alkot mány bíró ság az er re irá nyuló in dít ványt is
vissza uta sí tot ta.

Bu da pest, 2007. jú li us 3.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kis s Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Az Alkotmánybíróság
125/B/2002. AB

határozata
a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm.
rendelet egésze és egyes rendelkezései

alkotmányellenességének vizsgálatáról*

Az Alkotmánybíróság
210/B/2002. AB

határozata
a közmûves ivóvízellátásról és a közmûves

szennyvízelvezetésrõl szóló
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 9. §

(2) bekezdés a) pontja alkotmányellenességének
– az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének alapján

történõ – vizsgálatáról*

* A ha tá ro zat tel jes szö veg e az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 2007.
 július–au gusz tus 7–8. szá má ban ta lál ha tó.

Kor mány ha tá ro zat

A Kormány
2167/2007. (IX. 20.) Korm.

határozata
a központi költségvetési fejezetek és a

társadalombiztosítási költségvetési szervek 2006. évi
elõirányzat-maradványainak kezelésérõl*

* A ha tá ro zat tel jes szö veg e a Ha tá ro za tok Tá ra 2007. szep tem ber 20-ai
43. szá má ban ta lál ha tó.

Köz le mény

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

a madár- és denevérgyûrûzési vizsgák, valamint a
solymász természetvédelmi vizsgák lebonyolításáról

A vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Kor mány ren de let 3. mel lék le té nek
har ma dik mon da tá ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a
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Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal
egyet ér tés ben – a 2007. évre ko ráb ban meg ren de zett soly -
mász ter mé szet vé del mi vizs ga na pon fe lül egy to váb bi
vizs ga na pot ír ki a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium (a to váb bi ak ban: mi nisz té rium), 2007. no vem ber
8-ra.

A soly mász ter mé szet vé del mi vizs gán legfeljebb 30 fõ
vizs gáz ta tá sá ra van le he tõ ség. A vizs ga el mé le ti írás be li
teszt tel kez dõ dik, amely nek si ke res me gol dói ve het nek
részt a szó be li vizs gán. A vizs ga bi zott ság a vé dett ál lat fa -
jok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 348/2006.
(XII. 23.) Kor mány ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog -
lalt kö ve tel mény rend szer sze rint kéri szá mon a soly mász
ter mé szet vé del mi vizs ga tan anya gát.

A vizs gák ra való fel ké szü lést a mi nisz té rium meg bí zá -
sá ból meg je len te tett „Ter mé szet vé del mi is me re tek a ma -
dár- és de ne vér gyû rû zé si, va la mint a soly mász vizs gá hoz”
címû könyv se gí ti, amely be sze rez he tõ a mi nisz té rium
könyv tá rá ban (1121 Bu da pest XII., Köl tõ u. 21., tel.:
391-1759). A soly má szat ra, illetve az ezen te vé keny ség -

hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé sé re vo nat ko -
zó jog sza bá lyi vál to zá sok  miatt a könyv anya gán túl me nõ -
en a szak te rü le ti jog sza bá lyok meg fe le lõ ré sze i nek is me -
re te is szükséges.

A vizs gá ra a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium Ter mé szet- és Kör nye zet meg õr zé si Szak ál lam tit kár -
sá gá nál (1051 Bu da pest, Fõ u. 44–50. tel: 457-3300/162,
fax: 201-4617, e-ma il: schmidt@mail.kvvm.hu) kell je -
lent kez ni.

A vizs ga díja 500 Ft, ame lyet a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett,
10032000-01468216-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni.

Vizs gá ra az a sze mély bo csát ha tó, aki ele get tesz a
348/2006. (XII. 23.) Kor mány ren de let 3. szá mú mel lék le -
te i ben fog lalt fel té te lek nek.

A soly mász ter mé szet vé del mi vizs ga hely szí ne: Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ -
fel ügye lõ ség (1016 Bu da pest, Mé szá ros u. 58/a).

A mi nisz té rium fenn tart ja a hely szín vál toz ta tás jo gát,
eb ben az eset ben a vizs gá zó kat er rõl elõ ze tesen ér te sí ti.
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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.), www.mhk.hu 
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: 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).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 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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