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I. rész SZEMÉLYI RÉSZ

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök elõ-
terjesztésére – nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956.
évi forradalom és szabadságharc 49. évfordulója, valamint
a Magyar Köztársaság kikiáltásának 16. évfordulója alkal-
mából

a NAGY IMRE ÉRDEMREND

kitüntetést adományozza

a hazafias helytállással példát mutató, a magyar függet-
lenséget szolgáló, a társadalmi párbeszéd, a társadalmi
béke, a nemzet egységének megvalósítása, a békés rend-
szerváltozás megteremtése érdekében kifejtett tevékeny-
ségük elismeréseként

Bocskay T. Józsefnek, az Igazolt Magyar Szabadság-
harcos Világszövetség elnökének,

Fejtõ Ferenc Széchenyi-díjas írónak, történésznek, új-
ságírónak,

Fónay Jenõnek, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége
volt elnökének,

Földvári Rudolfnak, a Nagy Imre Társaság Országos
Elnöksége tiszteletbeli tagjának,

dr. Gönczöl Katalin kriminológusnak, az Igazságügyi
Minisztérium miniszteri biztosának,

Kende Péter politológusnak, szociológusnak, az 56-os
Intézet tiszteletbeli elnökének

KEH ügyszám: VII-2/4813/114/2005.;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

életútja elismeréseként

Szilágyi Júlia úrhölgynek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként

dr. Czeglédi József úrnak, az 56-os Szövetség ügyveze-
tõ elnökének,

Zsámbokréti Zénónak, a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége XVII. kerületi elnökének;

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter elõterjesz-
tésére

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként

Szabó Zsigmond úrnak,

Egerszegi Lajos úrnak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozza

érdemes és eredményes munkásságuk elismeréseként

Bíró Jenõnek, a Szentgotthárdi 56-os Szövetség elnöké-
nek,

Csabrajetz László úrnak,

Éles Gusztávnak, a Recski Szövetség elnökségi tagjá-
nak,

Gergó Sándornak, a nagyatádi 56-os Szövetség elnöké-
nek,

Horváth Jánosnak, az 56-os Szövetség budapesti szer-
vezete elnökének,

Lechner Ferencnek, az 56-os Szövetség Országos
Elnöksége tagjának,

Piff Józsefnek, az 56-os Szövetség régióelnökének,

Ruby Frigyesnek, a Recski Szövetség elnökségi tagjának,

Styop Ferencnének, az 56-os Szövetség gazdasági veze-
tõjének,

Szendiné Kósa Katalinnak, az 56-os Szövetség IV. ke-
rületi elnökének,

Varga Zoltánnak, az 56-os Szövetség elsõ országos al-
elnökének

KEH ügyszám: VII-2/4842/115/2005.;
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az 1956-os EMLÉKÉRMET
POSZTUMUSZ

adományozza

Beck Frigyes úrnak,
Katona Sándor úrnak,
Kertész Ferenc úrnak,
Návay Géza úrnak,
Páger János úrnak,
Teicher Károly úrnak;

az 1956-os EMLÉKÉRMET

adományozza

Andriska László úrnak,
Boszorád Nándor úrnak,
Esztergályos Zoltán Vendel úrnak,
Hermány Miklós úrnak,
Kiss Lajos úrnak,
Kovács Sándor László úrnak,
Krolik Gyula úrnak,
Lehoczky Marcell úrnak,
Navracsics József úrnak,
Novák Károly úrnak,
Répászky Ernõ úrnak,
Scheibl Antal úrnak,
Szabó Zoltán úrnak,
Szûcs István úrnak,
Vas László Ottó úrnak;

az 1956-os EMLÉKLAPOT

adományozza

Altordai Éva Magdolna asszonynak,
Bátki József úrnak,
Fejes Gyula úrnak,
Herczeg Tibor úrnak,
Juhász János úrnak,
Keszi Jenõ úrnak,
Kovács János úrnak,
Nagy Ottó úrnak,
Oláh Ferenc úrnak,
Oláh Jenõné asszonynak,
Sándor Gyula úrnak,
Surinya Antal úrnak,
Tatár Eszter asszonynak,
Wolf Béla úrnak

KEH ügyszám: VII-3/4575/112/2005.

Sólyom László s. k.,
a Köztársaság elnöke

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
240/2005. (X. 27.) Korm.

rendelete
a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépõ

szállításának ellenõrzésérõl
és ártalmatlanításáról szóló,

Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt
Egyezmény módosításainak kihirdetésérõl

1. §

A Kormány a veszélyes hulladékok országhatárokat át-
lépõ szállításának ellenõrzésérõl és ártalmatlanításáról
szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyez-
ménynek (a továbbiakban: Egyezmény) a részes államok
Genovában, 1995. szeptember 22-én tartott konferenciá-
ján a III/1. számú határozattal elfogadott módosítását,
e rendelettel kihirdeti:

2. §

Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvû
szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:

,,III/1. Határozat

A Bázeli Egyezmény módosítása

A Konferencia elfogadja az Egyezmény alábbi módosí-
tását:

A Preambulum a következõ 7bis bekezdéssel egészül
ki:

Elismerve, hogy a veszélyes hulladékok országhatáro-
kat átlépõ szállítása, különösen a fejlõdõ országokba, igen
nagy veszélyt jelent abból a szempontból, hogy nem a ve-
szélyes hulladékoknak a jelen Egyezmény által megköve-
telt, a környezet szempontjából biztonságos kezelése sze-
rint történik.

Az Egyezmény a következõ új 4A cikkel egészül ki:
1. A VII. számú Mellékletben felsorolt egyes államok

megtiltják a IV. A. számú Mellékletben felsorolt mûvele-
tekre szánt veszélyes hulladékok országhatárokat átlépõ,
olyan Államokba irányuló valamennyi szállítását, ame-
lyek nincsenek felsorolva a VII. számú Mellékletben.
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2. A VII. számú Mellékletben felsorolt minden Részes
Állam 1997. december 31-ig fokozatosan megszünteti,
és ettõl az idõponttól megtiltja az Egyezmény 1. cikke
(i)(a) pontja szerinti veszélyes hulladékok határokon átlé-
põ minden szállítását, amelyeket a IV. B. számú Melléklet
szerinti mûveletekre szántak olyan Államokban, amelyek
nem szerepelnek a VII. számú Mellékletben. Az ilyen
határokon átlépõ szállításokat nem tiltják be, ha az adott
hulladék az Egyezmény szerint nem minõsül veszé-
lyesnek.

VII. számú Melléklet
A Részes Államok és más olyan Államok, amelyek tag-

jai az OECD-nek, az EK-nek, Liechtenstein.”

,,Decision III/1

Amendment to the Basel Convention

The Conference,

Decides to adopt the following amendment to the
Convention:

Insert new preambular paragraph 7 bis:
Recognizing that transboundary movements of

hazardous wastes, especially to developing countries, have
a high risk of not constituting an environmentally sound
management of hazardous wastes as required by this
Convention;

Insert new Article 4A:

1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all
transboundary movements of hazardous wastes which are

destined for operations according to Annex IV A, to States
not listed in Annex VII.

2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by
31 December 1997, and prohibit as of that date, all
transboundary movements of hazardous wastes under
Article 1, paragraph 1(a) of the Convention which are
destined for operations according to Annex IV B to States
not listed in Annex VII. Such transboundary movements
shall not be prohibited unless the wastes in question are
characterized as hazardous under the Convention.

Annex VII

Parties and other States which are members of OECD,
EC, Liechtenstein.”

3. §

A Kormány az Egyezmény a részes államok Kuching-
ban, 1998. február 23–28-án tartott konferenciáján elfoga-
dott IV/9. módosítását e rendelettel kihirdeti.

(A módosítás 1998. november 6-án hatályba lépett.)

4. §

Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvû
szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:
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,,I. Melléklet

ELLENÕRIZENDÕ HULLADÉK OSZTÁLYOK

(a) Az Egyezmény alkalmazásának segítése érdekében, a (b), (c) és (d) bekezdéseknek megfelelõen a VIII. Melléklet-
ben foglalt hulladék az 1. Cikk 1(a) bekezdése szerint veszélyesnek minõsül, a IX. Mellékletben foglalt hulladék pedig
nem tartozik az 1. Cikk 1(a) bekezdése alá.

(b) Ha a hulladék szerepel a VIII. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben a III. Mellékletet felhasználásával
igazolják, hogy a hulladék nem-veszélyes hulladék az 1. Cikk 1(a) bekezdése szerint.

(c) Ha a hulladék szerepel a IX. Mellékletben, az nem zárja ki, hogy adott esetben nem minõsülhet az 1. Cikk 1(a) be-
kezdése szerint veszélyesnek, ha a hulladék az I. Melléklet szerinti anyagot olyan mértékben tartalmaz, hogy emiatt a
hulladék valamelyik III. Melléklet szerinti jellemzõt mutatja.

(d) A VIII. és a IX. Melléklet nem érinti az 1. Cikk 1(a) bekezdésének alkalmazását a hulladékok jellemzésére.

VIII. Melléklet

„A” LISTA

Az Egyezmény 1. Cikk 1(a) pontja szerint veszélyesnek minõsülõ hulladékok. Az itteni felsorolás nem zárja ki a
III. Melléklet alkalmazását annak igazolására, hogy egy hulladék nem veszélyes.



A1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

A1010 Fém hulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék:
– antimon
– arzén
– berillium
– kadmium
– ólom
– higany
– szelén
– tellúr
– tallium

azonban a „B” listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide.

A1020 Összetevõként vagy szennyezõként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a tömör
fémhulladékot:

– antimon; antimonvegyületek
– berillium; berilliumvegyületek
– kadmium; kadmiumvegyületek
– ólom; ólomvegyületek
– szelén; szelénvegyületek
– tellúr; tellúrvegyületek.

A1030 Összetevõként vagy szennyezõként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
– arzén; arzénvegyületek
– higany; higanyvegyületek
– tallium; talliumvegyületek.

A1040 Összetevõként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
– fémkarbonilok
– a hatvegyértékû króm vegyületei.

A1050 Galvániszapok:

A1060 Fémek maratásából származó folyékony hulladékok

A1070 Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit

A1080 A „B” listán nem szereplõ hulladék cink maradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák
az ólmot és kadmium ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelõ tulajdonságokat mutassák

A1090 Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkezõ hamu

A1100 Rézkohók gáztisztító berendezéseibõl származó por és maradványok

A1110 Réz elektrolízissel történõ finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolit oldatok

A1120 Réz elektrolízissel történõ finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító berendezésekbõl származó
iszaphulladék, kivéve az anódiszapot

A1130 Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok

A1140 Hulladék réz(II)-klorid és rézcianid katalizátorok

A1150 Nyomtatott áramkörök égetésébõl származó, a „B” listán nem szereplõ nemesfémtartalmú hamu1

A1160 Savas ólomakkumulátor hulladék, egész és tört formában

1 Figyelem, a ,,B” lista párhuzamos tétele (B1160) nem nevesít kivételeket.
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A1170 Kevert kémiai áramforrások hulladéka, kivéve a csak a „B” listán szereplõ kémiai áramforrásokból álló
hulladékot. A „B” listán nem szereplõ hulladék elemek, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az
I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak következtében veszélyessé válnak.

A1180 Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó hulladékok2 amelyek
közt fellelhetõek olyan alkatrészek, mint az „A” listán szereplõ akkumulátorok és egyéb elemek, higany-
kapcsolók, katódsugárcsõbõl származó vagy más aktivált üveg hulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok,
vagy szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kad-
miumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt
tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a „B” lista megfelelõ B1110 tételével). 3

A2 Fõként szervetlen összetevõket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevõket

A2010 Katódsugárcsövekbõl és más aktivált üvegbõl származó üveghulladékok.

A2020 Folyadék vagy iszap formában lévõ szervetlen fluorvegyületekbõl álló hulladékok, kivéve a „B” listán sze-
replõ ilyen hulladékokat.

A2030 Hulladék katalizátorok, kivéve a „B” listán szereplõ ilyen hulladékokat.

A2040 Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak I. mellékletben fel-
sorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutat-
ják (vö. a „B” lista megfelelõ B2080 tételével).

A2050 Azbeszt hulladék (por és szálak).

A2060 Széntüzelésû erõmûvek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz I. mellékletben felsorolt al-
kotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a „B” lista megfelelõ
B2050 tételével).

A3 Fõként szerves összetevõket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevõket

A3010 Petrolkoksz és bitumen elõállításából/feldolgozásából származó hulladékok.

A3020 Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok.

A3030 Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal szennyezett
hulladékok.

A3040 Hulladék hõközvetítõ folyadékok.

A3050 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó
hulladékok, kivéve a „B” listán szereplõ ilyen hulladékokat (vö. a „B” lista megfelelõ B4020 tételével).

A3060 Hulladék nitrocellulóz.

A3070 Folyékony és iszap formában lévõ hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klórfenolt.

A3080 Hulladék éterek, kivéve a „B” listán szereplõ étereket.

A3090 Hatvegyértékû krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bõrpor, hamu, iszap és õrlemény
(vö. a „B” lista megfelelõ B3100 tételével).

2 Ez a tétel nem foglalja magába az elektromos áramfejlesztõk hulladékát.
3 PCB tartalom 50 mg/kg vagy több.
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A3100 Hatvegyértékû krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bõrbõl vagy bõrkompozícióból eredõ hulla-
dék nyesedék vagy egyéb bõrhulladék, amely bõrtermékek elõállítására alkalmatlan (vö. a „B” lista
megfelelõ B3090 tételével).

A3110 Hat vegyértékû krómvegyületeket, biocideket vagy fertõzõ anyagokat tartalmazó, szõrmekikészítési hulla-
dékok (vö. a „B” lista megfelelõ B3110 tételével).

A3120 Shreddelésbõl származó könnyû frakció.

A3130 Hulladék szerves foszforvegyületek.

A3140 Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a „B” listán szereplõ ilyen hulladékok kivételével.

A3150 Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok.

A3160 Szerves oldószerek visszanyerési mûveleteibõl származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem-vizes
bepárlási maradék hulladékok.

A3170 Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklóretán, vinilklorid, vinilidénklorid, allilklorid
és epiklórhidrin) elõállításakor keletkezõ hulladékok.

A3180 Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt
(PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más
polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrá-
cióban szennyezettek.4

A3190 Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezelésébõl eredõ kátrányos marad-
vány hulladékok, kivéve az aszfalt cementeket.

A4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevõket egyaránt
tartalmazhatnak

A4010 Gyógyszerek gyártásából, kiszerelésébõl és használatából eredõ hulladékok, kivéve a „B” listán szereplõ
ilyen hulladékokat.

A4020 Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakor-
lat során keletkezõ hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor
vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkezõ hulladékok.

A4030 Biocidek és fitofarmakonok elõállításából, formálásából és alkalmazásából eredõ hulladékok, beleértve a
termékleírástól eltérõ, lejárt5, vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédõ- és
gyomirtószereket.

A4040 Vegyi faanyag-konzerválószerek6 gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredõ hulladékok.

A4050 Az alábbiak bármelyikébõl álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok:
– szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemes-

fém tartalmú maradványokat.
– szerves cianidok.

A4060 Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók.

A4070 Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszerelésébõl és használatából szár-
mazó hulladékok, kivéve minden ilyen, a „B” listán szereplõ hulladékot (vö. a „B” lista megfelelõ B4010
tételével).

4 Az 50 mg/kg nemzetközileg elfogadott gyakorlati szint minden hulladékra. Ugyanakkor egyes országok alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) értéket állapítottak meg
bizonyos hulladékokra.
5 ,,Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt idõtartamon belül nem került felhasználásra.
6 Ez a tétel nem tartalmazza a konzerváló anyagokkal kezelt fát.

2005/142. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7793



A4080 Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a „B” listán szereplõ ilyen hulladékokat).

A4090 Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a „B” lista megfelelõ tételében szereplõ hulladékokat (vö. a
„B” lista megfelelõ B2120 tételével).

A4100 Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekbõl származó hulladékok, kivéve
a „B” listán szereplõ ilyen hulladékokat.

A4110 Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:
– poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete.
– poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete.

A4120 Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok.

A4130 Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben
felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelõ veszélyes tulajdonságokat mutassák.

A4140 Olyan, az I. melléklet kategóriáinak megfelelõ vegyszerekbõl álló, vagy vegyszereket tartalmazó hulladé-
kok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérõk vagy lejártak7 és a III. melléklet szerinti veszélyes
tulajdonságokat mutatják.

A4150 Kutatásból és fejlesztésbõl vagy oktatásból eredõ olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosí-
tottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert.

A4160 A „B” listán nem szereplõ hulladék aktív szén (vö. a „B” lista megfelelõ B2060 tételével).

IX. Melléklet

„B” LISTA

Az e mellékletben szereplõ hulladékok nem tartoznak az Egyezmény 1. Cikk 1(a) pontja alá, hacsak nem tartalmaznak
olyan I. Melléklet szerinti anyagot, amelytõl a III. Melléklet szerinti jellemzõket mutatják.

B1 Fém hulladékok és fémet tartalmazó hulladékok

B1010 Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:
– Nemes fémek (arany, ezüst, a platina csoport, de a higany nem).
– Vas és acél hulladék.
– Réz hulladék.
– Nikkel hulladék.
– Alumínium hulladék.
– Cink hulladék.
– Ón hulladék.
– Volfrám hulladék.
– Molibdén hulladék.
– Tantál hulladék.
– Magnézium hulladék.
– Kobalt hulladék.
– Bizmut hulladék.
– Titán hulladék.
– Cirkónium hulladék.
– Mangán hulladék.
– Germánium hulladék.
– Vanádium hulladék.

7 ,,Lejárt” azt jelenti, hogy a gyártó által javasolt idõtartamon belül nem került felhasználásra.
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– Hafnium, indium, nióbium, rénium és gallium hulladék.
– Tórium hulladék.
– Ritka földfém hulladék.

B1020 Tiszta, nem szennyezett fém hulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (leme-
zek, lapok, gerendák, rudak stb.):

– Antimon hulladék.
– Berillium hulladék.
– Kadmium hulladék.
– Ólom hulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort).
– Szelén hulladék.
– Tellur hulladék.

B1030 Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok.

B1040 Villamos energiát fejlesztõ készülékek darabjai, melyek nincsenek kenõolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel
olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelõ tulajdonságokat mutassák.

B1050 Színesfém keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendõ mennyiségû
I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelõ tulajdonságokat mutassák 8.

B1060 Elemi fém formában lévõ hulladék szelén és tellúr, beleérve a port.

B1070 Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve, ha elég magas koncentrációban tartalmaznak
I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelõ veszélyes tulajdonságokat
mutassák.

B1080 Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet maradványokat, ki-
véve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a
III. mellékletnek megfelelõ tulajdonságokat mutassák, vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat
mutatják9.

B1090 Termékleírásnak megfelelõ hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával
készülteket.

B1100 Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:
– Keménycink-tartalmú maradványok.
– Cinktartalmú salakok, fölözékek:

= Horganyzáskor képzõdõ cinkfölözék (> 90% Zn).
= Horganyzáskor képzõdõ cinksalak (> 92% Zn).
= Kokillaöntéskor képzõdõ cinksalak (> 85% Zn).
= Tûzihorganyzáskor képzõdõ cinksalak (sarzsonként)(> 92% Zn).
= Cinkfölözék.

– Alumíniumfölözék (vagy salakhártya) kivéve a sósalakot.
– Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségû

arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelõ tulajdonságokat mutassanak.
– Réz kohósításából származó tûzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket.
– Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai.
– Tantált tartalmazó ón salak, 0,5%-nál alacsonyabb óntartalommal.

B1110 Elektromos és elektronikus berendezések:
– Csak fémekbõl és ötvözetekbõl álló elektronikus berendezések.

8 Figyelem, mégha az I. melléklet anyagainak kiindulási koncentrációja alacsony is, az azt követõ folyamatok, beleértve az újrafeldolgozást, az egyes frak-
ciókban olyan feldúsulást okozhatnak, amely lényegesen nagyobb koncentrációt eredményez.
9 A zink hamu besorolása felülvizsgálat alatt áll, és az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Kongresszusának (UNCTAD) ajánlása alapján az nem lehet veszé-
lyes áru.
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– Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok10 (bele-
értve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetõek fel olyan alkatrészek, mint az „A” listán sze-
replõ akkumulátorok és más elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsõbõl származó vagy más aktivált
üveghulladékok, PCB tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartal-
maznak I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket),
hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az
„A” lista megfelelõ A1180 tételével).

– Közvetlen újrahasználatra11, és nem hasznosításra vagy végsõ ártalmatlanításra12 szánt elektromos és elekt-
ronikus berendezések (beleértve nyomtatott áramköröket, elektronikai alkatrészeket és huzalokat).

B1120 Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok:

Átmeneti fémek, kivéve az „A” listán sze-
replõ hulladék katalizátorokat (kimerült
katalizátorokat, használt folyékony katali-
zátorokat vagy más katalizátorokat):

szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, itt-
rium, nióbium, hafnium, volfrám,

titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkó-
nium, molibdén, tantál, rénium.

Lantanidák (ritka földfémek): lantán, prazeodímium, szamárium,
gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium,

cérium, neodímium, európium, ter-
bium, holmium, túlium, lutécium.

B1130 Tisztított, kimerült nemesfém tartalmú katalizátorok.

B1140 Szilárd, nemesfém tartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak.

B1150 Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony for-
mában, megfelelõ csomagolásban és jelöléssel ellátva.

B1160 Nyomtatott áramkörök égetésébõl származó nemesfém hamu (vö. az „A” lista megfelelõ A1150 tételével).

B1170 Fényképészeti film égetésébõl származó nemesfém hamu.

B1180 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film.

B1190 Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír.

B1200 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak.

B1210 Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO2 és vanádium forrásként hasznosított sala-
kokat.

B1220 Cink elõállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vas-tartalommal, ipari elõ-
írásoknak (pl. DIN 4301) megfelelõen feldolgozva, fõként építkezési alkalmazásra.

B1230 Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék.

B1240 Rézoxid hengerreve.

B2 Fõként szervetlen összetevõket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevõket

B2010 Bányászati mûveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában:
– Természetes grafit hulladéka.
– Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fûrészeléssel vagy egyéb módon vágott.
– Csillámhulladék.
– Leucit, nefelin és nefelin szienit hulladékok.
– Földpát hulladékok.
– Folypát hulladék.
– Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei mûveletekhez használtakat.

10 Ez a tétel nem tartalmazza az áramfejlesztésbõl származó hulladékot.
11 Az újrahasználat magában foglalhatja a javítást, felújítást vagy bõvítést, de a teljes felújítást nem.
12 Egyes országokban a közvetlen újrahasználatra szánt anyagokat nem tekintik hulladéknak.
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B2020 Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:
– Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekbõl származó üveget és más aktivált

üveget.

B2030 Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:
– Cermet hulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok).
– Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak.

B2040 Fõként szervetlen összetevõkbõl álló egyéb hulladékok:
– Füstgáz kénmentesítésébõl (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát.
– Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék.
– Réz elõállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20% feletti) vastartalommal, ipari elõ-

írásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelõen feldolgozva, fõként építkezési és csiszolási alkal-
mazásra.

– Szilárd halmazállapotú kén.
– Ciánamid gyártásából származó mészkõ (pH< 9).
– Nátrium-, kálium-, kálcium-klorid.
– Korund (szilícium-karbid).
– Tört beton.
– Lítium-tantál és lítium-nióbium tartalmú üvegtörmelék.

B2050 Széntüzelésû erõmûvek „A” listán nem szereplõ pernyéje (vö. az „A” lista megfelelõ A2060 tételével).

B2060 Hulladék aktív szén ivóvíz kezelésébõl, élelmiszeripari és vitamin elõállítási folyamatokból származó hul-
ladék aktív szén (vö. az „A” lista megfelelõ A4160 tételével);

B2070 Kálcium-fluorid iszap.

B2080 Vegyipari eljárásokból származó, az „A” listán nem szereplõ gipsz (vö. az „A” lista megfelelõ A 2040 téte-
lével).

B2090 Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenbõl elõállított, a szokásos ipari
követelményeknek megfelelõen tisztított anódtuskók (kivéve a klóralkáli-elektrolízisbõl és a kohászati
iparból származó anódtuskókat).

B2100 Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, le-
csapási és szûrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat.

B2110 Bauxit maradvány (,,vörös iszap”) (pH érték 11,5 alá beállítva).

B2120 2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH értékû hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró
hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az „A” lista megfelelõ A4090 tételévelvel).

B3 Fõként szerves összetevõket tartalmazó hulladékok,
amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevõket

B3010 Szilárd mûanyag hulladékok:
Az alábbi mûanyagok és kevert mûanyagok, feltéve, hogy azok más hulladékkal nem keveredtek és vala-
milyen termékleírásnak megfelelõen készültek:

– Mûanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az alábbiakat, de azokra
nem korlátozva13:
= etilén
= sztirol
= polipropilén
= polietilén-tereftalát
= akrilonitril
= butadiene

13 Azzal a feltétellel, hogy a hulladékok teljesen polimerizálódtak.
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= poliacetálok
= poliamidok
= polibutilén tereftalát
= polikarbonátok
= poliéterek
= polifenilén szulfidok
= akrilpolimerek
= alkánok, C10–C13 (lágyítók)
= poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)
= polisziloxánok
= polimetilmetakrilát
= polivinilalkohol
= polivinilbutirál
= polivinilacetát.

– Térhálósított hulladék mûgyanták vagy polikondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat:
= karbamid-formaldehid gyanták
= fenol-formaldehid gyanták
= melamin-formaldehid gyanták
= epoxi gyanták
= alkid gyanták
= poliamidok.

– Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok14:
= perfluor-etilén/propilén (FEP)
= perfluoralkoxi-alkán (PFA)
= perfluoralkoxi-alkán (MFA)
= polivinilfluorid (PVF)
= polivinilidénfluorid (PVDF).

B3020 Papír, papírlemez és papíráru hulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal:
Papír vagy papírlemez hulladék vagy törmelék:

– fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék
– más olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet fõként fehérített, tömegében nem színezett papírpép-

bõl állítottak elõ
– olyan papír vagy kartonpapír hulladék, amelyet fõként mechanikusan készített papírpépbõl (pl. újságok-

ból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elõ
– egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül 1. laminált (többrétegû) kartonpapír 2. osztályozatlan

papírhulladék.

B3030 Textilhulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek és valamilyen termékleírás szerint
készültek:

– Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkaso-
lási hulladékot):
= kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
= egyéb selyemhulladék.

– Gyapjú, finom vagy durva állati szõr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási
hulladékot:
= gyapjú vagy finom állati szõr fésûskóc
= egyéb gyapjú vagy finom állati szõr hulladék
= durva állati szõr hulladék.

14 A fogyasztóktól származó hulladékok nem tartoznak e tétel alá:
– A hulladékot nem szabad összekeverni.
– A nyílttéri égetés gyakorlatából adódó problémát figyelembe kell venni.
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– Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
= fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
= farkasolási hulladék
= egyéb pamuthulladék.

– Len kóca és más hulladéka
– Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási

hulladékot)
– Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonal-

hulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladé-

ka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Kókuszdió kóca, fésûskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésûskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a far-

kasolási hulladékot)
– Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésûkóca és más hulladéka (beleértve a fo-

nalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
– Mesterségesen elõállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladé-

kot):
= szintetikus szálak hulladékai
= mûszálak hulladékai.

– Használt ruhák és más használt textiláruk
– Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilbõl készült használt zsineg, madzag,

kötél vagy heveder:
= válogatva
= más módon.

B3040 Gumihulladékok
Az alábbi anyagok, feltéve, hogy nem keveredtek más hulladékokkal:

– Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke
– Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat.

B3050 Kezeletlen parafa- és fahulladék:
– Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítet-

ték vagy nem
– Parafahulladék; aprított, granulált vagy õrölt parafa.

B3060 Mezõgazdaság élelmiszeripari hulladékai, feltéve, hogy nem fertõzõek:
– Borseprõ
– Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertõt-

lenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet
formájúra tömörítették vagy nem

– Degras (cserzõzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradék-
anyagok

– Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerûen kikészített (de nem formára vágott), sav-
val kezelt vagy zselatinmentesített formában

– Halhulladék
– Kakaóbab-héj, hártya, bõr és egyéb kakaóbab hulladék
– Mezõgazdaság élelmiszeripari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy

állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak meg-
felelnek.

B3070 Az alábbi hulladékok:
– Emberi haj hulladék
– Hulladékká vált szalma
– Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium.

B3080 Guminyesedék és gumidarabok.
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B3090 Hatvegyértékû krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bõrbõl vagy bõrkompozícióból eredõ
hulladék nyesedék vagy egyéb bõrhulladék, kivéve a bõriszapot, amely bõrtermékek elõállítására alkal-
matlan (vö. az „A” lista megfelelõ A3100 tételével)

B3100 Hatvegyértékû krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bõrpor, hamu, iszap és õrle-
mény (vö. az „A” lista megfelelõ A3090 tételével)

B3110 Hatvegyértékû krómvegyületeket, biocideket vagy fertõzõ anyagokat nem tartalmazó szõrmekikészítési
hulladékok (vö. az „A” lista megfelelõ B3110 tételével)

B3120 Élelmiszerfestékekbõl álló hulladékok

B3130 Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek

B3140 Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IV.A. melléklet szerinti mûveletekre szánnak.

B4 Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevõket egyaránt
tartalmazhatnak

B4010 Fõként vízalapú/latex festékekbõl, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tar-
talmaznak olyan mennyiségû szerves oldószert, nehéz-fémet vagy biocideket, hogy veszélyessé válnának
(vö. az „A” lista megfelelõ A4070 tételével)

B4020 Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az
A. listán nem szereplõ hulladékok, amelyek oldószerektõl és más szennyezésektõl oly mértékig mentesek,
hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Ide tartoznak az ilyen vízalapú anyagok,
vagy a kazein, keményítõ, dextrin, cellulóz-éter vagy polivinilalkohol alapú ragasztók (vö. az „A” lista
megfelelõ A3050 tételével)

B4030 Elhasznált egyszer használatos fényképezõgépek, az „A” listán nem szereplõ elemekkel.”

,,Annex I

CATEGORIES OF WASTES TO BE CONTROLLED

(a) To facilitate the application of this Convention, and subject to paragraphs (b), (c) and (d), wastes listed in
Annex VIII are characterized as hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention, and wastes listed in
Annex IX are not covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.

(b) Designation of a waste on Annex VIII does not preclude, in a particular case, the use of Annex III to demonstrate
that a waste is not hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention.

(c) Designation of a waste on Annex IX does not preclude, in a particular case, characterization of such a waste as
hazardous pursuant to Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention if it contains Annex I material to an extent causing it
to exhibit an Annex III characteristic.

(d) Annexes VIII and IX do not affect the application of Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention for the purpose
of characterization of wastes.

Annex VIII

LIST A

Wastes contained in this Annex are characterized as hazardous under Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention,
and their designation on this Annex does not preclude the use of Annex III to demonstrate that a waste is not hazardous.
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A1 Metal and metal-bearing wastes

A1010 Metal wastes and waste consisting of alloys of any of the following:
– Antimony
– Arsenic
– Beryllium
– Cadmium
– Lead
– Mercury
– Selenium
– Tellurium
– Thallium

but excluding such wastes specifically listed on list B.

A1020 Waste having as constituents or contaminants, excluding metal waste in massive form, any of the
following:

– Antimony; antimony compounds
– Beryllium; beryllium compounds
– Cadmium; cadmium compounds
– Lead; lead compounds
– Selenium; selenium compounds
– Tellurium; tellurium compounds

A1030 Wastes having as constituents or contaminants any of the following:
– Arsenic; arsenic compounds
– Mercury; mercury compounds
– Thallium; thallium compounds

A1040 Wastes having as constituents any of the following:
– Metal carbonyls
– Hexavalent chromium compounds

A1050 Galvanic sludges

A1060 Waste liquors from the pickling of metals

A1070 Leaching residues from zinc processing, dust and sludges such as jarosite, hematite, etc.

A1080 Waste zinc residues not included on list B, containing lead and cadmium in concentrations sufficient to
exhibit Annex III characteristics

A1090 Ashes from the incineration of insulated copper wire

A1100 Dusts and residues from gas cleaning systems of copper smelters

A1110 Spent electrolytic solutions from copper electrorefining and electrowinning operations

A1120 Waste sludges, excluding anode slimes, from electrolyte purification systems in copper electrorefining and
electrowinning operations

A1130 Spent etching solutions containing dissolved copper

A1140 Waste cupric chloride and copper cyanide catalysts

A1150 Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included on list B 15

A1160 Waste lead-acid batteries, whole or crushed

A1170 Unsorted waste batteries excluding mixtures of only list B batteries. Waste batteries not specified on list B
containing Annex I constituents to an extent to render them hazardous

15 Note that mirror entry on list B (B1160) does not specify exceptions.
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A1180 Waste electrical and electronic assemblies or scrap16 containing components such as accumulators and
other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass
and PCB-capacitors, or contaminated with Annex I constituents (e.g., cadmium, mercury, lead,
polychlorinated biphenyl) to an extent that they possess any of the characteristics contained in Annex III
(note the related entry on list B B1110)17

A2 Wastes containing principally inorganic constituents,
which may contain metals and organic materials

A2010 Glass waste from cathode-ray tubes and other activated glasses

A2020 Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludges but excluding such wastes specified
on list B

A2030 Waste catalysts but excluding such wastes specified on list B

A2040 Waste gypsum arising from chemical industry processes, when containing Annex I constituents to the
extent that it exhibits an Annex III hazardous characteristic (note the related entry on list B B2080)

A2050 Waste asbestos (dusts and fibres)

A2060 Coal-fired power plant fly-ash containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit
Annex III characteristics (note the related entry on list B B2050)

A3 Wastes containing principally organic constituents,
which may contain metals and inorganic materials

A3010 Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen

A3020 Waste mineral oils unfit for their originally intended use

A3030 Wastes that contain, consist of or are contaminated with leaded anti-knock compound sludges

A3040 Waste thermal (heat transfer) fluids

A3050 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives excluding such
wastes specified on list B (note the related entry on list B B4020)

A3060 Waste nitrocellulose

A3070 Waste phenols, phenol compounds including chlorophenol in the form of liquids or sludges

A3080 Waste ethers not including those specified on list B

A3090 Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides
(note the related entry on list B B3100)

A3100 Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of
leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the related entry on list B
B3090)

A3110 Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances
(note the related entry on list B B3110)

A3120 Fluff-light fraction from shredding

A3130 Waste organic phosphorous compounds

16 This entry does not include scrap assemblies from electric power generation.
17 PCBs are at a concentration level of 50 mg/kg or more.
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A3140 Waste non-halogenated organic solvents but excluding such wastes specified on list B

A3150 Waste halogenated organic solvents

A3160 Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent
recovery operations

A3170 Wastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane,
dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)

A3180 Wastes, substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyl
(PCB), polychlorinated terphenyl (PCT), polychlorinated naphthalene (PCN) or polybrominated biphenyl
(PBB), or any other polybrominated analogues of these compounds, at a concentration level of 50 mg/kg or
more18

A3190 Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and any pyrolitic
treatment of organic materials

A4 Wastes which may contain either inorganic or organic constituents

A4010 Wastes from the production, preparation and use of pharmaceutical products but excluding such wastes
specified on list B

A4020 Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar
practices, and wastes generated in hospitals or other facilities during the investigation or treatment of
patients, or research projects

A4030 Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals, including waste
pesticides and herbicides which are off-specification, outdated, 19 or unfit for their originally intended use

A4040 Wastes from the manufacture, formulation and use of wood-preserving chemicals20

A4050 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
– Inorganic cyanides, excepting precious-metal-bearing residues in solid form containing traces of inorganic

cyanides
– Organic cyanides

A4060 Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions

A4070 Wastes from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish
excluding any such waste specified on list B (note the related entry on list B B4010)

A4080 Wastes of an explosive nature (but excluding such wastes specified on list B)

A4090 Waste acidic or basic solutions, other than those specified in the corresponding entry on list B (note the
related entry on list B B2120)

A4100 Wastes from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases but excluding such
wastes specified on list B

A4110 Wastes that contain, consist of or are contaminated with any of the following:
– Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan
– Any congenor of polychlorinated dibenzo-dioxin

A4120 Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides

A4130 Waste packages and containers containing Annex I substances in concentrations sufficient to exhibit
Annex III hazard characteristics

18 The 50 mg/kg level is considered to be an internationally practical level for all wastes. However, many individual countries have established lower
regulatory levels (e.g., 20 mg/kg) for specific wastes.
19 ,,Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer.
20 This entry does not include wood treated with wood preserving chemicals.
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A4140 Waste consisting of or containing off specification or outdated21 chemicals corresponding to Annex I
categories and exhibiting Annex III hazard characteristics

A4150 Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not
identified and/or are new and whose effects on human health and/or the environment are not known

A4160 Spent activated carbon not included on list B (note the related entry on list B B2060)

Annex IX

LIST B

Wastes contained in the Annex will not be wastes covered by Article 1, paragraph 1 (a), of this Convention unless they
contain Annex I material to an extent causing them to exhibit an Annex III characteristic.

B1 Metal and metal-bearing wastes

B1010 Metal and metal-alloy wastes in metallic, non-dispersible form:
– Precious metals (gold, silver, the platinum group, but not mercury)
– Iron and steel scrap
– Copper scrap
– Nickel scrap
– Aluminium scrap
– Zinc scrap
– Tin scrap
– Tungsten scrap
– Molybdenum scrap
– Tantalum scrap
– Magnesium scrap
– Cobalt scrap
– Bismuth scrap
– Titanium scrap
– Zirconium scrap
– Manganese scrap
– Germanium scrap
– Vanadium scrap
– Scrap of hafnium, indium, niobium, rhenium and gallium
– Thorium scrap
– Rare earths scrap.

B1020 Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plate, beams, rods, etc),
of:

– Antimony scrap
– Beryllium scrap
– Cadmium scrap
– Lead scrap (but excluding lead-acid batteries)
– Selenium scrap
– Tellurium scrap

B1030 Refractory metals containing residues

B1040 Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an
extent to render them hazardous

21 ,,Outdated” means unused within the period recommended by the manufacturer.
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B1050 Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, not containing Annex I materials in concentrations
sufficient to exhibit Annex III characteristics22

B1060 Waste selenium and tellurium in metallic elemental form including powder

B1070 Waste of copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain Annex I constituents to an
extent that they exhibit Annex III characteristics

B1080 Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless containing Annex I
constituents in concentration such as to exhibit Annex III characteristics or exhibiting hazard characteristic
H4.323

B1090 Waste batteries conforming to a specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury

B1100 Metal-bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
– Hard zinc spelter
– Zinc-containing drosses:

= Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn)
= Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn)
= Zinc die casting dross (>85% Zn)
= Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn)
= Zinc skimmings

– Aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag
– Slags from copper processing for further processing or refining not containing arsenic, lead or cadmium to

an extent that they exhibit Annex III hazard characteristics
– Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting
– Slags from precious metals processing for further refining
– Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin

B1110 Electrical and electronic assemblies:
– Electronic assemblies consisting only of metals or alloys
– Waste electrical and electronic assemblies or scrap24 (including printed circuit boards) not containing

components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from
cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not contaminated with Annex I
constituents (e.g., cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been
removed, to an extent that they do not possess any of the characteristics contained in Annex III (note the
related entry on list A A1180)

– Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires)
destined for direct reuse,25 and not for recycling or final disposal26

B1120 Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of:

Transition metals, excluding waste
catalysts (spent catalysts, liquid used
catalysts or other catalysts) on list A:

Scandium, Vanadium, Manganese,
Cobalt, Copper, Yttrium, Niobium,
Hafnium, Tungsten

Titanium, Chromium, Iron, Nickel, Zinc,
Zirconium, Molybdenum, Tantalum,
Rhenium

Lanthanides (rare earth metals): Lanthanum, Praseodymium, Samarium,
Gadolinium, Dysprosium, Erbium,
Ytterbium

Cerium, Neody, Europium, Terbium,
Holmium, Thulium, Lutetium

B1130 Cleaned spent precious-metal-bearing catalysts

B1140 Precious-metal-bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides

22 Note that even where low level contamination with Annex I materials initially exists, subsequent processes, including recycling processes, may result in
separated fractions containing significantly enhanced concentrations of those Annex I materials.
23 The status of zinc ash is currently under review and there is a recommendation with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
that zinc ashes should not be dangerous goods.
24 This entry does not include scrap from electrical power generation.
25 Reuse can include repair, refurbishment or upgrading, but not major reassembly.
26 In some countries these materials destined for direct re-use are not considered wastes.
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B1150 Precious metals and alloy wastes (gold, silver, the platinum group, but not mercury) in a dispersible,
non-liquid form with appropriate packaging and labelling

B1160 Precious-metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry on list A A1150)

B1170 Precious-metal ash from the incineration of photographic film

B1180 Waste photographic film containing silver halides and metallic silver

B1190 Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver

B1200 Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel

B1210 Slag arising from the manufacture of iron and steel including slags as a source of TiO2 and vanadium

B1220 Slag from zinc production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed
according to industrial specifications (e.g., DIN 4301) mainly for construction

B1230 Mill scaling arising from the manufacture of iron and steel

B1240 Copper oxide mill-scale

B2 Wastes containing principally inorganic constituents,
which may contain metals and organic materials

B2010 Wastes from mining operations in non-dispersible form:
– Natural graphite waste
– Slate waste, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise
– Mica waste
– Leucite, nepheline and nepheline syenite waste
– Feldspar waste
– Fluorspar waste
– Silica wastes in solid form excluding those used in foundry operations

B2020 Glass waste in non-dispersible form:
– Cullet and other waste and scrap of glass except for glass from cathode-ray tubes and other activated

glasses

B2030 Ceramic wastes in non-dispersible form:
– Cermet wastes and scrap (metal ceramic composites)
– Ceramic based fibres not elsewhere specified or included

B2040 Other wastes containing principally inorganic constituents:
– Partially refined calcium sulphate produced from flue-gas desulphurization (FGD)
– Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings
– Slag from copper production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed

according to industrial specifications (e.g., DIN 4301 and DIN 8201) mainly for construction and abrasive
applications

– Sulphur in solid form
– Limestone from the production of calcium cyanamide (having a pH less than 9)
– Sodium, potassium, calcium chlorides
– Carborundum (silicon carbide)
– Broken concrete
– Lithium-tantalum and lithium-niobium containing glass scraps

B2050 Coal-fired power plant fly-ash, not included on list A (note the related entry on list A A2060)

B2060 Spent activated carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and
vitamin production (note the related entry on list A, A4160);

B2070 Calcium fluoride sludge
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B2080 Waste gypsum arising from chemical industry processes not included on list A (note the related entry on list
A A2040)

B2090 Waste anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to
normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical
industry)

B2100 Waste hydrates of aluminium and waste alumina and residues from alumina production excluding such
materials used for gas cleaning, flocculation or filtration processes

B2110 Bauxite residue (,,red mud”) (pH moderated to less than 11.5)

B2120 Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or
otherwise hazardous (note the related entry on list A A4090)

B3 Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials

B3010 Solid plastic waste:
The following plastic or mixed plastic materials, provided they are not mixed with other wastes and are
prepared to a specification:

– Scrap plastic of non-halogenated polymers and co-polymers, including but not limited to the following 27

= ethylene
= styrene
= polypropylene
= polyethylene terephthalate
= acrylonitrile
= butadiene
= polyacetals
= polyamides
= polybutylene terephthalate
= polycarbonates
= polyethers
= polyphenylene sulphides
= acrylic polymers
= alkanes C10–C13 (plasticiser)
= polyurethane (not containing CFCs)
= polysiloxanes
= polymethyl methacrylate
= polyvinyl alcohol
= polyvinyl butyral
= polyvinyl acetate

– Cured waste resins or condensation products including the following:
= urea formaldehyde resins
= phenol formaldehyde resins
= melamine formaldehyde resins
= epoxy resins
= alkyd resins
= polyamides

– The following fluorinated polymer wastes28

= perfluoroethylene/propylene (FEP)
= perfluoroalkoxy alkane (PFA)
= perfluoroalkoxy alkane (MFA)

27 It is understood that such scraps are completely polymerized.
28 Post-consumer wastes are excluded from this entry:
– Wastes shall not be mixed
– Problems arising from open-burning practices to be considered.
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– polyvinylfluoride (PVF)
– polyvinylidenefluoride (PVDF)

B3020 Paper, paperboard and paper product wastes
The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes:
Waste and scrap of paper or paperboard of:

– unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or paperboard
– other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass
– paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar

printed matter)
– other, including but not limited to 1) laminated paperboard 2) unsorted scrap

B3030 Textile wastes
The following materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification:

– Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste and garnetted stock)
= not carded or combed
= other

– Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn waste but excluding garnetted stock
= noils of wool or of fine animal hair
= other waste of wool or of fine animal hair
= waste of coarse animal hair

– Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock)
= yarn waste (including thread waste)
= garnetted stock
= other

– Flax tow and waste
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of true hemp (Cannabis sativa L.)
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of jute and other textile bast fibres (excluding

flax, true hemp and ramie)
– Tow and waste (including yarn waste and garnetted stock) of sisal and other textile fibres of the genus

Agave
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of coconut
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of abaca (Manila hemp or Musa textilis

Nee)
– Tow, noils and waste (including yarn waste and garnetted stock) of ramie and other vegetable textile fibres,

not elsewhere specified or included
– Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres

= of synthetic fibres
= of artificial fibres

– Worn clothing and other worn textile articles
– Used rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables of

textile materials
= sorted
= other

B3040 Rubber wastes
The following materials, provided they are not mixed with other wastes:

– Waste and scrap of hard rubber (e.g., ebonite)
– Other rubber wastes (excluding such wastes specified elsewhere)

B3050 Untreated cork and wood waste:
– Wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms
– Cork waste: crushed, granulated or ground cork

B3060 Wastes arising from agro-food industries provided it is not infectious:
– Wine lees
– Dried and sterilized vegetable waste, residues and byproducts, whether or not in the form of pellets, of a

kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included
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– Degras: residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
– Waste of bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with

acid or degelatinised
– Fish waste
– Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
– Other wastes from the agro-food industry excluding by-products which meet national and international

requirements and standards for human or animal consumption

B3070 The following wastes:
– Waste of human hair
– Waste straw
– Deactivated fungus mycelium from penicillin production to be used as animal feed

B3080 Waste parings and scrap of rubber

B3090 Paring and other wastes of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather
articles, excluding leather sludges, not containing hexavalent chromium compounds and biocides (note the
related entry on list A A3100)

B3100 Leather dust, ash, sludges or flours not containing hexavalent chromium compounds or biocides (note the
related entry on list A A3090)

B3110 Fellmongery wastes not containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances
(note the related entry on list A A3110)

B3120 Wastes consisting of food dyes

B3130 Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides

B3140 Waste pneumatic tyres, excluding those destined for Annex IVA operations

B4 Wastes which may contain either inorganic or organic
constituents

B4010 Wastes consisting mainly of water-based/latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic
solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry on list A
A4070)

B4020 Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on
list A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Annex III characteristics,
e.g., water-based, or glues based on casein starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl alcohols (note the
related entry on list A A3050)

B4030 Used single-use cameras, with batteries not included on list A”

5. §

A Kormány az Egyezmény a részes államok Genfben,
2002. december 9–14-én tartott konferenciáján elfogadott
VI/35. módosítását e rendelettel kihirdeti.

(A módosítás 2003. november 20-án hatályba lépett.)

6. §

Az Egyezmény módosításának hiteles angol nyelvû
szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:

VI/35. A Bázeli Egyezmény VIII. és IX. Mellékletében
felsorolt hulladéklisták felülvizsgálata vagy helyesbítése

A Részesek Konferenciája VIII. és a IX. Melléklet aláb-
bi módosítását elfogadja:

(a) A IX. Mellékletben B2060: A jelenlegi megnevezés
helyett: „Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak
olyan mennyiségû I. Mellékletben szereplõ alkotót, hogy a
III. Mellékletben felsorolt jellemzõk valamelyikét mutat-
nák, pl. ivóvíz kezelésébõl, élelmiszeripari és vitamin elõ-
állítási folyamatokból származó hulladék aktív szén (vö.
az „A” lista megfelelõ A4160 tételével)”;

(b) Új tétel a IX. Mellékletben B1250: „Hulladékká
vált gépjármûvek, amelyek nem tartalmaznak sem folya-
dékot sem veszélyes alkatrészt”;
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(c) A IX. Mellékletben B1010: Új alpont beillesztése
„Króm hulladék”;

(d) Új tétel a IX. Mellékletben B3035: „Hulladékká
vált padlószõnyegek, padlóborítók”;

(e) Új tétel a IX. Mellékletben B1031: „Molibdén,
wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémöt-
vözet hulladékok fémes diszperz formában (fémpor), kivé-
ve az „A” lista hasonló anyagait az A1050, galvániszapok
tétel alatt”;

(f) Új tétel a VIII. Mellékletben A3200: „Útépítésbõl és
útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék),
amely kátrányt tartalmaz (vö. a „B” lista megfelelõ, B2130
tételével)”;

(g) Új tétel a IX. Mellékletben B2130: „Útépítésbõl és
útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalt hulladék),
amely nem tartalmaz kátrányta (vö. az „A” lista megfelelõ
A3200 tételével);

(h) Új tétel a IX. Mellékletben B3065: „Állati vagy nö-
vényi eredetû étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütõolaj),
feltéve, hogy nem rendelkeznek a III. melléklet jellemzõi-
vel.”;

(i) A IX. Mellékletben B3010: A jelenlegi megnevezé-
seket:

„– perfluoralkoxi-alkán (PFA)”
„– perfluoralkoxi-alkán (MFA)”
az alábbiakkal kell helyettesíteni:
„– perfluoralkoxi-alkán

= tetrafluor-etilén/perfluor-vinil-éter (PFA)
= tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)”.

VI/35. Review or adjustment of lists of wastes contained
in Annexes VIII and IX to the Basel Convention

The Conference of the Parties adopts the following
amendments to Annexes VIII and IX of the Basel
Convention:

(a) Entry B2060 in Annex IX: Replace the existing
wording by: „Spent activated carbon not containing any
Annex I constituents to an extent they exhibit Annex III
characteristics, for example, carbon resulting from the
treatment of potable water and processes of the food
industry and vitamin production (note the related entry on
list A, A4160”;

(b) New entry B1250 in Annex IX: „Waste end-of-life
motor vehicles, containing neither liquids nor other
hazardous components”;

(c) Entry B1010 in Annex IX: Insert „chromium scrap”
as a new bullet point;

a A Benzol[a]pirene koncentrációja nem lehet 50 mg/kg-nál nagyobb.

(d) New entry B3035 in Annex IX: „Waste textile floor
coverings, carpets”;

(e) New entry B1031 in Annex IX: „Molybdenum,
tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal
and metal alloy wastes in metallic dispersible form (metal
powder), excluding such wastes as specified in list A under
entry A1050, Galvanic sludges”;

(f) New entry A3200 in Annex VIII: „Bituminous
material (asphalt waste) from road construction and
maintenance, containing tar (note the related entry on
list B, B2130)”;

(g) New entry B2130 in Annex IX: „Bituminous
material (asphalt waste) from road construction and
maintenance, not containing tara (note the related entry on
list A, A3200);

(h) New entry B3065 in Annex IX: „Waste edible
fats and oils of animal or vegetable origin (e.g, frying
oils), provided they do not exhibit an Annex III
characteristic”;

(i) Entry B3010 in Annex IX: Replace the existing
wording in entry B3010:

„– Perfluoroalkoxy alkane (PFA)”
„– Perfluoroalkoxy alkane (MFA)”
with the following new wording:
„– Perfluoro alkoxyl alkane

= Tetrafluoroethylene/per fluoro vinyl ether (PFA)
= Tetrafluoroethylene/per fluoro methylvinyl ether

(MFA)”

7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a
kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a az Egyezmény 17. cikkének
5. pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba,
melynek napját a külügyminiszter annak ismertté válását
követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

a The concentration level of Benzol[a]pyrene should not be 50 mg/kg or
more.
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A Kormány tagjainak
rendeletei

A belügyminiszter
47/2005. (X. 27.) BM

rendelete
a helyi önkormányzatok európai uniós

fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati
saját forrás kiegészítése 2005. évi támogatásának

rendjérõl szóló
14/2005. (III. 30.) BM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló
2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Költségveté-
si tv.) 5. számú mellékletének 18. pontjában kapott felha-
talmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben
– a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési célú
pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegé-
szítése (a továbbiakban: EU Önerõ Alap) 2005. évi támo-
gatásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az EU Önerõ Alapból támogatás igényelhetõ
a) az EU strukturális alapjaiból,
b) Kohéziós Alapjából,
c) a 2004. évben ISPA és SAPARD támogatásból, va-

lamint
d) a – 2004–2005. években – PHARE, illetve Átmeneti

Támogatásból, továbbá
e) a 2004. évet megelõzõen ISPA projektek megvalósí-

tásához
igényelt/elnyert támogatásokhoz szükséges önkormányza-
ti saját forrás kiegészítéséhez a (2) és (3) bekezdésekben
foglaltak figyelembevételével.”

(2) A Rendelet 3. §-a a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás eseté-
ben EU Önerõ Alap támogatási igényt azon – ISPA támo-
gatást nyert projekt megvalósításában részt vevõ – telepü-
lési önkormányzat nyújthat be, mely a projektbõl reá jutó
saját forrást nem tudja biztosítani. Ezen önkormányzat az
EU Önerõ Alap támogatást az alábbi feltételek együttes
teljesülése mellett igényelheti:

a) az ISPA projekt megvalósítása folyamatban van,
annak mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap

támogatási igény benyújtását követõ 60 napon belül nem
történik meg;

b) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõjének az ISPA
projekt összköltségéhez – szerzõdés alapján – legalább
75 millió forint saját forrást kell biztosítania;

c) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõje 2002–2004
között minden évben részesült az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatásá-
ban;

d) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõje az ISPA
projekthez szükséges önkormányzati saját forrás legalább
30%-át önkormányzati hitel felvételével tudja bizto-
sítani.”

2. §

A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Az EU Önerõ Alap támogatására igényt nyújt-
hat be a 3. § (1) bekezdése szerinti esetekben uniós támo-
gatásokra, illetõleg elõcsatlakozási eszközökre pályá-
zó/pályázott vagy ezen támogatásokat elnyert (a továb-
biakban: Pályázó)

a) helyi önkormányzat,
b) a Ttv. 16. §-a szerinti társulás esetén a társult önkor-

mányzatok nevében eljáró – társulási megállapodásban
erre felhatalmazott – helyi önkormányzat (a továbbiakban:
kijelölt önkormányzat),

c) a Ktt. alapján létrejött többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: kistérségi társulás), amennyiben a kistér-
ségi társulás valamennyi tagja részt vesz az EU által támo-
gatott projekt megvalósításában,

d) a 2004. évet megelõzõen ISPA támogatást nyert pro-
jekt megvalósításában részt vevõ, a projektbõl reá jutó
saját forrást biztosítani nem tudó – a 3. § (3) bekezdése
szerinti – egyes települési önkormányzat.”

3. §

A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[Az EU Önerõ Alap iránti igényeket a Pályázók – kivéve
a 8. § (3) bekezdésében foglalt eseteket – a (2) bekezdésben
foglaltak szerint nyújthatják be:]

„c) a 3. § (1) bekezdésének e) pontja és (3) bekezdése
alapján pályázó esetében a b) pontban foglaltakon túl-
menõen

ca) a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ISPA projekt
megvalósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi
lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény benyújtását
követõ 60 napon belül nem történik meg,
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cb) a Pályázó által vállalt saját forrás biztosításáról
szóló szerzõdés,

cc) a hitel felvételét igazoló dokumentum
[becsatolásával elektronikus úton...]

4. §

A rendelet 12. §-a a következõ új i) ponttal egészül ki:
[Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha]
„i) a vonatkozó uniós támogatás iránti pályázata elutasí-

tásra került.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A foglalkoztatáspolitikai
és munkaügyi miniszter
20/2005. (X. 27.) FMM

rendelete

a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról,
valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási
válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet,
a munkaerõpiaci szolgáltatásokról,

valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható
támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs
eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû

munkanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ
egyes támogatásokról szóló

11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
8. §-ának (5) bekezdésében, 13/A. §-ának (4) bekezdésé-
ben, 19. §-ának (2) bekezdésében és 20. §-ának (2) bekez-
désében foglalt felhatalmazás alapján a következõket ren-
delem el:

A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról,
valamint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási

válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló
6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosítása

1. §

(1) A foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról, vala-
mint a Munkaerõpiaci Alapból foglalkoztatási válsághely-
zetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996.
(VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-ának
(2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:

[(2) A munkaügyi központ – a (4) bekezdésben meghatá-
rozott szempontok figyelembevételével – a jegyzékre olyan
intézményt vehet fel, amely]

„h) vállalja a 4. §-ban meghatározott együttmûködési
megállapodás megkötését a munkaügyi központtal.”

(2) Az R1. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A munkaügyi központ az (1) bekezdésben megha-
tározott jegyzék összeállítása során mérlegeli az intéz-
mény munkaügyi központtal való korábbi együttmûködé-
sét, ennek keretében a munkaügyi központtal kötött, a
4. §-ban meghatározott együttmûködési megállapodások
teljesítését, valamint az intézményben végzettek elhelyez-
kedését. A munkaügyi központ a jegyzéket a (2) bekez-
désben, valamint e bekezdésben meghatározott körülmé-
nyekben bekövetkezett változás esetén év közben módo-
síthatja.”

2. §

Az R1. 4. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ a 3. § szerinti képzést szer-
vezõ intézménnyel – amennyiben van olyan személy, aki a
képzõ intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni,
és ehhez a munkaügyi központtól támogatásban részesül
– együttmûködési megállapodást köt. Az együttmûködési
megállapodás tartalmazza:”

3. §

(1) Az R1. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A munkaügyi központ és az (1) bekezdésben meg-
határozott személy együttesen választja ki a támogatott
képzés irányát. Ezt követõen a munkaügyi központ tájé-
koztatja az (1) bekezdésben meghatározott személyt azok-
ról a képzõ intézményekrõl, amelyek az általa vezetett
jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelõ
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képzést folytatnak. Ha több ilyen intézmény szerepel
a munkaügyi központ által vezetett jegyzékben, ezek kö-
zül az (1) bekezdésben meghatározott személy választja ki
azt az intézményt, amely által nyújtott képzésben részt
vesz.”

(2) A R1. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre módosul:

„(4) A munkaügyi központ a (3) bekezdés szerinti
tájékoztatásának különösen a következõket kell tartal-
maznia:

a) a képzési iránynak megfelelõ képzést folytató képzõ
intézmény(ek) szakmai bemutatását, különös tekintettel
e képzési iránynak megfelelõ képzési program(ok) szem-
pontjából, az intézmény(ek)ben végzettek elhelyezkedési
esélyeit, az intézmény(ek)re vonatkozó korábbi tapaszta-
latokat,

b) a képzés(ek) technikai lebonyolításának feltételeit,
különösen a képzés idõtartamát, elõrelátható kezdõ és be-
fejezõ idõpontját, a képzés helyét, a képzés indításához
szükséges létszámot, a képzés költségeit, a tananyagot, a
vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a
képzéssel megszerezhetõ képesítést,

c) a képzésben részt vevõ jogait és kötelezettségeit a
képzés alatt,

d) a munkaügyi központ által nyújtható támogatásokra
vonatkozó információkat, a munkaügyi központ által
nyújtható támogatások odaítélése mérlegelésének szem-
pontjait.”

4. §

Az R1. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A munkaügyi központ a keresetpótló juttatást, vala-
mint a költségtérítésnek a szállás és az élelmezés költsé-
geit tartalmazó részét a képzésben részt vevõ személy ré-
szére havonta utólag folyósítja. Ha a munkaügyi központ
képzési támogatásként a képzéssel kapcsolatos helyi, ille-
tõleg helyközi utazás költségeit részben vagy egészben
megtéríti, ezt a képzésben résztvevõ részére megelõlegez-
heti. A munkaügyi központ a képzésben részt vevõ sze-
mély részére megállapított képzési támogatás részét képzõ
képzési költséget a képzésben részt vevõ személy nevére
kiállított számla alapján közvetlenül utalja át a képzõ in-
tézménynek. Ha a képzõ intézmény a képzésben résztve-
võk számára a képzésen kívül szállást, étkezést is biztosít
vagy a hallgatók szállításáról gondoskodik, ezek költsé-
geit a képzési támogatás részét képezõ képzési költséggel
együtt, a képzésben részt vevõ személy nevére kiállított
számla alapján közvetlenül utalja át a képzõ intéz-
ménynek.”

5. §

Az R1. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az Flt. 15. §-ának a) pontjában meghatározott tá-
mogatás folyósításának kezdõ napja:

a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalko-
zás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, illetõleg
ha más jogszabály a vállalkozói tevékenység folytatásának
feltételeként más okirat kiállítását írja elõ, az okirat átvéte-
lének napja,

b) mezõgazdasági õstermelõi tevékenység esetében a
mezõgazdasági õstermelõi igazolvány kiállításának napja,

c) minden más vállalkozás esetében, a vállalkozás cég-
jegyzékbe való bejegyzésének napja.”

6. §

Az R1. 11. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A foglalkoztatás bõvítését szolgáló támogatásról
szóló hatósági szerzõdésnek az Flt. 21. §-ának (2) bekez-
désében foglaltakon kívül tartalmaznia kell a támogatás-
ban részesülõ jognyilatkozatát arról, hogy a munkaszerzõ-
dést a hatósági szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon
belül a munkaügyi központnak bemutatja.”

7. §

Az R1. 11/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A részmunkaidõs foglalkoztatás támogatásáról
szóló hatósági szerzõdésnek az Flt. 21. §-ának (2) bekez-
désében foglaltakon kívül tartalmaznia kell a támogatás-
ban részesülõ jognyilatkozatát arról, hogy a munkaszerzõ-
dést a hatósági szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon
belül a munkaügyi központnak bemutatja.”

8. §

Az R1. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § A közhasznú munkavégzés támogatásáról szóló

hatósági szerzõdésnek az Flt. 21. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakon kívül tartalmaznia kell a támogatásban része-
sülõ jognyilatkozatát arról, hogy a munkaszerzõdést a ha-
tósági szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül a
munkaügyi központnak bemutatja.”

9. §

(1) Az R1. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

2005/142. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7813



„(1) Az álláskeresõk munkaerõ-kölcsönzés keretében
történõ foglalkoztatása támogatásának az Flt. 16/B. §-ában
foglaltakon túlmenõen további feltétele, hogy a munkaadó
közhasznú társaság (a továbbiakban: kölcsönbeadó)

a) legkevesebb ötven fõ, a munkaügyi központ kiren-
deltsége által legalább három hónapja nyilvántartott állás-
keresõvel vagy pályakezdõ álláskeresõvel vagy a kérelem
benyújtásának idõpontjában ötvenedik életévét betöltött
álláskeresõvel (a továbbiakban: álláskeresõ), munkaerõ-
kölcsönzés céljából a 17. § (4) bekezdés c) pontjában meg-
határozott idõtartamon belül, legalább kettõszáz napra, ha-
tározott idejû munkaviszonyt létesít, és

b) vállalja, hogy az a) pontban megjelölt munkaválla-
lókat kölcsönzés céljából tõle független kölcsönbevevõ ré-
szére engedi át, és a kölcsönbevevõvel olyan megállapo-
dást köt, amely szerint az a) pontban megjelölt munkavál-
lalók kölcsönzési díja munkavállalónként és havonta eléri
a megállapodás megkötésének idõpontjában hatályos kö-
telezõ legkisebb munkabér és járulékainak összegét, és

c) az Flt. 21. §-ának (1) bekezdése alapján kötött ható-
sági szerzõdésben vállalja a munkaügyi központtal a 17. §
(4) bekezdésében foglaltak szerinti együttmûködést is.”

(2) Az R1. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás ugyanazon álláskeresõ munkaerõ-köl-
csönzése után két éven belül csak egyszer nyújtható, és a
kölcsönbeadó a támogatás folyósítása alatt, a támogatással
érintett személyhez kapcsolódóan a Munkaerõpiaci Alap-
ból további támogatást nem vehet igénybe.”

10. §

Az R1. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A munkaügyi központ a támogatás további fo-

lyósítását az érintett munkavállalóra vonatkozóan a folyó-
sítási idõ lejárta elõtt megszünteti, ha a támogatott foglal-
koztatással érintett munkavállaló munkaviszonya megszû-
nik. A kölcsönbeadó a munkaviszony megszûnésének idõ-
pontját a munkaviszony megszûnését követõ napon köte-
les bejelenteni.

(2) A hatósági szerzõdésnek az Flt. 21. §-ának (2) be-
kezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell

a) a kölcsönbeadónak a munkaerõ-kölcsönzésben részt
vevõ álláskeresõk kiválasztásában történõ közremûködé-
sének módjára,

b) a kölcsönbeadó által a munkaerõ-kölcsönzésben
részt vevõ álláskeresõkkel megkötött munkaszerzõdései
egy példányának a munkaügyi központ részére történõ
megküldésére,

c) a kölcsönbeadó által, a kiválasztott álláskeresõkkel a
támogatásról szóló hatósági szerzõdés megkötésétõl szá-
mított 30 napon belül munkaviszony létesítésére,

d) az álláskeresõk kiközvetítésének lebonyolítására,

e) a foglalkoztatás szünetelésének idejére biztosítandó
képzésekre
vonatkozó jognyilatkozatokat, továbbá

f) annak tudomásul vételére vonatkozó jognyilatkoza-
tot, hogy a feltételek megszegésének kell tekinteni azt is,
ha a munkaviszony 200 napnál rövidebb ideig áll fenn
azért, mert a megszüntetésére közös megegyezéssel kerül
sor, vagy ha a munkaviszony a kölcsönbeadó jogutód nél-
küli megszûnése, továbbá a nyilvántartásból való törlése
miatt szûnik meg, ideértve ez utóbbi esetben a munkavi-
szonynak ez okból történõ megszüntetését is.”

11. §

(1) Az R1. 21. §-a (4) bekezdésének befejezõ szövegré-
sze helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) A támogatás nyújtása esetén, ha a támogatás pénz-
ügyi fedezetéül a Munkaerõpiaci Alap rehabilitációs alap-
részének

a) központi kerete szolgál, a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium, illetõleg megbízásából és ellen-
jegyzésével a munkaügyi központ,

b) a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok által fel-
használható kerete szolgál, a munkaügyi központ]
„köt hatósági szerzõdést a támogatásban részesülõvel.”

(2) Az R1. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés szerinti hatósági szerzõdésben fog-
lalt feltételek megszegése esetén a munkaadót a Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium vagy – meg-
bízása alapján – a munkaügyi központ a támogatás vissza-
fizetésére kötelezi.”

12. §

Az R1. 21/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás felté-
tele, hogy a munkaadó]

„d) hogy vállalja, a MEB mûködése alatt, valamint a te-
vékenységének befejezésekor – a munkaügyi központtal
kötött hatósági szerzõdésben meghatározott idõpontok-
ban – a támogatás felhasználásról szóló elszámolás és érté-
kelés elkészítését,”

13. §

Az R1. 21/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A 21/A. § (1) bekezdésben meghatározott támoga-
tásról szóló hatósági szerzõdésnek az Flt. 21. §-ának
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(2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell a tá-
mogatás folyósításának megkezdésére vonatkozó (4) be-
kezdésben foglalt feltételeket is.”

14. §

Az R1. 26/F. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„26/F. § (1) Az Flt. 19/B. §-ának (2) bekezdésében meg-
határozott egységes támogatás keretében a programban
részt vevõ álláskeresõ vállalkozóvá válásához, a munka-
erõpiaci képzésben történõ részvételéhez, valamint a mun-
kaerõpiaci szolgáltatások igénybevétele során nyújtandó
támogatás vonható össze.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásnak az
álláskeresõ

a) vállalkozóvá válását elõsegítõ elemére, az álláskere-
sõk vállalkozóvá válását elõsegítõ támogatásokra,

b) a képzésben történõ részvételhez nyújtott elemére a
foglalkoztatást elõsegítõ képzésben történõ részvételhez
nyújtott támogatásra,

c) a szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott elemére a
szolgáltatások igénybevétele esetén nyújtandó támogatás-
ra vonatkozó, az Flt. és végrehajtási szabályai által tartal-
mazott rendelkezéseket – a 26/B. §-ban foglaltak figye-
lembevételével – megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, több támogatási
elem nyújtása esetén egy hatósági szerzõdést kell kötni.”

15. §

(1) Az R1. 26/G. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A pályázat eredményérõl a munkaügyi központ
dönt.”

(2) Az R1. 26/G. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A program megvalósításához nyújtott támogatás
10 százaléka a program lezárását követõen az eredmény
elfogadása esetén fizethetõ ki.”

16. §

(1) Az R1. 27. §-át megelõzõ „Záró rendelkezések”
címe helyébe „A támogatások közös szabályai” cím lép.

(2) Az R1. 27. §-ának (8) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(8) Az e rendeletben meghatározott támogatásban ré-
szesülõ a támogatás felhasználásának ellenõrizhetõsége
érdekében, a külön jogszabályban meghatározott adatokat

a hatósági szerzõdésben meghatározott módon köteles
a hatósági ellenõrzést végzõk számára hozzáférhetõvé
tenni.”

17. §

Az R1. a következõ új 27/A. §-sal egészül ki:
„27/A. § (1) E rendeletben szabályozott támogatások

nyújtásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi
központ figyelembe veszi:

a) a munkaerõ-kereslet és -kínálat helyi jellemzõt,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélkülisé-

gi mutatóit,
c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együtt-

mûködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás

(továbbfoglalkoztatás) idõtartamát,
e) az álláskeresõk munkához jutási esélyeit, ezen túl-

menõen
f) a megváltozott munkaképességû személyeket érintõ

támogatások esetében a foglalkoztatás körülményeit, és a
foglalkoztatás minõségét is,

g) a képzésben részt vevõk támogatásánál
ga) a hiányszakmákat,
gb) a támogatással érintett személy meglévõ képzett-

ségét,
gc) a képzéssel kapcsolatban felmerülõ költségeket,
gd) a támogatással érintett személy munkatapasz-

talatát,
ge) a támogatással érintett személy álláskeresõként el-

töltött idejét, továbbá azt, hogy
gf) az adott képzés az egyén munkaerõpiaci helyzeté-

nek javítása szempontjából indokolt-e.
(2) Az e rendeletben meghatározott támogatást a támo-

gatásban részesülõ akkor is köteles visszafizetni, ha az ré-
szére – jogszabályban meghatározott feltételek hiányá-
ban – nem lett volna megállapítható.”

A munkaerõpiaci szolgáltatásokról,
valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható

támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

18. §

A munkaerõpiaci szolgáltatásokról, valamint az azok-
hoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: R2.)
12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A munkaügyi központ kirendeltsége (a továbbiak-
ban: kirendeltség) munkaközvetítõ tevékenységét az állás-

2005/142. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7815



keresõként nyilvántartott [Flt. 58. § (5) bek. d) pont] és a
közvetítést kérõ személyekkel (a továbbiakban együtt:
munkát keresõ), valamint az álláskínálókkal együttmû-
ködve folytatja.”

19. §

Az R2. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A támogatásról szóló hatósági szerzõdésben az Flt.
21. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon kívül meg kell
határozni azt a szolgáltatást, amelynek nyújtásához a ki-
rendeltség támogatást nyújt, a támogatás mértékét, a fo-
lyósítás idõtartamát, az elszámolás módját, valamint a tá-
mogatás visszakövetelésének részletes feltételeit.”

20. §

Az R2. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § Az álláskeresõ kérelmére keresetpótló juttatás ál-

lapítható meg a kirendeltség által a részére felajánlott, a
7. § (3) bekezdésében meghatározott csoportos foglalko-
záson (álláskeresõ klub) történõ részvétel idõtartamára, ha
a szolgáltatás idõtartama legalább a 15 napot eléri, és a
szolgáltatást a munkaügyi központ nyújtja, vagy nyújtásá-
hoz támogatást állapított meg.”

21. §

Az R2. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A keresetpótló juttatás összege a megállapításkor
hatályos kötelezõ legkisebb munkabér 60 százaléka.”

22. §

Az R2. 28. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § A keresetpótló juttatás megállapításáról a kiren-

deltség a 26. §-ban megállapított szolgáltatást igénybe
vevõ álláskeresõvel hatósági szerzõdést köt.”

23. §

Az R2. 29. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)
„d) állásbörze: a munkát keresõk és az állást kínálók

személyes információ cseréjét közvetlen formában elõse-
gítõ rendezvény,”

24. §

Az R2. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § E rendeletben szabályozott támogatások nyúj-

tásával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi köz-
pont figyelembe veszi

a) a munkaerõ-kereslet és -kínálat helyi jellemzõit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélkülisé-

gi mutatóit,
c) a munkaügyi központtal való korábbi együttmûkö-

dés tapasztalatait,
d) a nyújtott szolgáltatások színvonalát, eredményessé-

gét, valamint
e) a szolgáltatásokhoz kapcsolódó keresetpótló juttatás

megállapítása esetén az igénybe vett szolgáltatás formáját,
idõtartamát.”

25. §

Az R2. 1. számú melléklete és 2. számú melléklete he-
lyébe e rendelet 1. számú melléklete és 2. számú melléklete
lép.

A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs
eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességû

munkanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ
egyes támogatásokról szóló

11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosítása

26. §

A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs el-
járásáról, valamint a megváltozott munkaképességû mun-
kanélküliek foglalkoztatását elõsegítõ egyes támogatások-
ról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet (a továbbiak-
ban: R3.) 4. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) Ha a támogatással érintett foglalkoztatásban részt
vevõ munkavállaló munkaideje változik, ezt a munkaadó
köteles a kirendeltségnek haladéktalanul bejelenteni. A tá-
mogatás idõtartamának a (7) bekezdés b) pontja szerinti
csökkenésérõl a hatósági szerzõdés rendelkezik.”

27. §

Az R3. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az Flt. 15. §-ában meghatározott vállalkozóvá vá-
lás elõsegítését célzó támogatás szabályait a legalább
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40 százalékban csökkent munkaképességgel rendelkezõ és
az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének i) pontja szerint öregségi
nyugdíjra jogosultnak nem minõsülõ, továbbá rokkantsá-
gi, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségká-
rosodási járadékában nem részesülõ álláskeresõ esetében a
következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a támogatást annak az álláskeresõnek is meg lehet ál-
lapítani, aki álláskeresési járadékban, vállalkozói járadék-
ban (munkanélküli járadékban) nem részesül, illetõleg arra
nem jogosult,

b) az Flt. 15. §-ának a) pontjában meghatározott támo-
gatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, mértéke az
a) pontban meghatározott álláskeresõ esetében az álláske-
resési járadéknak a folyósítás elsõ szakaszára vonatkozó, a
kérelem benyújtásának idõpontjában hatályos alsó határa,

c) az Flt. 15. §-ának c) pontjában meghatározott támo-
gatás mértéke a képzési költség 100 százalékáig terjed-
het.”

28. §

Az R3. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § E rendeletben szabályozott támogatások nyújtá-

sával kapcsolatos mérlegelés során a munkaügyi központ
figyelembe veszi

a) a munkaerõ-kereslet és -kínálat helyi jellemzõt,
b) a kistérség foglalkoztatási helyzetét,
c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együtt-

mûködés tapasztalatait,
d) a munkaadó által ajánlott (vállalt) foglalkoztatás (to-

vábbfoglalkoztatás) idõtartamát,
e) az álláskeresõk munkához jutási esélyeit, valamint
f) a foglalkoztatás körülményeit és a foglalkoztatás

minõségét.”

29. §

(1) E rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R1. 7. §-ának (2) bekezdése, 8. §-a, 9. §-ának
(5) bekezdése, 10. §-ának (3) és (5) bekezdése, 11. §-ának
(9) bekezdése, 17/B. §-ának (4) bekezdése, 18. §-ának
(8) bekezdése, 18/A. §-ának (12) bekezdése, 21. §-ának

(3) bekezdése, 21/B. §-ának (3) bekezdése, 22–26. §-a, va-
lamint a 3. számú melléklete.

(3) Az R1. 18/C–18/E. §-ai és a 2. számú melléklete
2006. január 1-jén hatályukat vesztik, amelyeket a
2005-ben lerótt csökkentett összegû közteherjegyekre vo-
natkozóan 2006-ban továbbra is alkalmazni kell.

(4) Az R1. 10. §-át megelõzõ címben, 11. §-ának (4) és
(6) bekezdésében, 11/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjá-
ban, 11/A. §-a (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában,
12. §-ának (4) bekezdésében, 16. §-át megelõzõ címben,
17/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 18/B. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 18/C. §-ának (4) és (6) bekezdésében,
18/D. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 18/E. §-ában, 2. szá-
mú mellékletében a „munkanélküli(ek)” kifejezés helyébe
„álláskeresõ(k)” kifejezés, 11/A. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában, 18/C. §-ának (1)–(3) bekezdésében,
18/D. §-ának (2) bekezdésében, 18/E. §-ában, továbbá
2. számú mellékletében a „munkanélküliként” kifejezés
helyébe „álláskeresõként” kifejezés, lép.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R2.
12. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 13. §-ának (2) be-
kezdésében, valamint a 15. §-ának (2) bekezdésében az
„álláskeresõ” kifejezés „munkát keresõ” kifejezésre, 12. §
(2) bekezdésének a) pontjában az „álláskeresõvel” kifeje-
zés „munkát keresõvel” kifejezésre változik.

(6) Az R2. 3. §-ának (2) bekezdésében, valamint a
13. §-ának (3) bekezdésében a „munkanélküli ellátás(ok)”
kifejezés alatt „álláskeresõk támogatása” kifejezést is érte-
ni kell.

(7) Az R2. 7. §-ának (3) bekezdésében, 9. §-ának (2) be-
kezdésében, 21. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
27. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 5. számú melléklete
a) pontjának aa) pontjában a „munkanélküli(ek)” kifeje-
zés helyébe „álláskeresõ(k)” kifejezés lép.

(8) Az R3. 1. §-ának (1) bekezdésében, 2. §-ának
(1)–(3) bekezdéseiben, 3. §-a (1)–(3) bekezdésében, 4. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában, 5. §-át megelõzõ címben,
5. §-ában, 6. §-át megelõzõ címben, a „munkanélküli(ek)”
kifejezés helyébe „álláskeresõ(k)” kifejezés, 7. §-ában
„munkanélkülin” kifejezés helyébe „álláskeresõn” kifeje-
zés lép.

Csizmár Gábor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 20/2005. (X. 27.) FMM rendelethez

[1. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez]
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2. számú melléklet a 20/2005. (X. 27.) FMM rendelethez

[2. számú melléklet a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelethez]
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

96/2005. (X. 27.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
65. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a (3) bekezdés
a) pontja vonatkozásában az egészségügyi miniszterrel,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és fel-
használásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállítá-
sáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A szakhatósági állásfoglalásnak a következõkre kell ki-
terjednie:]

„a) az OTH-nak – az Országos Élelmiszerbiztonsági és
Táplálkozástudományi Intézetnek, valamint a Fodor József
Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biz-
tonsági Intézetének, az Országos Munka- és Foglalko-
zás-egészségügyi Intézetének és az Országos Környezet-
egészségügyi Intézetének szakvéleménye alapján elkészített
– szakhatósági állásfoglalása tartalmazza a növényvédõ szer
és a növényvédõ szer hatóanyag környezet-, munka- és élel-
mezés-egészségügyi megítélését, különösen az embert ve-
szélyeztetõ tulajdonságok szerinti osztályozást, az élelme-
zés- és munka-egészségügyi várakozási idõt, a növényben,
növényi termékekben megengedhetõ növényvédõszer-
maradék határértékek megállapítását, a növényvédõ szerrel
tevékenységet folytatók számára szükséges védõeszközöket
és az elsõsegély-nyújtási eljárást,”

2. §

Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A NEET tagjai a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), az
Egészségügyi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hiva-
tal, a Növényvédelmi Kutató Intézet, a Magyar Növényvé-
dõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Növényvédõ-
szer-gyártók és Importõrök Szövetsége Egyesület (NSZ),
a Magyar Növényvédõszer-gyártók Szakmai Szövetsége
egy-egy kijelölt képviselõje, továbbá a környezetvédelmi
társadalmi szervezetek által együttesen választott egy tag.”

3. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba
hozatalát és felhasználását akkor engedélyezi ha]

„i) az engedélyezõ hatóság az engedélyben megjelölt nö-
vényekben, növényi termékekben a növényvédõszer-mara-
dék megengedett határértékét a vonatkozó rendelkezésekkel
összhangban megállapította, és errõl a Bizottságot tájékoz-
tatta,”

4. §

Az R. 17. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az engedélyokiratnak tartalmaznia kell a megenge-

dett növényvédõszer-maradék elõírásokat, amennyiben
azok az adott hatóanyag-kultúra pár tekintetében nem szere-
pelnek a vonatkozó külön jogszabályban. Az engedélyokirat
ezen elõírásait jogszabályi rendelkezés hiányában kell alkal-
mazni.”

5. §

Az R. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ R- és S-mondato-
kat azokra a Magyarországon engedélyezett növényvédõ
szerekre kell alkalmazni, amelyek hatóanyagai szerepelnek
az 1. számú melléklet A. részében. A kiegészítõ R- és S-mon-
datokat a 15. számú mellékletben megjelölt határidõk alapján
kell feltüntetni. Amennyiben a növényvédõ szer több ható-
anyagot tartalmaz, akkor a legkésõbbi határidõt kell figye-
lembe venni.”

6. §

Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A címkén a jóváhagyott címketervben szereplõ
adatokat, de – a 13. számú melléklet 4., 18. és 20. pontja
kivételével – legalább az engedélyokiratban szereplõ elõ-
írásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak
azonosítására utaló jelzést, a csomag nettó tartalmát, vala-
mint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonat-
kozó utalást kell feltüntetni. A hatóanyag(ok) és egyéb
összetevõk azon elnevezését kell feltüntetni, amelyek az
1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott nem talál-
hatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet. Ha ez utóbbi
nem áll rendelkezésre, akkor az IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti
kémiai megnevezést kell alkalmazni. Kombi csomag ese-
tén vagy valamennyi, a csomagolásban lévõ növényvédõ
szer gyártási idejét, vagy a legrégebbi gyártási idõt kell fel-
tüntetni a külsõ csomagolási egységen. A címkefelirat el-
készítésénél a Gyûjtemény címkézésrõl szóló fejezete sze-
rinti követelményeknek kell eleget tenni.”

7. §

(1) Az R. 39. §-a a) pontjának 6. alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[Az engedélyezõ hatóságnak a Bizottság és a tagálla-
mok felé jelentési kötelezettséget kell tennie:

a) negyedévenként a kiadott és visszavont növényvédõ
szer engedélyekrõl, feltüntetve a következõ adatokat:]

„6. a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban megál-
lapított megengedett növényvédõszer-maradék értéket, ha
azt közösségi szinten véglegesen még nem állapították
meg,”

(2) Az R. 39. §-a a) pontjának 8. alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az engedélyezõ hatóságnak a Bizottság és a tagálla-
mok felé jelentési kötelezettséget kell tennie:

a) negyedévenként a kiadott és visszavont növényvédõ
szer engedélyekrõl, feltüntetve a következõ adatokat:]

„8. a 6. alpontban megállapított megengedett növényvé-
dõszer-maradék értékek megállapításához szükséges ada-
tokat,”

8. §

Az R. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § Ez a rendelet a következõ irányelveknek való

megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a

növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az
ennek módosításáról szóló,

1. a Tanács 1997/57/EK és 2004/66/EK, valamint a
Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,
1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK,
1996/68/EK, 2000/80/EK 2001/21/EK, 2001/28/EK,
2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK,
2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK,
2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK,
2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK,
2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK,
2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK,
2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módo-
sított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK,
2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK,
2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, irányelvei,

2. az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK ren-
delete;

b) a Tanács 1978. december 21-i 79/117/EGK irányel-
ve a meghatározott hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ
szerek forgalomba hozatalának és használatának betiltásá-
ról, valamint az ennek módosításáról szóló,

1. a Tanács 1986/214/EGK, 1986/355/EGK,
1987/181/EGK, 1989/365/EGK, 1990/533/EGK és a Bi-
zottság 1983/131/EGK, 1985/298/EGK, 1987/477/EGK,
1990/335/EGK, 1991/188/EGK irányelvei,

2. az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK ren-
delete;

c) a Bizottság 2002. július 11-i 2002/63/EK irányelve a
növényi és állati eredetû termékekben és azok felületén ta-
lálható növényvédõszer-maradékok hatósági ellenõrzésé-
re szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapítá-
sáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül helyezé-
sérõl.”

9. §

(1) Az R. 1. számú melléklete A. része helyébe e rende-
let 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 1. számú mellékletének B. része, 7. számú és
13. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint
módosul.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 1. számú melléklete B. részének 160. (metoxi-
fenozid), 187. (polyoxin B) és 209. (S-metolaklór) sora,
valamint 12. számú mellékletének 3. pontja (Klórozott
szénhidrogének),

b) a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és fel-
használásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ
szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállítá-
sáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
szóló 1/2005. (I. 7.) FVM rendelet 7. §-a.

11. §

Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusai-
nak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i
850/2004/EK rendelete a környezetben tartósan megmara-
dó szerves szennyezõ anyagokról és a 79/117/EGK irány-
elv módosításáról,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i
396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetû élelmi-
szerekben és takarmányokban, illetve azok felületén talál-
ható megengedett növényvédõszer-maradékok határérté-
kérõl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosítá-
sáról,

c) a Bizottság 2004. szeptember 27-i 2004/97/EK
irányelve a 2004/60/EK bizottsági irányelvnek a határidõk
tekintetében történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2005. január 19-i 2005/2/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek az Ampelomyces
quisqualis és a Gliocladium catenulatum hatóanyagként
való felvétele céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2005. január 19-i 2005/3/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek az imazoszulfuron, a
laminarin, a metoxifenozid és az S-metolaklór hatóanyag-
ként való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2005. május 17-i 2005/34/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek az etoxazol és a tepralo-
xidim hatóanyagként való felvétele céljából történõ módo-
sításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 96/2005. (X. 27.) FVM rendelethez

[Magyarországon növényvédõ szerekben engedélyezhetõ hatóanyagok jegyzéke]

„A. rész

Az Irányelv I. mellékletében szereplõ növényvédõ szer hatóanyagok
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Sor- 
szám 

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése 

Azonosító
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés
id pontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvéd
szerek

újraértékelésének
határideje 

Lejárat
id pontja 

Speciális el írások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 27 2,4-D CAS-szám: 
 94-75-7  
CIPAC-szám: 
 1 

(2,4-diklórfenoxi) 
ecetsav

960 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 04. 01. 2006. 10. 01. 2012. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SPCH véglegesítette 2001. október 
2-án – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére, 

amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj, 
illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak, 

– a b rön keresztül történ
felszívódásra, 
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Sor- 
szám 

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése 

Azonosító
számok 
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– a nem-célzott ízeltlábúak 
védelmére, valamint – adott 
esetben – az engedélyezés 
feltétele a megfelel
kockázatcsökkent
intézkedések megléte. 

2. 47 2,4-DB CAS-szám: 
 94-82-6  
CIPAC-szám: 
 83 

4-(2,4-
diklórfenoxi) 
vajsav 

940 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31.  Csak gyomirtóként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felszín alatti vizek 
védelmére, amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

3. 92 acetamiprid CAS-szám: 
 160430-64-8  
CIPAC-szám: 
 betöltetlen 

(E)-N1-[( 6-klór- 3-
piridil)metil]- N2-
cián-N1-metil-
acetamid 

 990 g/kg 2005. 01. 01. 2005. 06. 30. 2006. 06. 30. 2014. 12. 31. Csak rovaröl  szerként történ
alkalmazása engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes elvé- 
nek végrehajtásánál az Acetamiprid 
vizsgálati jelentést, és különösen 
annak I. és II. mellékletében az 
SCFA(2) által 2004. június 29-én  
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véglegesített következtetéseket 
figyelembe kell venni. Az általános 
értékelés során a tagállamoknak 
különös figyelmet kell fordítaniuk: 
– a munkavállalók expozíciójára, 
– a vízi szervezetek védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell foganatosítani. 

4. 20 acibenzolar-s-
metil 

CAS-szám: 
 135158-54- 2  
CIPAC-szám: 
 597 

benzo[1,2,3]tiadia- 
zol -7-karbotiosav 
S-metil észter 

970 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2011. 10. 31. Csak termésnövel ként való felhasz- 
nálás engedélyezhet . Az SPCH 
felülvizsgálati jelentés dátuma: 
2001. június 29. 

5. 84 alfa-
cipermetrin 

CAS-szám: 
 67375-30-8  
CIPAC-szám: 

Racém beleértve: 
(S)- - ciano-3 
fenoxibenzil- (1R)-
cis-3-(2,2-
diklorovinil)-2,2- 
dimetilciklopropán 
karboxilát és (R)- -
ciano-3
fenoxibenzil- (1S)-
cis-3-(2,2-
diklorovinil)-2,2- 
dimetilciklopropán 
karboxilát (= a 
cipermetrin cis-2 
izomer párja) 

930 g/kg 
CIS-2 

2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak rovaröl szerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes alap- 
elveinek megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés következteté- 
seit és különösen annak I. és II. mel- 
lékleteit – ahogy az SCFA(2) végle- 
gesítette 2004. február 13-án – 
figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani  
– a vízi él lények, a méhek és a 

nem-célzott ízeltlábúak 
védelmére, 

– a felhasználók védelmére.  
Az engedélyezés feltétele a 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedések megléte. 
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6. 14 amitrol CAS-szám: 
 61-82-5  
CIPAC-szám: 
 90 

1H-[1,2,4]-triazol-
3- ilamin 

900 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2011. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SPCH véglegesítette 2000. 
december 12-én – számításba kell 
venni.  
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felhasználók védelmére,  
– a felszín alatti vizek védelmére 

a sérülékeny területeken, 
különös tekintettel a nem 
terményen történ
felhasználásokra,  

– a hasznos ízeltlábúak 
védelmére,  

– a madarak és a vadon él
eml sök védelmére; amitrol 
használata a párzási id szak 
alatt csak akkor engedélyezhet ,
ha megfelel  kockázatbecslés 
bizonyítja, hogy nincs 
elfogadhatatlan hatás, valamint 
ahol az engedélyezés feltételei 
– adott esetben – 
kockázatcsökkent
intézkedéseket írnak el .
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7. 5 azim-szulfuron CAS-szám: 
 120162- 55-2  
CIPAC-szám: 
 584 

1-(4,6-dimetoxi- 
pirimidin-2-il)-3-
[1- metil-4-(2-
metil-2H- tetrazol-
5-il)-pirazol- 5-
ilszulfonil]-
karbamid 

980 g/kg 1999. 10. 01. 2000. 04. 01. 2001. 04. 01. 2009. 10. 01. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Légi alkalmazás 
nem engedélyezhet . Az egységes 
alapelvek szerinti döntéshozatalnál 
az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell fordítani a 
vízi szervezetekre és a szárazföldi 
nem-célzott növényekre gyakorolt 
hatásra, és adott esetben az 
engedélyezés feltételeként 
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell hozni (például rizskultúrában a 
minimális visszatartási id
nagyságára a víz levezetését 
megel z en).  
Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 1999. július 2. 

8. 2 azoxistrobin CAS-szám: 
 131860- 33-8  
CIPAC-szám: 
 571 

metil (E)-2-{2[6-
(2- cianofenoxi) 
pirimi- din-4-iloxi] 
fenil}-3- 
metoxiakrilát 

930 g/kg 
(Z isomer 
max. 25 
g/kg) 

1998. 07. 01. 1999. 01. 01. 1999. 01. 01. 2008. 07. 01. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet . Az 
egységes alapelvek szerinti 
döntéshozatalnál az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a vízi szervezetekre. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni.  
Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 1998. április 22. 

9. 85 benalaxil CAS-szám: 
 71626-11-4  
CIPAC-szám: 
 416  

metil N-fenilacetil-
N-2, 6-xilil-DL-
alaninát

960 g/kg 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gombaöl szerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása  
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
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következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. február 
13-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek védelmére, és 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj-, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak, 
adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni.  

10. 11 bentazon CAS-szám: 
 25057-89-0  
CIPAC-szám: 
 366 

3-izopropil-(1H)- 
2,1,3-
benzotiadiazin-4-
(3H)-on-2,2-dioxid 

960 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2011. 07. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felszín alatti vizek 
védelmére.  
Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. július 13. 

11. 80 benzoesav CAS-szám: 
 65-85-0  
CIPAC-szám: 
 622 

benzoesav 990 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2005. 11. 30. 2014. 05. 31. Csak fert tlenít ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes alap- 
elveinek megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés következteté- 
seit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. novem- 
ber 28-án – számításba kell venni. 
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12. 48 béta-ciflutrin CAS-szám: 
 68359-37-5 
(sztereokémiai-
lag nem 
megadott)  
CIPAC-szám: 
 482 

(1RS,3RS;1RS,3S
R)- 3-(2,2-
diklórvinil)- 2,2- 
dimetilciklopropán- 
karboxilsav (SR)- 
á-ciano-(4-fluoro- 
3- fenoxi-fenil) 
metil észter 

965 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . Az üvegházi 
dísznövény és magkezelést l eltér
felhasználás jelenleg nem támogatott 
és nem elfogadható a 6. számú 

melléklet kritériumai szerint. Az 
ilyen felhasználás engedélyezéséhez 
adatokkal és közleményekkel kell 
bizonyítani, hogy a használat 
kockázata az emberi fogyasztók és a 
környezet számára elfogadható. Ez 
különösen vonatkozik a szabadföldi 
fóliás felhasználás kockázatának 
részletes értékeléséhez szükséges 
adatokra, az ehet  termékek fóliás 
kezelésének fogyasztói kockázatára. 
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a nem-célzott 
ízeltlábúak védelmére. Az 
engedélyezés feltétele a megfelel
kockázatcsökkent  intézkedések 
megléte.
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13. 86 bromoxinil CAS-szám: 
 1689-84-5  
CIPAC-szám: 
 87  

3,5 dibróm-4- 
hidroxibenzonitril  

970 g/kg 2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. február 
13-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak  
különleges figyelmet kell fordítani a 
madarak és a vadon él  eml sök
védelmére, különösen, ha télen és 
vízi él lényeknél alkalmazzák.  
Az engedélyezés feltétele a 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedések megléte.  

14. 46 ciazofamid CAS-szám: 
 120116- 88-3  
CIPAC-szám: 
 653 

4-klór-2-ciano-
N,N- dimetil-5-P- 
tolilimidazol-1- 
szulfonamid 

935 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítania  
– a vízi szervezetek védelmére, 
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– a CTCA metabolit talajban 
történ  bomlásdinamikájára, 
különösen az észak-európai 
régióban.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket vagy felhasználási 
korlátozásokat kell bevezetni. 

15. 49 ciflutrin CAS-szám: 
 68359-37-5 
(sztereokémiai-
lag nem 
megadott)  
CIPAC-szám: 
 385 

(RS),-á-ciano-4-
fluoro-3- 
fenoxibenzil- 
(1RS,3RS;1RS,3S
R)- 3-(2,2-
diklórvinil)- 2,2- 
dimetilciklopropán- 
karboxilát 

920 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . Az üvegházi 
dísznövény és magkezelést l eltér
felhasználás jelenleg nem 
támogatott, és nem elfogadható 
a 6. számú melléklet kritériumai 
szerint. Az ilyen felhasználás 
engedélyezéséhez adatokkal és 
közleményekkel kell bizonyítani, 
hogy a használat kockázata az 
emberi fogyasztók és a környezet 
számára elfogadható. Ez különösen 
vonatkozik a szabadföldi fóliás 
felhasználás kockázatának részletes 
értékeléséhez szükséges adatokra, az 
ehet  termékek fóliás kezelésének 
fogyasztói kockázatára. A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
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hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a nem-célzott 
ízeltlábúak védelmére. Az 
engedélyezés feltétele a megfelel
kockázatcsökkent  intézkedések 
megléte.

16. 34 cihalofop-butil CAS-szám: 
 122008- 85-9  
CIPAC-szám: 
 596 

butil-(R)-2-[4(4- 
ciano-2-
fluorofenoxi) 
fenoxi] propionát 

950 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak gondosan 
mérlegelnie kell:  
– a légi kijuttatás lehetséges 

hatását a nem-célzott 
szervezetekre, különösen a vízi 
szervezetekre, adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket vagy 
felhasználási korlátozásokat kell 
bevezetni,  

– a szárazföldi felhasználás vízi 
szervezetekre gyakorolt 
lehetséges hatását rizsföldek 
esetében; adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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17. 21 ciklanilid CAS-szám: 
 113136- 77-9  
CIPAC-szám: 
 586 

1-(2,4-diklóranilin-
karbonil)ciklopro-
pánnkarboxil-sav 

960 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2011. 10. 31. Csak növekedés-szabályozóként 
való felhasználás engedélyezhet .
A szennyez  2,4-diklóranilin (2,4- 
DCA) maximális koncentrációja a 
hatóanyagban a gyártás szerinti 
1 g/kg lehet. Az SPCH felülvizsgá- 
lati jelentés dátuma: 2001. június 29. 

18. 33 cinidon etil CAS-szám: 
 142891- 20-1  
CIPAC-szám: 
 598 

(Z)-etil 2-klór-3-[2- 
klór-5-(ciklohex- 
1- én-1,2- 
dikarboximido) 
fenil] akrilát 

940 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, ha a hatóanyagot 
olyan régióban alkalmazzák, 
ahol sérülékeny a talaj (például 
semleges vagy magas f érték
talajok), illetve az éghajlati 
viszonyok olyanok,  

– a vízi szervezetek védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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19. 71 Coniothy-rium 
minitans

Törzs 
CON/M/91-08 
(DSM9660)  
CIPAC-szám: 
 614 

Nem alkalmazható 
A tisztaságra és a 
termelés 
ellen rzésére lásd a 
Felülvizsgálati 
Jelentést. 

– 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
Engedélyezéskor a felülvizsgálati 
jelentés következtetéseit, és 
különösen annak I. és II. mellékleteit 
– ahogy az SCFA(2) véglegesítette 
2003. július 4-én – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felhasználók vagy 
dolgozók biztonságára, valamint 
biztosítani kell, hogy az engedély 
megfelel  védelemmel kapcsolatos 
intézkedést tartalmazzon. 

20. 40 deltametrin CAS-szám: 
 52918-63-5  
CIPAC-szám: 
 333 

(S)-á-ciano-3- 
fenoxibenzil 
(1R,3R)-3-(2,2- 
dibromvinil)-2,2- 
dimetilciklopropán- 
karboxilát 

980 g/kg 2003. 11. 01. 2004. 04. 30. 2007. 10. 31. 2013. 10. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az SPF 
véglegesítette 2002. október 18-án – 
számításba kell venni. Ebben az 
összefoglaló értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak:  
– különleges figyelmet kell fordí- 

tani a felhasználók vagy dolgo- 
zók biztonságára, valamint biz- 
tosítani kell, hogy az engedély 
megfelel  védelemmel kapcso- 
latos intézkedést tartalmazzon,  
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– meg kell határozni a fogyasztók 
akut étrendi bevitelét, 
figyelembe véve az MRL 
értékek jöv beni 
felülvizsgálatát,  

– különleges figyelmet kell 
fordítani a vízi szervezetek, a 
méhek és a nem-célzott 
ízeltlábúak védelmére, és adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

21. 87 dezmedifam CAS-szám: 
 13684-56-5  
CIPAC-szám: 
 477  

etil 3'-fenil 
karbamoiloxikarba
nilát etil 3-fenil 
karbamoiloxifenil 
karbamát  

Min. 
970 g/kg 

2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. február 
13-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízi 
el lények és földigiliszták 
védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell bevezetni.  

22. 67 dimeten-amid-p CAS-szám: 
 163515- 14-8  
CIPAC-szám: 
 638 

S-2-klór-N-(2,4- 
dimetil-3-tienil)-N- 
(2-metoxi-1- 
metiletil)-acetamid 

890 g/kg 
(el zetes
érték, a 
kísérleti  

2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés  
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gyártás 
szerint) 

következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a dimetenamid-p 

metabolitjainak a felszín alatti 
vizek szennyezésére gyakorolt 
esetleges hatására, amennyiben 
a hatóanyag alkalmazására 
olyan területen kerül sor, ahol 
kényes talaj, illetve éghajlati 
viszonyok uralkodnak,  

– a vízi ökoszisztémákra, 
különösen a vízinövényekre.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. Az 
engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
kereskedelmileg gyártott technikai 
hatóanyag specifikációjáról. 

23. 15 diquat CAS-szám: 
 2764-72-9 
(ion), 85-00-7 
(dibromid)  
CIPAC-szám: 
 55 

9,10-dihidro-8a, 
10a-diazonia- 
fenantrén ion 
(dibromid) 

950 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2011. 12. 31. Csak szárazföldi gyomirtóként és 
érésgyorsítóként való felhasználás 
engedélyezhet . Vízigyomok 
irtására nem engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az  
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SPCH véglegesítette 2000. 
december 12-én – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a vízi szervezetek védelmére, és 

adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni,  

– a felhasználók védelmére a 
kisfelhasználók esetében, 
valamint biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
védelemmel kapcsolatos 
intézkedést tartalmazzon. 

24. 10 eszfen-valerát CAS-szám: 
 66230-04-4  
CIPAC-szám: 
 481 

(S)-a-ciano-3- 
fenoxibenzil-(S)-2- 
(4-klórfenil)-3- 
metilbutirát 

830 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2011. 07. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak.  
Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. július 13. 
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25. 29 etofumezát CAS-szám: 
 26225-79-6  
CIPAC-szám: 
 223 

(±)-2-etoxi-2,3- 
dihidro-3,3- 
dimetilbenzofuram- 
5-ilmetaszulfonát 

960 g/kg 2003. 03. 01. 2003. 08. 31. 2007. 02. 28. 2013. 02. 28. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. február 
26-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 

26. 43 etoxi-szulfuron CAS-szám: 
 126801-58-9  
CIPAC-szám: 
 591 

3-(4,6- 
dimetoxipirimidin- 
2-il)-1-(2- 
etoxifenoxi- 
szulfonil)-karbamid 

950 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell fordítani a 
nem-célzott vízinövények és algák 
védelmére a szennyvíz 
csatornákban. Adott esetben 
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell hozni. 
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27. 35 famoxadon CAS-szám: 
 131807- 57-3  
CIPAC-szám: 
 594 

3-anilino-5-metil-
5- (4-fenoxifenil)-
1,3- oxazolidin-2,4-
dion 

960 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a hatóanyag vagy metabolitjai 

földi gilisztákra gyakorolt 
krónikus kockázatának 
lehet ségére,  

– a vízi szervezetek védelmére, és 
adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni,  

– a felhasználók védelmére. 

28. 62 fenamidon CAS-szám: 
 161326- 34-7  
CIPAC-szám: 
 650 

(S)-5-metil-2- 
metiltio-5-fenil-3- 
fenilamino-3,5- 
dihidroimidazol- 
4-on 

975 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az  
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engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a nem-célzott ízeltlábúak 
védelmére,  

– a vízi szervezetek védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

29. 13 fenhexamid CAS-szám: 
 126833- 17-8  
CIPAC-szám: 
 603 

N-(2,3-diklór-4- 
hidroxifenil)-1- 
metilciklo- 
hexánkarboxamid 

950 g/kg 2001. 06. 01. 2001. 08. 01. 2002. 08. 01. 2011. 05. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit számításba kell 
venni, az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell fordítani a 
vízi szervezetek védelmére és adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. Az SPCH 
felülvizsgálati jelentés dátuma: 
2000. október 19. 

30. 89 fenmedifam CAS-szám: 
 13684-63-4  
CIPAC-szám: 
 77  

metil 3-(3-metil 
karbaniloiloxi) 
karbanilát; 3-
metoxi 
karbonilaminofenil 
3'-metilkarbanilát  

Min. 
970 g/kg  

2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
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I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. február 
13-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízi 
él lények védelmére.  
Az engedélyezés feltétele a 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedések megléte. 

31. 81 flaza-szulfuron CAS-szám: 
 104040- 78-0  
CIPAC-szám: 
 595 

1-(4,6- 
dimetoxipirimidin- 
2-il)-3-(3- 
trifluorometil-2- 
piridilszulfonil) 
karbamid 

940 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2005. 11. 30. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. 
november 28-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a vízinövények védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. Az  
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engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
kereskedelmileg gyártott technikai 
hatóanyag specifikációjáról. 

32. 36 floraszulam CAS-szám: 
 145701- 23-1  
CIPAC-szám: 
 616 

2’,6’,8-trifluoro-5- 
metoxi-[1,2,4]- 
triazolo [1,5-c] 
pirimidin-2- 
szulfonanilid 

970 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

33. 65 flufenacet CAS-szám: 
 142459- 58-3  
CIPAC-szám: 
 588 

4’-fluoro-N- 
izopropil-2-[5- 
(trifluorouretil)- 
1,3,4-tiadiazol-2- 
iloxi] acetanilid 

950 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit flufenacet esetében, 
és különösen annak I. és II. mellék- 
leteit – ahogy az SCFA(2)

véglegesítette 2003. július 4-én –  
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számításba kell venni. Ebben a 
teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– az algák és a vízinövények 
védelmére,  

– a felhasználók védelmére.  
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

34. 39 flumioxazin CAS-szám: 
 103361- 09-7  
CIPAC-szám: 
 578 

N-(7-fluoro-3,4- 
dihidro-3-oxo-4- 
prop-2-inil-2H-1,4- 
benzoxazin- 
6- il)ciklohex-1-én- 
1,2-dikarboximid 

960 g/kg 2003. 01. 01. 2003. 06. 30. 2004. 06. 30. 2012. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit a flumioxazine 
esetében, és különösen annak I. és 
II. mellékleteit – ahogy az SCFA(2)

véglegesítette 2002. június 28-án – 
számításba kell venni. Ebben a 
teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak gondosan 
mérlegelnie kell a vízinövényekre és 
algákra gyakorolt hatás kockázatát. 
Kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell hozni, ahol az szükséges. 
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35. 19 flupir-
szulfuron-metil 

CAS-szám: 
 144740- 54-5  
CIPAC-szám: 
 577 

2-(4,6- 
dimetoxipirinidin- 
2-ilkarbamoil 
szulfamoil)-6- 
trifluormetil- 
nikotinát 
mononátrium só 

903 g/kg 2001. 07. 01. 2001. 12. 31. 2002. 11. 30. 2011. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felszín alatti vizek 
védelmére. Az SPCH felülvizsgálati 
jelentés dátuma: 2001. április 27. 

36. 6 fluroxipir CAS-szám: 
 69377-81-7  
CIPAC-szám: 
 431 

4-amino-3,5- 
dikloro-6-fluoro-2- 
piridiloxiecetsav 

950 g/kg 2000. 12. 01. 2000. 06. 01. 2004. 12. 01. 2010. 11. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak:  
– számításba kell venni a 

felülvizsgálati jelentés 7. pont- 
jának kiegészít  információ 
követelményét,  

– különleges figyelmet kell 
fordítani a felszín alatti vizek 
védelmére,  

– különleges figyelmet kell 
fordítani a vízi szervezetekre 
gyakorolt hatásra, valamint 
biztosítani kell, hogy adott 
esetben az engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon.  

Az engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot, ha 
további információ és kísérletek 
szükségesek a 2000. december 1-jei  
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(nem közzétett) felülvizsgálati 
jelentés 7. pontja alapján.  
Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 1999. január 30. 

37. 64 flurtamon CAS-szám: 
 96525-23-4 

(RS)-5-metilamino- 
2-fenil-4- (a,a,a 
trifluoro-m- tolil) 
furán-3 (2H)-on 

960 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a vízinövények és algák 
védelmére.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

38. 44 foram-
szulfuron 

CAS-szám: 
 173159- 57-4  
CIPAC-szám: 
 659 

1-(4,6- 
dimetoxipirimidin- 
2-il)-3-(2- 
dimetilkarbamoil- 
5-formamidofenil- 
szulfonil) karbamid 

940 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
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I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. decem- 
ber 3-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízinövé- 
nyek védelmére. Adott esetben 
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell hozni. 

39. 69 fosztiazát CAS-szám: 
 98886-44-3  
CIPAC-szám: 
 585 

(RS)-S-szek-butil
O-etil 2-oxo-1,3- 
tiazolidin-3-
ilfoszfonotioát 

930 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak fonalféregirtóként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a madarak és a vadon él
eml sök védelmére; használata 
a párzási id szak alatt csak 
akkor engedélyezhet , ha 
megfelel  kockázatbecslés 
bizonyítja, hogy nincs 
elfogadhatatlan hatás,  
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– a nem célzott talajban él
organizmusok védelmére. 

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. A kistest
madarakra jelentett potenciális 
kockázat csökkentése érdekében az 
egyes növényvéd  szerek 
engedélyében el  kell írni a 
granulátumok alapos bedolgozását a 
talajba. Az engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
kereskedelmileg gyártott technikai 
hatóanyag specifikációjáról. 

40. 25 glifozát CAS-szám: 
 1071-83-6  
CIPAC-szám: 
 284 

N-(foszfonometil)- 
glicin 

950 g/kg 2002. 07. 01. 2003. 01. 01. 2006. 07. 01. 2012. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2001. június 
29-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek védelmére sérülékeny 
területeken, különös tekintettel a 
nem terményen történ
felhasználásra. 
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41. 1 imazalil CAS-szám: 
 73790-28-0, 
35554-44-0  
CIPAC-szám: 
 335 

(±)-1-( -alliloxi-
2,4- 
diklorofeniletil) 
imidazol vagy (±)-
allil- 1-(2,4- 
diklolorofenil)-2- 
imidazol-1- iletil 
éter

975 g/kg 1999. 01. 01. 1999. 06. 30. 2003. 01. 01. 2008. 12. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A következ  felhasználási módok 
esetében különleges feltételeket kell 
alkalmazni:  
– a betakarítás utáni kezelés 

gyümölcsök, zöldségfélék és 
burgonya esetében csak akkor 
engedélyezhet , ha megfelel
tisztító rendszer használható, 
vagy kockázatbecslés 
bizonyítja, hogy a kezelésre 
használt folyadék nem jelent 
elfogadhatatlan veszélyt sem a 
környezetre, sem a vízi 
szervezetekre,  

– a betakarítás utáni kezelés 
burgonyán csak akkor 
engedélyezhet , ha 
kockázatbecslés bizonyítja, 
hogy a kezelésre használt 
folyadék elfolyó szennyvize 
nem jelent elfogadhatatlan 
veszélyt a vízi szervezetekre,  

– kültéri fóliás használat csak 
akkor engedélyezhet , ha 
kockázatbecslés bizonyítja, 
hogy a használatának nincs 
elfogadhatatlan hatása az 
emberi vagy állati egészségre, 
vagy a környezetre.  

Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 1997. július 11. 
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42. 41 imazamox CAS-szám: 
 114311- 32-9  
CIPAC-szám: 
 619 

(±)-2-(4-izopropil- 
4-metil-5-oxo-2- 
imidazolin-2-il)-5- 
(metoximetil) 
nikotinsav 

950 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felszín alatti vizek 
szennyezettség elleni védelmére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

43. 88 ioxinil CAS-szám: 
 13684-83-4  
CIPAC-szám: 
 86  

4- hidroxi- 3,5-  
di-jodobenzonitril  

960 g/kg  2005. 03. 01. 2005. 08. 31. 2009. 02. 28. 2015. 02. 28. Csak gyomirtószerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. február 
13-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a madarak és 
a vadon él  eml sök védelmére,  



7850
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2005/142.szám

Sor- 
szám 

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése 

Azonosító
számok 

IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés
id pontja 

Az alkalmazás 
határideje 

A növényvéd
szerek

újraértékelésének
határideje 

Lejárat
id pontja 

Speciális el írások 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

különösen, ha télen és vízi 
él lényeknél alkalmazzák.  
Az engedélyezés feltétele a 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedések megléte.  

44. 50 iprodion CAS-szám: 
 36734-19-7  
CIPAC-szám: 
 278 

3-(3,5- 
diklorofenil)- N 
izopropil-2,4- 
dioxo-
imidazolidin- 1-
karboximid 

960 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gombaöl ként való felhasz- 
nálás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit iprodion esetében, 
és különösen annak I. és II. 
mellékleteit – ahogy az SCFA(2)

véglegesítette 2002. december 3-án – 
számításba kell venni. Ebben a 
teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak:  
– különleges figyelmet kell 

fordítani a felszín alatti vizek 
szennyezettség elleni védelmére 
nagy mennyiség
felhasználásnál (különösen 
pázsiton) savas talajoknál  
(f 6 alatt) sérülékeny dinamikus 
állapot esetén,  

– gondosan mérlegelnie kell a 
kockázatot a vízi gerinctelenek- 
re, ha a hatóanyagot közvetlenül 
a víz felszínének közelében 
alkalmazzák.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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45. 30 iprovalikarb CAS-szám: 
 140923- 17-7  
CIPAC-szám: 
 620 

{2-metil-1-[1-(4- 
metilfenil)etil- 
karbonil] propil}- 
karbamidsav 
izopropilészter 

950 g/kg 
(el zetes
specifiká-
ció)

2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2011. 06. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. február 
26-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben:  
– a kereskedelmileg gyártott 

technikai hatóanyag 
specifikációját meg kell 
er síteni és analitikai adatokkal 
kell képpen alátámasztani; a 
toxikológiai vizsgálatokhoz 
használt teszt-anyagot kell 
összehasonlítani és verifikálni a 
technikai hatóanyagra 
vonatkozó specifikációval,  

– az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell 
fordítani a felhasználók 
védelmére. 

46. 28 izoproturon CAS-szám: 
 34123-59-6  
CIPAC-szám: 
 336 

3-(4- 
izopropilfenil)- 1,1-
dimetilkarbamid 

970 g/kg 2003. 01. 01. 2003. 06. 30. 2007. 01. 01. 2012. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2001.  
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december 7-én – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére, 

ha a hatóanyagot olyan helyen 
alkalmazzák, ahol sérülékeny a 
talaj, illetve dinamikus 
körülmények vannak, vagy a 
felhasználási arány nagyobb, 
mint a felülvizsgálati 
jelentésben leírt, valamint adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni,  

– a vízi szervezetek védelmére, 
valamint biztosítani kell, hogy 
adott esetben az engedély 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon. 

47. 63 izoxaflutol CAS-szám: 
 141112- 29-0  
CIPAC-szám: 
 575 

5-ciklopropil-4-(2- 
metilszulfonil-4- 
trifluorometil- 
benzoil) izoxazol 

950 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín  
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alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket vagy monitoring 
programokat kell alkalmazni. 

48. 66 jodo- szulfuron CAS-szám: 
 185119- 76-0 
(sav) 144550-
36-7 
(jodoszulfuron- 
metil-
nátriumsó)  
CIPAC-szám: 
 634 (sav) 
634.501 
(jodoszulfuron 
metil- 
nátriumsó) 

4-jód-2-[3-(4- 
metoxi-6-metil- 
1,3,5-triazin-2-il)- 
karbamido-
szulfonil] 
benzoesav metil 4-
jód-2-[3-(4- 
metoxi-6-metil-
1,3,5-triazin-2-il)-
karbamido-
szulfonil] benzoát 
nátrium só 

910 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit iodoszulfuron 
esetében, és különösen annak I. és 
II. mellékleteit – ahogy az SCFA(2)

véglegesítette 2003. július 4-én – 
számításba kell venni. Ebben a 
teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére 

a jodoszulfuron vagy 
metabolitjai esetleges 
elszennyezésénél, ha a 
hatóanyagot olyan helyen 
alkalmazzák, ahol sérülékeny a 
talaj, illetve dinamikus 
körülmények vannak,  

– a vízinövények védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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49. 60 karfent-razon-
etil

CAS-szám: 
 128639- 02.1  
CIPAC-szám: 
 587 

etil (RS)-2-klór- 3-
[2-klór-5-(4 
difluorometil-4,5- 
dihidro-3-metil- 5-
oxo-1H 1,2,4- 
triazol-1-il)-4- 
fluorofenil] 
propionát 

900 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

50. 79 klórprofám CAS-szám: 
 101-21-3  
CIPAC-szám: 
 43 

izopropil 3- 
klórfenil- karbamát 

975 g/kg 2005. 02. 01. 2005. 07. 31. 2009. 01. 31. 2015. 01. 31. Csak gyomirtóként és 
csírázásgátlóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit a klórprofámra 
vonatkozóan, és különösen annak I. 
és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. 
november 28-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet  
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kell fordítani a felhasználók és a 
fogyasztók védelmére, valamint a 
nem-célzott ízeltlábúakra. Adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

51. 3 krezoxim-metil CAS-szám: 
 143390- 89-0  
CIPAC-szám: 
 568 

metil (E)-2- 
metoxiimino-2- [2-
(o- toliloximetil- 
fenil] acetát 

910 g/kg 1999. 02. 01. 1999. 07. 31. 1999. 07. 31. 2009. 01. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet . Az 
egységes alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a felszín alatti vizek 
esetleges szennyezésére, ha a 
hatóanyagot olyan régióban 
alkalmazzák, ahol sérülékeny 
körülmények vannak. Az SPCH 
felülvizsgálati jelentés dátuma: 
1998. október 16. 

52. 12 lambda-
cihalotrin 

CAS-szám: 
 91465-08-6  
CIPAC-szám: 
 463 

1:1 keverékben (S)-
a- ciano-3- 
fenoxibenzil (Z)- 
(1R,3R)-3-(2-
kloro- 3,3,3- 
trifluoropropenil)- 
2,2-dimetil- 
ciklopropán- 
karboxilát, és (R)-
a- ciano-3- 
fenoxibenzil (Z)- 
(1S,3S)-3-(2-kloro- 
3,3,3-  

810 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2011. 12. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felhasználók védelmére,  
– a vízi szervezetekre és a nem-

célzott ízeltlábúakra, a méheket 
is beleértve, valamint – adott 
esetben – biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon,  
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trifluoropropenil)- 
2,2- dimetilciklo- 
propán-karboxilát 

– az élelmiszerek szermaradék 
mennyiségére, különösen annak 
akut hatására.  

Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. október 19. 

53. 51 linuron CAS-szám: 
 330-55-2  
CIPAC-szám: 
 76 

3-(3,4- diklórfenil)-
1- metoxi-1- 
metilkarbamid 

900 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a vadon él  eml sök, a nem-

célzott ízeltlábúak és a vízi 
szervezetek védelmére,  

– a felhasználók védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

54. 52 maleinsav 
hidrazid 

CAS-szám: 
 123-33-1  
CIPAC-szám: 
 310 

6-hidroxi-2H- 
piridazin-3-on A 
hatóanyag feleljen 
meg a 79/117/EEC 
(2)-nek a 
90/533/EEC (3) 
módosítást 
figyelembe véve 

940 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak növekedés szabályozóként 
való felhasználás engedélyezhet . A 
6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002.  
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december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a nem-célzott ízeltlábúak 

védelmére és adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni,  

– a felszín alatti vizek esetleges 
szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak. 

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

55. 56 mekoprop CAS-szám: 
 7085-19-0  
CIPAC-szám: 
 51 

(RS)-2-(4-klór-o- 
toliloxi)-
propionsav 

930 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
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– a felszín alatti vizek esetleges 
szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a nem-célzott ízeltlábúak 
védelmére. Adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

56. 57 mekoprop-P CAS-szám: 
 16484-77-8  
CIPAC-szám: 
 475 

(R)-2-(4-klór-o- 
toliloxi)-
propionsav 

860 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 
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57. 91 mepanipirim CAS-szám: 
 110235-47-7  
CIPAC-szám: 
 611  

N-(4-metil-6-prop-
1-inilpirimidin- 2-
il)anilin 

960 g/kg 2004. 10. 01. 2005. 03. 31. 2006. 03. 31. 2014. 09. 30. Csak gombaöl szerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. már- 
cius 30-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízi 
él lények védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni.  

58. 37 metalaxil-M CAS-szám: 
 70630-17-0  
CIPAC-szám: 
 580 

metil(R)-2-{[(2,6- 
dimetilfenil) 
metoxiacetil] 
amino} propionát 

910 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben:  
– az engedélyez  hatóságnak 

különleges figyelmet kell for- 
dítani a felszín alatti vizek eset- 
leges szennyezésére, különösen 
a hatóanyag vagy annak bom- 
lástermékei (CGA 62826, és 
CGA 108906) esetében,  
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– amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj, 
illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak; adott esetben 
biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon. 

59. 7 metszul-furon-
metil 

CAS-szám: 
 74223-64-6 
EEC No 441 

metil-2-(4- metoxi-
6-metil- 1,3,5,-
triazin-2- 
ilkarbamoil- 
szulfamoil) benzoát 

960 g/kg 2001. 07. 01. 2000. 12. 31. 2005. 07. 01. 2011. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére,  
– a vízi szervezetekre gyakorolt 

hatásra, valamint adott esetben 
biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon.  

Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. június 16. 

60. 76 mezo-
szulfuron 

CAS-szám: 
 400852- 66-6  
CIPAC-szám: 
 441 

2-[(4,6- 
dimetoxipirimidin- 
2-ilkarbamoil) 
szulfamoil]- -
(metánszulfon- 
amid)-p-toluinsav 

930 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2005. 08. 31. 2014. 03. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. október 
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3-án – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a vízinövények védelmére,  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak. 

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

61. 61 mezotrion CAS-szám: 
 104206-8  
CIPAC-szám: 
 625 

2-(4-mezil-2- 
nitrobenzoil) 
ciklohexán -1,3- 
dion A gyártási 
szennyez  1-ciano- 
6-(metilszulfonil)-
7- nitro-9H-
xanthen-9- on 
toxikológiai okból 
0,0002% (w/w) 
alatti lehet csak a 
technikai 
termékben 

920 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 

62. 72 molinát CAS-szám: 
 2212-67-1  
CIPAC-szám: 
 235 

S-etil azepan-1- 
karbotioát; S-etil 
perhidroazepin-1- 
karbotioát; S-etil 
perhidroazepin-1- 
tiokarboxilát 

950 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31. 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú mellék- 

let egységes alapelveinek megvaló- 
sítása érdekében a felülvizsgálati je- 
lentés következtetéseit, és különösen 
annak I. és II. mellékleteit – ahogy  
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az SCFA(2) véglegesítette 2003. jú- 
lius 4-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak; adott esetben 
biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon, 

– a hatóanyag leveg ben való 
kismérték  továbbterjedésének 
lehet ségére. 

63. 45 oxadiargil CAS-szám: 
 39807-15-3  
CIPAC-szám: 
 604 

5-terc-butil-3-(2,4- 
dichloro-5- 
propargiloxifenil) -
1,3,4 oxadiazol-2- 
(3H)-on 

980 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú mellék- 

let egységes alapelveinek megvaló- 
sítása érdekében a felülvizsgálati je- 
lentés következtetéseit, és különösen 
annak I. és II. mellékleteit – ahogy 
az SCFA(2) véglegesítette 2002. de- 
cember 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör  értékelés- 
ben az engedélyez  hatóságnak kü- 
lönös figyelmet kell fordítani az 
algák és a vízinövények védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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64. 42 oxaszulfuron CAS-szám: 
 144651- 06-9  
CIPAC-szám: 
 626 

oxetán-3-il 2[(4,6- 
dimetilpirimidin-2- 
il) karbamoil- 
szulfamoil] benzoát 

960 g/kg 2003. 07. 01. 2003. 12. 31. 2004. 12. 31. 2013. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell fordítani a 
felszín alatti vizek esetleges 
szennyezésére, amennyiben a ható- 
anyag alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

65. 18 Paecilo myces 
fumoso-roseus

Apopka törzs 
97, PFR97 vagy 
CG 170, 
ATCC20874 

Nem alkalmazható – 2001. 07. 01. 2001. 12. 31. 2002. 11. 30. 
+ 12 hónap 

múlva ismételt 
felülvizsgálat 

2011. 06. 30. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . A másodlagos 
metabolitok hiányát minden egyes 
fermentumban HPLC-vel ellen rizni
kell. Az SPCH felülvizsgálati 
jelentés dátuma: 2001. április 27. 

66. 75 paraquat CAS-szám: 
 4685-14-7  
CIPAC-szám: 
 56 

1,1-dimetil-4,4- 
bipiridinium 

500 g/l 
(paraquat 
diklorid-
ban 
kifejezve) 

2004. 11. 01. 2005. 04. 30. 2008. 07. 31. 2014. 10. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A következ
felhasználási módok nem 
engedélyezhet k:  
– házikertben házi és kézi 

permetez vel történ  kijuttatás, 
sem amat r sem hivatásos 
felhasználó számára,  
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– leveg  segítségével, permetez
berendezéssel történ  kijuttatás,  

– csökkentett vízmennyiséggel 
történ  kijuttatás.  

A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. október 
3-án – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felhasználók védelmére, 

különösen háti- és kézi 
permetez  alkalmazása esetén,  

– a földön fészkel  madarak 
védelmére; ahol a felhasználási 
körülmények azt mutatják, hogy 
a tojások szennyez dhetnek, 
kockázatbecslést kell végezni és 
adott esetben 
kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni,  

– a vízi organizmusok védelmére; 
az engedélyezés feltétele adott 
esetben a kockázatcsökkent
intézkedések meghatározása, 

– a mezei nyulak védelmére; ahol 
a felhasználási körülmények azt 
mutatják, hogy a mezei nyulak 
exponálódhatnak, kockázat- 
becslést kell végezni, és adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni. 
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Az engedélyez  hatóságnak 
biztosítania kell, hogy az 
engedéllyel rendelkez k minden 
évben legkés bb március 31-ig 
jelentést készítsénk (2008-ig) a 
felhasználók egészségügyi 
problémáinak el fordulásáról és 
egy-egy jellemz  használati 
területen a mezei nyulakra kifejtett 
hatásról, kiegészítve a kereskedelmi 
adatokkal és a felhasználási 
módokra vonatkozó kérd ívekkel, 
hogy reális képet lehessen alkotni a 
paraquat toxikológiai és ökológiai 
hatásáról. Az engedélyez
hatóságnak biztosítania kell, hogy a 
technikai koncentrátumok hatékony 
hánytatószert tartalmazzanak. A 
folyékony formulációknak hatékony 
hánytatószert, kék/zöld színezéket, 
valamint b zösít  vagy más, 
szaglószervi riasztó komponenst 
vagy komponenseket kell 
tartalmazniuk. Egyéb biztonságot 
növel  komponensek, mint például a 
s rít  anyagok, szintén 
alkalmazhatók. Ennek során 
figyelembe kell venniük a FAO 
specifikációt. 

67. 53 pendi-metalin CAS-szám: 
40487-42-1  
CIPAC-szám: 
357 

N-(1-etilpropil)- 
2,6-dinitro-3,4- 
xilidén 

900 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2007. 12. 31. 2013. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a  
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felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. 
december 3-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a vízi szervezetek és a nem-

célzott szárazföldi növények 
védelmére,  

– a hatóanyag leveg ben való 
kismérték  tovaterjedésének 
lehet ségére.  

Adott esetben biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 

68. 38 pikolinafen CAS-szám: 
 137641- 05-5  
CIPAC-szám: 
 639 

4-fluoro-6- [(á,á,á-
trifluoro-m- 
tolil)oxi] 
pikolinanilid 

970 g/kg 2002. 10. 01. 2003. 03. 31. 2004. 03. 31. 2012. 09. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. április 
19-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízi 
szervezetek védelmére. Adott  
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esetben biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 

69. 68 pikoxis-trobin CAS-szám: 
 117428- 22-5  
CIPAC-szám: 
 628 

metil (E)-3- 
metoxi-2-{2-[6- 
(trifluorometil)-2- 
piridiloximetil] 
fenil} akrilát 

950 g/kg 
(el zetes
érték,
kísérleti 
gyártás 
szerint) 

2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit a pikocoxistrobinra 
vonatkozóan, és különösen annak I. 
és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– a talajban él  organizmusok 
védelmére,  

– a vízi ecoszisztéma védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

70. 23 pimetrozin CAS-szám: 
123312- 89-0 
CIPAC-szám: 
593

(E)-6-metil-4- [(piri- 
din-3-ilmetilén) 
amino]- 4,5-dihidro-
2H-[1,2,4]-triazin-3 on 

950 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2011. 10. 31. Csak rovaröl ként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel  döntés- 
hozatal során az engedélyez
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hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a vízi szervezetek 
védelmére. Az SPCH felülvizsgálati 
jelentés dátuma: 2001. június 29. 

71. 24 piraflufen-etil CAS-szám: 
 129630- 19-9  
CIPAC-szám: 
 605 

etil-2-klór-5- (4-
klór-5- 
difluorometoxi-1- 
metilpirazol-3-il)-4- 
fluorofenoxiacetát 

956 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 03. 31. 2003. 03. 31. 2011. 10. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel  döntéshoza- 
tal során az engedélyez  hatóságnak 
különleges figyelmet kell fordítani 
az algák és a vízinövények védelmé- 
re, és adott esetben kockázatcsök- 
kent  intézkedéseket kell hozni. Az 
SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2001. június 29. 

72. 82 pira-klostrobin CAS-szám: 
 175013- 18-0  
CIPAC-szám: 
 657 

metil N-(2-{[1-(4- 
klórfenil)-1H- 
pirazol-3- 
il]oximetil} fenil) 
N-metoxi karbonát 

975 g/kg 
A gyártási 
szennyez
dimetil-
szulfát
(DMS) tox. 
jelent s és 
koncentrá- 
ciója nem 
haladhatja 
meg a 
0,0001%-ot 
a technikai 
termékben 

2004. 06. 01 2004. 11. 30 2005. 11. 30 2014. 05. 31 Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. 
november 28-án – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítani:  
– a vízi szervezetek védelmére, 

különösen a halakra,  
– a szárazföldi ízeltlábúak és a 

földigiliszták védelmére. 
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Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. Az 
engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
kereskedelmileg gyártott technikai 
hatóanyag specifikációjáról. 

73. 16 piridat CAS-szám: 
 55512-33-9  
CIPAC-szám: 
 447 

6-klór-3- 
fenilpiridazin-4-il S 
oktil-tiokarbonát 

900 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2011. 12. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SPCH véglegesítette 2000. 
december 12-én – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére,  
– a vízi szervezetekre gyakorolt 

esetleges hatásra, valamint adott 
esetben biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon. 

74. 8 prohexadion 
kalcium 

CAS-szám: 
 127277- 53-6  
CIPAC-szám: 
 567 

kalcium 3,5-dioxo-
4- propionilciklo- 
hexán-karboxilát 

890 g/kg 2000. 10. 01. 2001. 01. 01. 2002. 01. 01. 2010. 10. 01. Csak növekedésszabályozóként való 
felhasználás engedélyezhet . Az 
SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. június 16. 
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75. 58 propi-konazol CAS-szám: 
 60207-90-1  
CIPAC-szám: 
 408 

(±)-1-[2-(2,4- 
diklórfenil)-4- 
propil-1,3-
dioxolan- 2-
ilmetil]-1H- 1,2,4-
triazol 

920 g/kg 2004. 06. 01. 2004. 11. 30. 2008. 05. 31. 2014. 05. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet . A 6.

számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. április 
15-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a nem célzott ízeltlábúak és vízi 

szervezetek védelmére,  
– a talajban lév  organizmusokra, 

ha a felhasználás meghaladja a 
625 g hatóanyag/hektár értéket 
(például pázsiton való 
használat). 

Adott esetben biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon (például pontszer
felhasználás). 

76. 54 propineb CAS-szám: 
 12071-83-9 
(monomer), 
9016-72-2 
(homopolimer)  
CIPAC-szám: 
177 

polimer cink 1,2-
propilén bisz 
(ditiokarbamát) 

A
technikai 
hatóanyag-
nak meg 
kell felel- 
nie a FAO 
specifiká-
ciónak 

2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2008. 03. 31. 2014. 03. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. február 
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26-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak:  
– különleges figyelmet kell 

fordítani a felszín alatti vizek 
esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj, 
illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  

– különleges figyelmet kell 
fordítani a kis eml sök, a vízi 
szervezetek és a nem-célzott 
ízeltlábúak védelmére,  

– meg kell határozni a fogyasztók 
akut étrendi bevitelét, 
figyelembe véve az MRL 
értékek jöv beni 
felülvizsgálatát.  

Adott esetben biztosítani kell, hogy 
az engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 

77. 55 propizamid CAS-szám: 
 23950-58-5  
CIPAC-szám: 
315 

3,5-diklór-N-(1,1- 
dimetilprop-2- inil)
benzamid 

920 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2008. 03. 31. 2014. 03. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SPCH véglegesítette 2003. február  
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26-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani: 
– a felhasználók védelmére, 
– a madarak és a vadon él

eml sök védelmére. 
Használata a párzási id szak alatt 
csak akkor engedélyezhet , ha 
megfelel  kockázatbecslés 
bizonyítja, hogy nincs 
elfogadhatatlan hatás. Adott esetben 
biztosítani kell, hogy az engedély 
megfelel  kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon. 

78. 77 propoxi-
karbazon 

CAS-szám: 
 145026- 81-9  
CIPAC-szám: 
 655 

metil 2-(4,5-
dihidro-4- metil-5-
oxo-3- propoxi-1H-
1,2,4- triazol-1- il) 
karboxamido- 
szulfonil-benzoát  

974 g/kg 
(propoxi- 
karbazon- 
nátriumban 
kifejezve) 

2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2005. 08. 31. 2014. 03. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. október 
3-án – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak,  
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– a vízi ökoszisztéma, különösen 
a vízinövények védelmére.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. Az 
engedélyez  hatóságnak 
tájékoztatnia kell a Bizottságot a 
kereskedelmileg gyártott technikai 
hatóanyag specifikációjáról. 

79. 31 proszulfuron CAS-szám: 
 94125-34-5  
CIPAC-szám: 
 579 

1-(4-metoxi-6- 
metil-1,3,5-triazin- 
2-il)-3-[2-(3,3,3- 
trifluoropropil)- 
fenilszulfonil]-
karbamid 

950 g/kg 2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2011. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú mellék- 
let egységes alapelveinek megvaló- 
sítása érdekében a felülvizsgálati 
jelentés következtetéseit, és 
különösen annak I. és II. mellékleteit 
– ahogy az SCFA(2) véglegesítette 
2002. február 26-án – számításba 
kell venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak:  
– gondosan mérlegelnie kell a 

vízinövényekre gyakorolt hatás 
kockázatát, ha a hatóanyagot a 
felszíni vizek közelében 
alkalmazzák,  

– különleges figyelmet kell 
fordítani a felszín alatti vizek 
esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen 
kerül sor, ahol kényes talaj, 
illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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80. 90 Pseudomonas 
chlororaphis

Törzs: MA 342  
CIPAC-szám: 
 574 

Nem alkalmazható Másodla-
gos meta-
bolit 2,3-
deepoxi-2,3-
dide-hidro-
rizoxin 
(DDR) 
mennyiség a 
fermen-
tátumban a 
szer formu-
láció kiala-
kításakor 
nem halad-
hatja meg az 
LOQ(3)-t
(2 mg/l). 

2004. 10. 01. 2005. 03. 31. 2006. 03. 31. 2014. 09. 30. Csak magkezeléshez 
gombaöl szerként engedélyezhet ,
zárt magkezel  berendezések 
alkalmazása esetén. Pseudomonas 
chlororaphis engedélyezésekor a 
felülvizsgálati jelentés következteté- 
seit, és különösen annak I. 
és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2004. már- 
cius 30-án – figyelembe kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felhasz- 
nálók és a dolgozók védelmére. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

81. 83 quinoxifen CAS-szám: 
 124495-18-7  
CIPAC-szám: 
 566  

5, 7-dikloro-4  
( -fluorofenoxi) 
quinolin  

970 g/kg  2004. 09. 01. 2005. 02. 28. 2006. 02. 28. 2014. 08. 31. Csak gombaöl szerként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. 
november 28-án – figyelembe kell 
venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a vízi él lé-
nyek védelmére. Kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni és a sérü- 
lékeny területeken monitoring 
programokat kell indítani. 
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82. 4 spiroxamin CAS-szám: 
 1181134- 30-8  
CIPAC-szám: 
 572 

(8-terc-butil-1,4- 
dioxaspiro [4,5] 
dekán-2-ilmetil)- 
etil-propilamin 

940 g/kg 
(A és B 
diasztereo-
merek 
kombiná-
ciója) 

1999. 09. 01. 2000. 01. 01. 2000. 01. 01. 2009. 09. 01. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet . Az 
egységes alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felhasználók védelmére, és 

adott esetben biztosítani kell, 
hogy az engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon,  

– a vízi szervezetekre gyakorolt 
hatásra, valamint biztosítani 
kell, hogy – adott esetben – az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent
intézkedéseket tartalmazzon. 

Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 1999. május 12. 

83. 70 sziltiofam CAS-szám: 
 175217- 20-6  
CIPAC-szám: 
 635 

N-allil-4,5-dimetil- 
2-(trimetil- 
szilil)tiofén-3- 
karboxamid 

950 g/kg 2004. 01. 01. 2004. 06. 30. 2005. 06. 30. 2013. 12. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A magok kezelését l eltér
felhasználás jelenleg nem 
támogatott. Az ilyen felhasználás 
engedélyezéséhez adatokkal és 
közleményekkel kell bizonyítani, 
hogy a használat kockázata az 
emberi fogyasztók, a felhasználók és 
a környezet számára elfogadható.  
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés  
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következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a 
felhasználók védelmére. Adott 
esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

84. 32 szulfo-
szulfuron 

CAS-szám: 
 141776- 32-1  
CIPAC-szám: 
 601 

1-(4,6- 
dimetoxipirimidin- 
2-il)-3-[2- 
etánszulfonil-
imidazo[1,2- 
alpiridin)szulfonil] 
karbamid 

980 g/kg 2002. 07. 01. 2002. 12. 31. 2003. 12. 31. 2011. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2002. február 
26-án – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a vízinövények és algák 

védelmére,  
– a felszín alatti vizek esetleges 

szennyezésére, amennyiben a 
hatóanyag alkalmazására olyan 
területen kerül sor, ahol kényes 
talaj, illetve éghajlati viszonyok 
uralkodnak.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 
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85. 17 tiabendazol CAS-szám: 
 148-79-8  
CIPAC-szám: 
 323 

2-tiazol-4-il-1H- 
benzimidazol 

985 g/kg 2002. 01. 01. 2002. 07. 01. 2006. 01. 01. 2011. 12. 21. Csak gombaöl ként való felhasz- 
nálás engedélyezhet . Fóliában 
spray felhasználás nem engedélyez- 
het . A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2000. 
december 12-én – számításba kell 
venni. Ebben a teljeskör
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani a vízi és az üledék lakó 
él lények védelmére, valamint adott 
esetben biztosítani kell, hogy az 
engedély megfelel
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
tartalmazzon. Megfelel
kockázatcsökkent  intézkedések 
bevezetése szükséges (például 
megtisztítás diatomafölddel vagy 
aktívszénnel), annak érdekében, 
hogy a felszíni vizeket megvédjék az 
elfolyó szennyvíz által okozott nem 
elfogadható mérték
szennyez dést l.

86. 93 tiakloprid CAS-szám: 
 111988-49-9  
CIPAC-szám: 
 631 

(Z)-N-{3-[(6-klór-
3-piridinil)- metil]-
l,3-tiazol-2-
ilidén}cián- amid 

975 g/kg 2005. 01. 01. 2005. 06. 30 2006. 06. 30. 2014. 12. 31. Csak rovaröl  szerként történ
alkalmazása engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
elvének végrehajtásánál a Tiakloprid 
vizsgálati jelentést, és különösen 
annak I. és II. mellékletében az  
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SCFA(2) által 2004. június 29-én 
véglegesített következtetéseket 
figyelembe kell venni. Az általános 
értékelés során a tagállamoknak 
különös figyelmet kell fordítaniuk 
– a nem cél ízeltlábúak 

védelmére, 
– a felszín alatti vizek 

fert zésének veszélyére, amikor 
a hatóanyagot érzékeny talaj-, 
illetve éghajlati viszonyok 
között alkalmazzák. 

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell foganatosítani. 

87. 26 tifenszul-
furon-metil 

CAS-szám: 
 79277-27-3  
CIPAC-szám: 
 452 

metil 3-(4- metoxi-
6-metil- 1,3,5-
triazin-2- 
ilkarbamoil- 
szulfamoil) tiofén-
2- karboxilát 

960 g/kg 2002. 07. 01. 2003. 01. 01. 2006. 07. 01. 2012. 06. 30. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2001. június 
29-én – számításba kell venni. 
Ebben a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére,  
– a vízinövényekre gyakorolt 

hatásra, valamint adott esetben 
biztosítani kell, hogy az enge- 
dély megfelel  kockázatcsök- 
kent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 
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88. 73 tiram CAS-szám: 
 137-26-8  
CIPAC-szám: 
24

tetrametiltiuram- 
diszulfid; bisz 
(dimetiltio-
karbamoil) -
diszulfid 

960 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gombaöl ként vagy 
rovarriasztóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 
melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani:  
– a vízi szervezetek védelmére,  
– a kiseml sök és madarak 

védelmére, ha a hatóanyagot 
magok kezelésére tavasszal 
használják.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

89. 9 triaszul-furon CAS-szám: 
 82097-50-5  
CIPAC-szám: 
 480 

1-[2-(2- 
klóretoxi)fenilszulf
onil]-3-(4-metoxi-
6-metil-1,3,5-
triazin-2-il) 
karbamid 

 940 g/kg 2001. 08. 01. 2002. 01. 31. 2005. 08. 01. 2011. 07. 31. Csak gyomirtóként való felhasználás 
engedélyezhet . Az egységes 
alapelveknek megfelel
döntéshozatal során az engedélyez
hatóságnak különleges figyelmet 
kell fordítani:  
– a felszín alatti vizek védelmére,  
– a vízi szervezetekre gyakorolt 

hatásra, valamint biztosítani 
kell, hogy adott esetben az en- 
gedély megfelel  kockázatcsök- 
kent  intézkedéseket 
tartalmazzon. 

Az SPCH felülvizsgálati jelentés 
dátuma: 2000. július 13. 
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90. 59 trifloxi-strobin CAS-szám: 
 141517- 21-7  
CIPAC-szám: 
 617 

metil (E)- 
metoxiimino-{(E)- 
a- [1-(a,a,a- 
trifluoro- m-
totil)etilidén- 
amino- oxil]-o tolil}
acetát

960 g/kg 2003. 10. 01. 2004. 03. 31. 2005. 03. 31. 2013. 09. 30. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit a trifloxistrobin 
esetében, és különösen annak I. és 
II. mellékleteit – ahogy az SCFA(2)

véglegesítette 2003. április 15-én – 
számításba kell venni. Ebben a 
teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak különleges 
figyelmet kell fordítani a felszín 
alatti vizek esetleges szennyezésére, 
amennyiben a hatóanyag 
alkalmazására olyan területen kerül 
sor, ahol kényes talaj, illetve 
éghajlati viszonyok uralkodnak. 
Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket vagy monitoring 
programokat kell alkalmazni. 

91. 22 vas-foszfát CAS-szám: 
 10045-86-0  
CIPAC-szám: 
 629 

vas-foszfát 990 g/kg 2001. 11. 01. 2002. 04. 30. 2003. 03. 31. 2011. 10. 31. Csak csigaöl ként való felhasználás 
engedélyezhet . Az SPCH 
felülvizsgálati jelentés dátuma: 
2001. június 29. 

92. 74 ziram CAS-szám: 
 137-30-4  
CIPAC-szám: 
 31 

cink bisz 
(dimetilditio- 
karbamát) FAO 
specifikáció: arzén 
maximum  
250 mg/kg Víz: 
maximum 1,5% 

950 g/kg 2004. 08. 01. 2005. 01. 31. 2008. 07. 31. 2014. 07. 31. Csak gombaöl ként vagy 
rovarriasztóként való felhasználás 
engedélyezhet . A 6. számú 

melléklet egységes alapelveinek 
megvalósítása érdekében a 
felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit, és különösen annak 
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I. és II. mellékleteit – ahogy az 
SCFA(2) véglegesítette 2003. július 
4-én – számításba kell venni. Ebben 
a teljeskör  értékelésben az 
engedélyez  hatóságnak:  
– különleges figyelmet kell 

fordítani a nem-célzott 
ízeltlábúakra és vízi 
szervezetekre,  

– meg kell határozni a fogyasztók 
akut étrendi bevitelét, 
figyelembe véve az MRL 
értékek jöv beni 
felülvizsgálatát.  

Adott esetben kockázatcsökkent
intézkedéseket kell hozni. 

93. 78 zoxamid CAS-szám: 
 156052- 68-5  
CIPAC-szám: 
 640 

(RS)-3,5-diklór-N- 
(3-klór-1-etil-1- 
metil-2-
oxoproponil)-p-
toluamid 

950 g/kg 2004. 04. 01. 2004. 09. 30. 2005. 08. 31. 2014. 03. 31. Csak gombaöl ként való 
felhasználás engedélyezhet .
A 6. számú melléklet egységes 
alapelveinek megvalósítása 
érdekében a felülvizsgálati jelentés 
következtetéseit trifloxistrobinra, és 
különösen annak I. és II. mellékleteit 
– ahogy az SCFA(2) véglegesítette 
2003. október 3-án – számításba kell 
venni. 

94. 94 Ampelomyces

quisqualis
Törzs: AQ 10 
Kultúragy jte-
mény száma 
CNCM I-807  

Nem kell 
alkalmazni 

– 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Felhasználása csak gombaöl
szerként engedélyezhet .
Az engedélyek megadásakor 
figyelembe kell venni az 
Ampelomyces quisqualis-ról szóló, az 
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CIPAC-szám: 
Nincs besorolva 

SCFA(3) által 2004. október 8-án 
véglegesített felülvizsgálati jelentés 
– különösen annak I. és II. függe- 
léke – következtetéseit. 

95. 95 imazoszulfuron CAS-szám: 
 122548-33-8  
CIPAC-szám: 
 590  

1-(2-Klórimidazo 
[1,2- ]piridin-3-
ilszulfonil)-3- (4,6-
dimetoxipirimidin-
2-il)karbamid  

 980 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való 
használata engedélyezhet .
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni az SCFA(3) által 2004. 
október 8-án elkészített felülvizsgálati 
jelentés imazoszulfuronra vonatkozó 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. függelékét. Ezen általános 
értékelésen belül az engedélyez
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a vízi, illetve szárazföldi, 
nem célzott növényekre. Amennyiben 
szükséges, kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni. 

96. 96 laminarin CAS-szám: 
 9008-22-4  
CIPAC-szám: 
 671  

(1 3)- -D-glukán 
(az IUPAC-IUB 
biokémiai 
nómenklatúrával 
foglalkozó vegyes 
bizottság szerint)  

 860 g/kg 
a száraz-
anyagban 

2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag növényi életfolyamatok 
önvédelmi mechanizmusait kiváltó 
szerként való használata 
engedélyezhet . A 6. számú 

mellékletben meghatározott egységes 
elvek megvalósítása érdekében 
figyelembe kell venni az SCFA(3) által 
2004. október 8-án elkészített 
felülvizsgálati jelentés laminarinra 
vonatkozó következtetéseit és 
különösen annak I. és II. függelékét. 
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97. 97 metoxifenozid CAS-szám: 
 161050-58-4  
CIPAC-szám: 
 656  

N-terc-butil-N’-(3-
metoxi-o-tolil)-3,5-
xilohidrazid  

 970 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006 .09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag rovarirtó szerként való 
használata engedélyezhet .
A 6. számú mellékletben

meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni az SCFA(3) által 2004. 
október 8-án elkészített felülvizsgálati 
jelentés metoxifenozidra vonatkozó 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. függelékét. Ezen általános 
értékelésen belül az engedélyez
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a szárazföldi, illetve vízi, 
nem célzott ízeltlábúakra. 
Amennyiben szükséges, 
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell alkalmazni. 

98. 98 S-metolaklór CAS-szám: 
 87392-12-9 (S-
izomer) 
178961-20-1 
(R-izomer)  
CIPAC-szám: 
 607  

Keverék: (aRS, 1 
S)-2-klór-N-(6-etil-
o-tolil)-N-(2-
metoxi-1- 
metiletil)acetamid 
(80-100 %) 
továbbá: (aRS, 1 
S)-2-klór-N-(6-etil-
o-tolil)-N-(2-
metoxi-1- 
metiletil)acetamid 
(200 %)  

 960 g/kg 2005. 04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való 
használata engedélyezhet .
A 6. számú mellékletben

meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni az SCFA(3) által 2004. 
október 8-án elkészített felülvizsgálati 
jelentés S-metolaklórra vonatkozó 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. függelékét. Ezen általános 
értékelésen belül az engedélyez
hatóságnak 
– különös figyelmet kell 

fordítania a talajvízszennyezés 
lehet ségére, különösen a 
hatóanyag és annak CGA  
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– 51202, illetve CGA 354743 
metabolitjainak esetében, 
amennyiben a hatóanyagot 
olyan területeken használják, 
ahol a talaj-, illetve éghajlati 
viszonyok sebezhet k,

– különös figyelmet kell 
fordítania a vízinövények 
védelmére. Amennyiben 
szükséges, kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni. 

99. 99 Gliocladium 

catenulatum
Törzs: J1446 
Kultúragy jte- 
mény száma 
DSM 9212  
CIPAC-szám 
Nincs besorolva 

Nem kell 
alkalmazni 

– 2005 .04. 01. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2015. 03. 31. Felhasználása csak gombaöl
szerként engedélyezhet . Az 
engedélyek megadásakor figyelembe 
kell venni a Gliocladium 

catenulatumról szóló, az SCFA(3) által 
2004. március 30-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés – különösen 
annak I. és II. függeléke – 
következtetéseit. Ebben az általános 
értékelésben az engedélyez
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a kezel  személyek és a 
munkások védelmére. Adott esetben 
kockázatcsökkent  intézkedéseket 
kell alkalmazni. 

100. 100 etoxazol CAS-szám: 
 153233-91-1  
CIPAC-szám: 
 623  

(RS)-5-terc-butil-2-
[2-(2,6-
difluorfenil)- 4,5-
dihidro-1,3-oxazol-
4-il] fenetol  

 948 g/kg 2005. 06. 01. 2005. 11. 30. 2006. 11. 30. 2015. 05. 31. Kizárólag atkaöl  szerként való 
használata engedélyezhet .
A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni az SCFA(3) által 2004.  
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december 3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés etoxazolra 
vonatkozó következtetéseit és 
különösen annak I. és II. függelékét. 
Ezen általános értékelésen belül az 
engedélyez  hatóságnak különös 
figyelmet kell fordítania a vízi 
szervezetekre. Amennyiben 
szükséges, kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni. 

101. 101 tepraloxidim CAS-szám: 
 149979-41-9  
CIPAC-szám: 
 608  

(EZ)-(RS)-2-{1-
[(2E)-3-
klóralliloxiimino] 
propil}-3-hidroxi-
5-perhidropirán- 4-
ilciklohex-2-én-1-
on  

 920 g/kg 2005. 06. 01. 2005. 11. 30. 2006. 11. 30. 2015. 05. 31. Kizárólag gyomirtó szerként való 
használata engedélyezhet .
A 6. számú mellékletben

meghatározott egységes elvek 
megvalósítása érdekében figyelembe 
kell venni az SCFA(3) által 2004. 
december 3-án véglegesített 
felülvizsgálati jelentés 
tepraloxidimre vonatkozó 
következtetéseit és különösen annak 
I. és II. függelékét. Ezen általános 
értékelésen belül az engedélyez
hatóságnak különös figyelmet kell 
fordítania a szárazföldi nem célzott 
ízeltlábúak védelmére. Amennyiben 
szükséges, kockázatcsökkent
intézkedéseket kell alkalmazni. 

(1) További részletek a hatóanyag meghatározására és specifikációjára a felülvizsgálati jelentésekben találhatók. 
(2) SCFA: (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság. 
(3) LOQ (Limit of quantification) Az analitikai meghatározás határa.” 



2. számú melléklet a 96/2005. (X. 27.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 1. számú melléklet „B.” része táblázatának 119. sora helyébe a következõ szövegrész lép:

[Nr.
Hatóanyag

neve
CAS-szám Megjegyzés]

„119. kasugamicin 6980-18-3 3. lista nélkülözhetetlen használat”

2. Az R. 1. számú melléklete „B.” részének táblázata a következõ 250. sorral egészül ki:

[Nr.
Hatóanyag

neve
CAS-szám Megjegyzés]

„250. pikloram 1918-02-1 3. lista”

II.

Az R. 7. számú mellékletének 2. „Zöldségfélék” pontja a következõ 2.9. ponttal egészül ki:

„2.9. Termesztett gombák.”

III.

Az R. 13. számú mellékletének 20. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

[Az engedélyokiratnak tartalmaznia kell a növényvédõ szer]

„20. megengedett növényvédõszer-maradék mértékét külön jogszabályban nem szereplõ hatóanyag vagy kultúra
esetén.”
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Az informatikai és hírközlési miniszter
12/2005. (X. 27.) IHM

rendelete

az elektronikus ügyintézési eljárásban
alkalmazható dokumentumok részletes technikai

szabályairól

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 (a továb -
biak ban: Ket.) 174.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
ügy fe lé re, az el já rás egyéb részt ve võ i re (a továb biak ban
együtt: ügy fél) és a ha tó ság ra ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban elekt ro ni kus ügy in té zé si
el já rás ban al kal maz ha tó do ku men tu mok rész le tes tech ni -
kai sza bá lyai alatt az al kal maz ha tó elekt ro ni kus do ku men -
tu mok for má tu mát kell ér te ni (a továb biak ban: for má tum).

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban az elekt ro ni kus do ku -
men tum for má tu má nak te kin ten dõ az a mû sza ki elõ írás,
amely az elekt ro ni kus do ku men tum ér tel mez he tõ sé gé nek
biz to sí tá sa cél já ból össze füg gõ mó don rög zí ti

a) meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si célú elekt ro ni kus do ku -
men tum faj ta egyes mû sza ki jel lem zõ it, fel épí té sét vagy
adat szer ke ze tét, ide ért ve az elekt ro ni kus do ku men tum in -
for ma ti kai rend sze rek kö zöt ti ki cse ré lé sé nek fel té te le it és
el já rá sát is, vagy

b) az elekt ro ni kus do ku men tu mot tá ro ló elekt ro ni kus
adat hor do zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket.

2.  §

(1) A ha tó ság az elekt ro ni kus ügy in té zés so rán az ügy -
fél elekt ro ni kus do ku men tum nak mi nõ sü lõ be ad vá nyát
(a továb biak ban: be ad vány) ak kor fo gad ja be, ha a be ad -
vány olyan for má tum alap ján ké szült, amely for má tum ra
vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket nem zet kö zi szab vány ügyi
szer ve zet vagy az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek va la -
mely sza ko sí tott in téz mé nye tet te köz zé, vagy e kö ve tel -
mé nyek in gye ne sen és nyil vá no san hoz zá fér he tõ ek, to -
váb bá az a for má tum, amely alap ján a be ad vány ké szült
szé les kö rû en el ter jedt, és biz to sít ja, hogy a be ad ványt egy -
ér tel mû en és azo nos tar ta lom mal ér tel mez hes sék.

(2) Az 1. és 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott szab vá nyok -
nak, mû sza ki elõ írásoknak és aján lá sok nak (a továb biak -

ban együtt: szab vá nyok nak) meg fe le lõ for má tu mot úgy
kell te kin te ni, hogy az tel je sí ti az (1) be kez dés ben fog lalt
fel té te le ket.

(3) Ha az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás ban az ügy fél az 
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott for má tum nak meg fe le lõ be -
ad ványt nyúj tott be, a be ad vá nyát a ha tó ság a Ket. 161.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben in for ma ti kai szem pont ból ér tel -
mez he tõ nek te kin ti, fel té ve, hogy a be ad vány tar tal má hoz
való kor lát lan hoz zá fé rést nem aka dá lyoz za olyan mû sza ki
in téz ke dés (így kü lö nö sen rejt je le zés, nyom ta tás til tá sa,
kor lá to zá sa, a hoz zá fé rés idõ be li, funk ci ók vagy fel hasz ná -
lók sze rin ti kor lá to zá sa di gi tá lis jog vé de lem út ján vagy bár -
mely egyéb ha son ló mó don), ame lyet az ügy fél a ha tó ság gal 
a be nyúj tást meg elõ zõ en nem kö zölt, és an nak hasz ná la tá -
hoz a ha tó ság elõ ze tesen nem já rult hoz zá.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti fo ga dá si kö te le zett ség nem
érin ti azt, ha a ha tó ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
tu laj don sá gú (jel lem zõ jû) be ad vány ese tén úgy dön tött,
hogy azo kat nem kí ván ja be fo gad ni, így kü lö nö sen az
elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló
193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let 27.  §-ában, vagy az
elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma ti kai rend -
sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé gé rõl és
egy sé ges hasz ná la tá ról  szóló 195/2005. (IX. 22.) Korm.
ren de let 22.  §-a (2) be kez dé sé ben fog lalt eset ben.

(5) A (4) be kez dés figye lembe véte lével a ha tó ság a
2. mel lék let ben fel so rolt szab vá nyok sze rin ti for má tum -
nak meg fe le lõ be ad vá nyo kat csak ak kor kö te les ér tel mez -
he tõ nek te kin te ni, ha dön té se sze rint a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott el já rá sok al kal ma zá sá nak le he tõ sé gé rõl
elõ ze tesen így dön tött. A ha tó ság e dön té sét az elekt ro ni -
kus tá jé koz ta tó szol gál ta tá sa út ján köz zé te szi.

3.  §

(1) A ha tó ság egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok -
ban a 2.  §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ
for má tum ra vo nat ko zó szab vá nyok sze rin ti be ad vá nyo kat
is el fo gad ja és ér tel me zi, ha az adott for má tum meg ha tá ro -
zá sát elõ ze tesen az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter és
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér té sé vel 
elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tá sa ke re té ben az (5) be -
kez dés sze rint köz zé tet te.

(2) A ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz -
zététel ér de ké ben az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter -
hez és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter hez
 benyújtja:

a) az al kal maz ni kí vánt for má tum meg ha tá ro zá sát,
amely tar tal maz za a szab vány meg ne ve zé sét, to váb bá
szük ség sze rint a szab vánnyal kap cso la tos egyes kor lá to -
zá so kat vagy más jel lem zõ ket, és az el fo gad ni kí vánt adat -
szer ke zet vagy más mû sza ki tar ta lom té te les, az al kal ma -
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zás hoz és az egyet ér tés gya kor lá sá hoz szük sé ges rész le te -
zett sé gû le írá sát;

b) an nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás nak a meg -
nevezését, amely ben a ja va solt for má tu mot el fo gad ni
 tervezi.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek az
egyet ér tés gya kor lá sa so rán a kö vet ke zõ el ve ket ér vé nye -
sí tik:

a) elõ se gí tik a köz igaz ga tá si in for ma ti ka rend sze rei
kö zöt ti együtt mû kö dést, va la mint azok egy sé ges hasz ná la -
tát, amely nek ré sze ként kü lö nö sen vizs gál ni kell azt, hogy
a köz zé ten ni kí vánt új for má tum nem he lyet te sít he tõ-e már 
ko ráb ban köz zé tett for má tum mal;

b) más meg ol dá sok al kal ma zá sa elõtt elõny ben ré sze sí -
tik a nyílt és a nem zet kö zi szab vá nyo kat;

c) biz to sít ják, hogy az ügy fe lek azo kat a for má tu mo kat
is hasz nál has sák, ame lyek a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö -
ve tel mé nyek nek ugyan nem fe lel nek meg, de ame lyek
egyéb ként szé les kö rû en el ter jed tek.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek
gyûj tik, rend sze re sen fe lül vizs gál ják és a 7.  § sze rint köz -
zét eszik azo kat a szab vá nyo kat, ame lyek a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott el vek ér vé nye sü lé sét elõ se gí tik.

(5) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nisz te rek
egyet ér tet tek a for má tum köz zé té te lé vel, a ha tó ság a for -
má tu mot elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tá sa út ján köz -
zé te szi, a köz zé té tel ben meg je löl ve:

a) az el fo ga dott for má tum ra vo nat ko zó szab vány meg -
ne ve zé sét;

b) az érin tett köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás meg ne ve -
zé sét, ahol a ha tó ság a köz zé tett for má tu mot el fo gad ja; és

c) szük ség sze rint a szab vánnyal kap cso la tos egyes
kor lá to zá so kat vagy más jel lem zõ ket, az el fo ga dott adat -
szer ke zet vagy más mû sza ki tar ta lom nak az al kal ma zás -
hoz szük sé ges rész le te zett sé gû meg je lö lé sé vel.

(6) Ha a ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben meg kí ván ja vál toz tat ni a már
köz zé tett for má tum tar tal mát, a ko ráb bi for má tu mo kat leg -
alább a meg vál to zott for má tum köz zé té te lé tõl szá mí tott
60 na pig még ér tel mez he tõ nek te kin ti.

(7) A ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nisz te -
rek egyet ér té se nél kül is köz zé te het olyan for má tu mot,
amely re vo nat ko zó szab ványt a mi nisz te rek a (4) be kez dés
sze rint lis tán köz zé tet tek. A ha tó ság az ilyen for má tum ra vo -
nat ko zó köz zé té tel ben az (5) be kez dés a) és b) pont ja sze rin -
ti in for má ci ó kat te szi köz zé. A ha tó ság az ilyen mó don köz -
zé tett for má tum sze rin ti be ad vá nyo kat is az (1) be kez dés ben
fog lal tak kal azo nos mó don be fo gad ja és ér tel me zi.

4.  §

Ha a ha tó ság er rõl az ügy fél lel elõ ze tesen írás ban meg -
ál la po dott, a 2.  § és 3.  § sze rin ti fel té te lek nek meg nem fe -
le lõ egyéb, egyez te tett for má tu mú be ad ványt is el fo gad.

5.  §

(1) A ha tó ság az elekt ro ni kus ügy in té zés so rán kül sõ
szerv nek vagy sze mély nek (ügy fél nek, más ha tó ság nak,
bí ró ság nak stb.) elekt ro ni kus do ku men tu mot a 2.  § sze rin ti 
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ for má tum ban, vagy a
(2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti for -
má tum ban küld het.

(2) A ha tó ság az ügy fél szá má ra a be nyúj tot tal meg -
egye zõ for má tu mú elekt ro ni kus do ku men tu mot küld het,
ha az ügy fél elõ zõ leg a 3.  § sze rint a ha tó ság ál tal az adott
el já rás hoz köz zé tett lis tán sze rep lõ, il let ve a 4.  § sze rin ti
for má tu mú be ad ványt nyúj tott be a ha tó ság ré szé re. Nem
küld het a ha tó ság ilyen for má tu mú elekt ro ni kus do ku men -
tu mot az ügy fél nek, ha az ügy fél ko ráb ban je lez te a ha tó -
ság ré szé re, hogy az adott for má tu mú elekt ro ni kus do ku -
men tu mo kat nem tud ja ér tel mez ni.

(3) A ha tó ság ügy fél nek nem mi nõ sü lõ kül sõ szerv vagy 
sze mély szá má ra el sõ sor ban a 2.  § és az adott ha tó sá gi el -
já rás ra a 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti lis tán sze rep lõ for má -
tum ban küld het elekt ro ni kus do ku men tu mot.

(4) A 2.  §-ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ for má tu mú
elekt ro ni kus do ku men tum al kal ma zá sa kor a kül sõ szerv
vagy sze mély ilyen irá nyú igé nye ese tén a ha tó ság
– amennyi ben az tech ni ka i lag le het sé ges – az elekt ro ni kus
do ku men tu mot a 6.  § (1) be kez dé se sze rint át ala kít ja, és az 
adott kül sõ szerv nek vagy sze mély nek a továb biak ban a
2.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ for má tu mú
elekt ro ni kus do ku men tu mot küld.

6.  §

(1) A ha tó ság nak biz to sí ta nia kell, hogy az elekt ro ni kus
ügy in té zés so rán a 2–4.  §-ban fog lalt fel té te lek nek meg fe -
le lõ elekt ro ni kus do ku men tu mo kat fo gad ja és ér tel mez ze,
il let ve ké pes le gyen a fo ga dott és sa ját in for ma ti kai rend -
sze ré ben hasz nált elekt ro ni kus do ku men tu mo kat szük ség
sze rint és mû sza ki le he tõ ség tõl füg gõ en va la mely 2.  § sze -
rin ti for má tum ba át ala kí ta ni.

(2) Ha a ha tó ság az elekt ro ni kus do ku men tu mot le vél -
tár ba kö te les adni, leg ké sõbb a le vél tár ba adá sig a 2.  §,
 illetve a 3.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek tõl el té rõ for má tu mú
elekt ro ni kus do ku men tu mo kat e kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ for má tu mú elekt ro ni kus do ku men tum ra át ala kít ja.

7.  §

(1) A ha tó ság a köz zé té tel tar tal má nak meg kül dé se út -
ján a köz zé té tel lel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a Miniszter -
elnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert a 2.  § (5) be kez dé se és
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a 3.  § (5), il let ve (7) be kez dé se sze rin ti in for má ci ók köz zé -
té te lé rõl.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gon dos -
ko dik az (1) be kez dés sze rin ti köz lé sek, va la mint a 3.  §
(4) be kez dé se sze rin ti lis ta köz zé té te lé rõl, va la mint azok
fris sí té sé rõl.

(3) Ha a ha tó ság a Ket. 8.  § (3) be kez dé se alap ján nem
nyújt elekt ro ni kus tá jé koz ta tó szol gál ta tást, a 2.  § (5) be -
kez dé sé ben és a 3.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek a hon lap ján és az e §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak út ján tesz ele get.

(4) A 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti lis tát az in for ma ti kai és
hír köz lé si mi nisz ter ál tal üze mel te tett hon la pon is közzé -
teszik és fris sí tik.

8.  §

Ez a ren de let 2005. no vem ber 1-jén lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

Dr. Cse pe li György s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz té ri u mi 

po li ti kai ál lam tit kár

1. melléklet
a 12/2005. (X. 27.) IHM rendelethez

Értelmezési kötelezettség alá esõ elektronikus
dokumentum formátumok

1. Adat meg je le ní té si for má tum

1.1. Szö veg sze rû adat meg je le ní té si for má tu mok

1.1.1. Ka rak ter szin tû meg je le ní tés re vo nat ko zó for má -
tu mok:

ISO/IEC 646:1991 (7 bi tes ka rak ter kész let in for má ció -
cse re biz to sí tá sá hoz, ASCII)

ISO 8859–1:1998 (La tin–1, 8 bi tes gra fi kus ka rak ter -
kész let)

ISO 8859–2:1999 (La tin–2), a ma gyar re fe ren cia kész -
let re vo nat ko zó an az MSZ 7795–3:1992 ASCII és
ASCII/PC kód sze rin ti el té rés sel is

ISO 10646:2003 (Uni co de v.4.0)
1.1.2. Ka rak ter szin ten túli jel lem zõ ket meg ha tá ro zó

szö veg sze rû for má tu mok:
Ka rak ter szin ten túli jel lem zõ ket nem hasz ná ló, a fen ti

ka rak ter for má tu mot al kal ma zó ál lo mány, a kö vet ke zõ sor -
le zá rás jel zé sek egyi ké vel: együt tes ko csi vissza-sor eme -
lés, ön ál ló sor eme lés vagy ön ál ló ko csi vissza (együt te sen:
egy sze rû szö veg for má tum)

Mic ro soft Rich Text For mat 1.7.

1.2. Képi ele mek meg je le ní té sé re is al kal mas adat meg -
je le ní té si for má tum

Por tab le Do cu ment For mat 1.3.

2. Elekt ro ni kus le vél üze net és az an nak hasz ná la tá val
kül dött szö ve ges és nem szö ve ges tar ta lom for má tu ma

IETF RFC 2822 (In ter net Mes sa ge For mat)

IETF RFC 2045 (Mul ti pur po se In ter net Mail Exten -
sions, MIME)

3. Az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos for má tu mok

„Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um aján lá sa
a kö zi gaz ga tás ban al kal maz ha tó hosszú távú és ar chív
elekt ro ni kus alá írás for má tu mok mû sza ki spe ci fi ká ci ó já -
ra”  (In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um köz le mé nye)

„Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um aján lá sa a
köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó vég fel hasz ná lói ta nú sít vá -
nyok szer ke ze té nek és adat tar tal má nak mû sza ki spe ci fi ká -
ci ó já ra” (In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um köz le -
mé nye)

„Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um aján lá sa a
köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó idõ bé lyeg zés for má tu mok
mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ra” (In for ma ti kai és Hír köz lé si
 Minisztérium köz le mé nye)

2. melléklet

a 12/2005. (X. 27.) IHM rendelethez

Elektronikus dokumentum formátumok,
 amelyek értelmezési kötelezettség alá esnek,

ha a hatóság az adott formátum által biztosított
funkciót elfogadja vagy annak elfogadását külön

jogszabály elõírja

1. Rejt je le zés és vissza ál lí tás ér tel mez he tõ sé gét biz to -
sí tó for má tum

„Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um aján lá sa a
köz igaz ga tás ban al kal maz ha tó rejt je le zé si for má tu mok
mû sza ki spe ci fi ká ci ó já ra” (In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té ri um köz le mé nye)

2. Elekt ro ni kus adat hor do zó val kap cso la tos for má tu -
mok, ha a ha tó ság az elekt ro ni kus ügy in té zés kap csán
adat hor do zón be nyúj tott elekt ro ni kus do ku men tu mot el fo -
gad

ISO/IEC 10149 (CD-ROM me cha ni kai, fi zi kai és op ti -
kai jel lem zõk)

ISO/IEC 9660 (CD-ROM kö tet- és fájl szer ke zet le író)

ISO/IEC 13490 (CD-R/RW kö tet- és fájl szer ke zet le író)

ISO/IEC 8860, 9529 (90 mm haj lé kony le mez, DD,
HD), Mic ro soft File Al lo ca ti on Tab le 12 (FAT12) fájl -
rend szer rel
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Az informatikai és hírközlési miniszter
13/2005. (X. 27.) IHM

rendelete

a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton
történõ másolat készítésének szabályairól

Az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör -
vény 27.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter rel, a bel ügy mi nisz ter rel, az igaz ság ügy-mi nisz ter -
rel és a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré vel egyet ér -
tés ben – a pa pír ala pú do ku men tu mok ról jog ha tás ki vál tá -
sá ra al kal mas elekt ro ni kus úton tör té nõ má so lat ké szí tés
jog sza bá lyi ke re te i nek meg te rem té se ér de ké ben – az aláb -
bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a pa pír ala pú köz ok irat ról,
pa pír ala pú tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ról és pa pír -
ala pú szám vi te li bi zony lat ról tör té nõ elekt ro ni kus má so lat
ké szí té sé re.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) pa pír ala pú do ku men tum: a pa pí ron rög zí tett min den 

olyan szö veg, szám adat sor, tér kép, terv rajz, váz lat, kép
vagy más adat, amely bár mely esz köz fel hasz ná lá sá val és
bár mely el já rás sal ke let ke zett;

b) pa pír ala pú köz ok irat: pa pír ala pú do ku men tum ba
fog lalt, a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Pp.) 195.  § (1) be kez dé se sze rin ti
köz ok irat;

c) pa pír ala pú, tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat: pa -
pír ala pú do ku men tum ba fog lalt, a Pp. 196.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat;

d) pa pír ala pú szám vi te li bi zony lat: pa pír ala pú do ku -
men tum ba fog lalt, a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény 166.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szám vi te li bi -
zonylat;

e) elekt ro ni kus má so lat: va la mely pa pír ala pú do ku -
men tum ról e ren de let sza bá lyai sze rint ké szült, az zal ké pi -
leg vagy tar tal mi lag egye zõ, s a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott jog ha tás ki vál tá sá ra al kal mas elekt ro ni kus esz -
köz út ján ér tel mez he tõ adat együt tes, ki vé ve a pa pír ala pú
do ku men tum ba fog lalt adat együt test;

f) képi meg fe le lés: az elekt ro ni kus má so lat azon tu laj -
don sá ga, amely biz to sít ja a pa pír ala pú do ku men tum – jog -
ha tás ki vál tá sa szem pont já ból lé nye ges – tar tal mi és for -
mai ele me i nek meg is mer he tõ sé gét;

g) má so lat ké szí tõ rend szer: a má so lat ké szí tés so rán al -
kal ma zott hard ver, szoft ver, va la mint ezek együt te se;

h) tar tal mi meg fe le lés: az elekt ro ni kus má so lat azon
tu laj don sá ga, amely sze rint az – a hoz zá kap cso ló dó me ta -
ada tok kal együt te sen – biz to sít ja a pa pír ala pú do ku men -
tum – a jog ha tás ki vál tá sa szem pont já ból lé nye ges – tar tal -
mi ele me i nek meg is mer he tõ sé gét, de nem biz to sít ja a képi
meg fe le lést.

3.  §

A Pp. ál tal meg ha tá ro zott szerv, il le tõ leg sze mély ál tal
az e ren de let sza bá lyai sze rint ké szí tett elekt ro ni kus má so -
lat hoz az ab ban meg ha tá ro zott jog ha tá sok fû zõd nek.

A papíralapú dokumentumról történõ elektronikus
másolatkészítés általános szabályai

4.  §

(1) A pa pír ala pú do ku men tum ról tör té nõ elekt ro ni kus
má so lat ké szí tés so rán a má so lat ké szí tõ biz to sít ja a pa pír -
ala pú do ku men tum és az elekt ro ni kus má so lat képi vagy
tar tal mi meg fe le lé sét, és azt, hogy min den – az alá írás el -
he lye zé sét köve tõen az elekt ro ni kus má so la ton tett – mó -
do sí tás ér zé kel he tõ le gyen.

(2) Pa pír ala pú do ku men tum ról tör té nõ elekt ro ni kus má -
so lat ké szí té se so rán a má so lat ké szí tõ je el ké szí ti az elekt -
ro ni kus má so la tot, meg ál la pít ja a pa pír ala pú do ku men tum
és az elekt ro ni kus má so lat képi vagy tar tal mi meg fe le lé sét, 
majd a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott me ta ada tok el he -
lye zé sét köve tõen az elekt ro ni kus má so la tot hi te le sí té si
zá ra dék kal (,,Az ere de ti pa pír ala pú do ku men tum mal
egye zõ”) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el.

(3) Az elekt ro ni kus má so la tot a kö vet ke zõ me ta ada tok
el he lye zé sé vel kell lét re hoz ni és azt egy ér tel mû en az ere -
de ti pa pír ala pú do ku men tum hoz ren del ni:

a) a pa pír ala pú do ku men tum meg ne ve zé se;
b) a pa pír ala pú do ku men tum fi zi kai mé re tei;
c) a má so lat ké szí tõ szer ve zet meg ne ve zé se és a má so -

lat ké szí tõ sze mély neve;
d) a má so lat ké szí tõ rend szer, il let ve a má so lat ké szí té si

sza bály zat pon tos meg ne ve zé se és ver zió szá ma;
e) a má so lat ké szí tés ide je;
f) ér vé nyes sé gi idõ, vagy an nak jel zé se, hogy az ér vé -

nyes sé gi idõ nem meg ha tá ro zott.

(4) A má so la ton olyan, leg alább fo ko zott biz ton sá gú
elekt ro ni kus alá írást kell el he lyez ni, amely re vo nat ko zó an 
a hi te le sí tés-szol gál ta tó ki zár ja az ál név hasz ná la tát, és az
ál név hasz ná la tá nak ki zá rá sa cél já ból biz to sít ja, hogy a
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 regisztráció alap já ul szol gá ló sze mély azo nos ság iga zo lá -
sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol vány ban fog lalt név vel betû
sze rint azo nos a ta nú sít vány ba fog lalt név.

(5) Több do ku men tu mon is el he lyez he tõ egy elekt ro ni -
kus alá írás, il le tõ leg egy idõ bé lyeg zõ. Ez eset ben a do ku -
men tu mok a továb biak ban csak együtt ke zel he tõk.

(6) Az alá író nak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek sze rint gon dos kod nia kell az el he lye zett
alá írás ér vé nyes sé gé nek ér vé nyes sé gi idõn be lü li – ha az
ér vé nyes sé gi idõ nem meg ha tá ro zott, úgy kor lát lan ide ig
tör té nõ – fo lya ma tos meg ál la pít ha tó sá gá ról.

(7) A má so lat ké szí tés sel meg bí zott vagy arra fel jo go sí -
tott sze mély, sze mé lyek kö rét bel sõ sza bály zat ban kell
meg ha tá roz ni.

(8) A má so lat ké szí tõ nek ren del kez nie kell a má so lat ké -
szí tõ sze mély kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hoz zá -
já ru lá sá val, amely ben a má so lat ké szí tõ sze mély e §-ban
meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak a má so lat ké szí tés cél -
já ra tör té nõ ke ze lé sét en ge dé lye zi.

(9) A má so lat ké szí tõ nek ren del kez nie kell a má so lat ké -
szí tõ rend szer olyan rész le tes sé gû do ku men tá ci ó já val,
amely bõl a rend szer rel szem ben e ren de let ben meg ál la pí -
tott kö ve tel mé nyek tel je sü lé se meg ál la pít ha tó, vagy a
rend szer gyár tó ja/for gal ma zó ja ál tal ki ál lí tott, a meg fe le -
lés re vo nat ko zó iga zo lás sal.

Elektronikus másolatkészítés a közokirat kiállítására
jogosult által

5.  §

(1) A pa pír ala pú köz ok irat ról vagy pa pír ala pú tel jes bi -
zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ról a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go -
sult ál ta li má so lat ké szí tés ese tén az elekt ro ni kus má so la tot 
olyan for má tum ban kell lét re hoz ni, amely bõl a kü lön jog -
sza bály ál tal meg ha tá ro zott for má tu mok va la me lyi ke in -
for má ció vesz tés nél kül elõ ál lít ha tó.

(2) Pa pír ala pú köz ok irat ról vagy pa pír ala pú tel jes bi zo -
nyí tó ere jû ma gán ok irat ról tör té nõ elekt ro ni kus má so lat
ké szí té se so rán a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult a 4.  § ren -
del ke zé se it az zal az el té rés sel al kal maz za, hogy

a) az elekt ro ni kus má so la tot olyan mi nõ sí tett elekt ro ni -
kus alá írás sal lát ja el, amely bõl egy ér tel mû en meg ha tá roz -
ha tó köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sul ti mi nõ sé ge, és az alá írás 
meg fe lel a kü lön jog sza bály ban a hi va ta li alá írás sal szem -
ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek;

b) köz igaz ga tá si szerv ese té ben az alá író ki ad má nyo -
zás ra jo go sult sze mély.

(3) Az el he lye zett alá írás mel lett idõ bé lyeg zõt vagy a
köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult sa ját idõ for rá sán ala pu ló,
elekt ro ni kus alá írá sá val hi te le sí tett idõ jel zé sét kell el he -
lyez ni.

Elektronikus másolatkészítés gazdálkodó szervezet által
kiállított vagy õrzött okiratról

6.  §

(1) Ha a pa pír ala pú tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tot a
gaz dál ko dó szer ve zet ál lí tot ta ki, ak kor az er rõl az ok irat ról
ké szí tett elekt ro ni kus má so lat ese tén e gaz dál ko dó szer ve -
zet nek mint má so lat ké szí tõ nek a pa pír ala pú ok irat nak való
képi vagy tar tal mi meg fe le lést kell biz to sí ta nia. Má so lat ké -
szí tõ az elekt ro ni kus má so la tot a 4.  § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írá -
sá val lát ja el, és arra idõ bé lyeg zõt he lyez tet el olyan szol gál -
ta tó val, amely ezt a szol gál ta tást kü lön jog sza bály sze rin ti
mi nõ sí tett szol gál ta tó ként nyújt ja.

(2) Ha a pa pír ala pú köz ok ira tot vagy a más ál tal ki ál lí -
tott pa pír ala pú tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tot a gaz -
dál ko dó szer ve zet õrzi, ak kor az er rõl az ok irat ról ké szí tett
elekt ro ni kus má so lat ese tén e gaz dál ko dó szer ve zet nek
mint má so lat ké szí tõ nek a pa pír ala pú ok irat nak való képi
meg fe le lést kell biz to sí ta nia. Má so lat ké szí tõ az elekt ro ni -
kus má so la tot a 4.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írá sá val lát ja
el, és arra idõ bé lyeg zõt he lyez tet el olyan szol gál ta tó val,
amely ezt a szol gál ta tást kü lön jog sza bály sze rin ti mi nõ sí -
tett szol gál ta tó ként nyújt ja.

Gazdálkodó szervezet által számviteli bizonylatról
történõ elektronikus másolatkészítés

7.  §

(1) Pa pír ala pú szám vi te li bi zony lat ról tör té nõ elekt ro ni -
kus má so lat ké szí tés re ab ban az eset ben is ezt a §-t kell al -
kal maz ni, ha az pa pír ala pú köz ok irat nak vagy pa pír ala pú
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat nak mi nõ sül.

(2) A pa pír ala pú szám vi te li bi zony lat ról az azt ki ál lí tó
vagy õrzõ gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ké szí tett elekt ro ni -
kus má so lat ese tén biz to sí ta ni kell a pa pír ala pú do ku men -
tum nak tör té nõ képi meg fe le lést. Má so lat ké szí tõ az elekt -
ro ni kus má so la tot a 4.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írá sá val lát -
ja el, és arra idõ bé lyeg zõt he lyez tet el olyan szol gál ta tó val, 
amely ezt a szol gál ta tást kü lön jog sza bály sze rin ti mi nõ sí -
tett szol gál ta tó ként nyújt ja.

Záró rendelkezések

8.  §

Ez a ren de let 2005. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
41/2005. (X. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nességének elõ ze -
tes vizs gá la tá ra be nyúj tott in dít vá nya alap ján – dr. Ko vács
Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos in do ko lá sá val, va la mint
dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nyé vel – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló, az Or szág gyû lés 2005. má jus 23-i ülés nap ján
el fo ga dott tör vény 25.  § (1) be kez dé se, 25.  § (2) be kez dés
fg) pont ja, 32.  § (11) be kez dés c) pont ja, 37.  § (4) be kez dé -
se, 115.  § (3) és (8) be kez dé se, 151.  § (5) be kez dé se, 153.  § 
(1) be kez dés 5. pont ja alkot mány elle nes.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szág gyû lés a 2005. má jus 23-i ülés nap ján fo -
gad ta el a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vényt (a továb biak ban:
új Fot.). Az Or szág gyû lés el nö ke 2005. má jus 26-án küld te
meg a tör vényt a köz tár sa sá gi el nök nek ki hir de tés re, sür -
gõs sé gi ké re lem mel. A köz tár sa sá gi el nök az Al kot mány
26.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el jár va – a ré -
szé re elõ írt ha tár idõn be lül – 2005. má jus 31-én az Al kot -
mány bí ró ság hoz for dult az zal, hogy meg íté lé se sze rint a
tör vény egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nesek. A köz -
tár sa sá gi el nök az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § a) pont já ra,
21.  § (1) be kez dés b) pont já ra, va la mint a 35.  §-ára te kin -
tet tel in dít vá nyoz ta a ki nem hir de tett tör vény 25.  § (1) be -
kez dé se, 25.  § (2) be kez dés fg) pont ja, 32.  § (11) be kez dés

c) pont ja, 115.  § (3) és (8) be kez dé se, 151.  § (5) be kez dé se, 
153.  § (1) be kez dés 5. pont ja alkot mány elle nességének
elõ ze tes vizs gá la tát.

2. A köz tár sa sá gi el nök az in dít vá nyát az aláb bi ak kal
tá masz tot ta alá:

2.1. A köz tár sa sá gi el nök az új Fot. 25.  § (1) be kez dé sét
és 25.  § (2) be kez dé sé nek fg) pont ját el len té tes nek tar tot ta
az Al kot mány 70/G.  §-ával.

A köz tár sa sá gi el nök – az Al kot mány 70/G.  §-ába fog -
lalt tu do má nyos élet sza bad sá gá val kap cso la tos al kot -
mány bí ró sá gi gya kor lat ra való hi vat ko zás sal – azt ál lí tot -
ta, hogy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek léte ön ma gá -
ban még az alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sét nem ga ran tál ja. A
sza bad ság jog jo go sult jai – a tu do mány mû ve lõi – csak ak -
kor tud ják in do ko lat lan be fo lyás tól men te sen foly tat ni tu -
do má nyos te vé keny sé gü ket, ha azt a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény szer ve ze te, azon be lül is a tu do mányt – ku ta tást és
ok ta tást – köz vet le nül érin tõ dön té sek meg ho za ta lá nak
rend je kel lõ mó don biz to sít ja. En nek meg va ló su lá sá hoz a
fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a tu do má nyos te vé keny ség gel
köz vet le nül össze füg gõ kér dé sek ben a vég re haj tó ha ta -
lom mal szem ben au to nó mi á val kell ren del kez nie. Ez pe -
dig a ku ta tás sal és ok ta tás sal köz vet le nül össze füg gõ kér -
dé sek ben fel té te le zi a tu do má nyos élet sza bad sá gá hoz
való jog jo go sult jai, a tu do mány mû ve lõ i nek kö zös sé ge
ön ál ló dön té si jo gát. Eb ben az ér te lem ben te hát a tu do má -
nyos élet sza bad sá gát, a tan sza bad sá got és a ta ní tás sza -
bad sá gát a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ön kor mány za ta (au -
to nó mi á ja) va ló sít ja meg. Az au to nó mia hor do zó ja a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény. Az Al kot mány 70/G.  §-ából kö vet ke -
zõ in téz mény vé del mi kö te le zett ség be üt kö zik ezért a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á já nak olyan kor lá to zá sa,
amely ál tal a tu do mány mû ve lé sé vel köz vet le nül össze -
füg gõ kér dé sek el dön té se ki ke rül an nak a kö zös ség nek a
ke zé bõl, me lyet az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a tu -
do má nyos élet sza bad sá ga jo go sult jai al kot nak.

A köz tár sa sá gi el nök rá mu ta tott arra, hogy az új Fot.
20.  § (1) be kez dé se sze rint az irá nyí tó tes tü let a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény stra té gi ai dön tést hozó, s an nak vég re haj tá -
sát el len õr zõ szer ve. Ezt az új Fot. 23.  § (1) be kez dé se sze -
rint az ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mény ben lét re
kell hoz ni. Az új Fot. 23.  § (3)–(4) be kez dé sei biz to sít ják,
hogy a sze ná tus ál tal vagy a sze ná tus egyet ér té sé vel a hall -
ga tói ön kor mány zat ál tal je lölt ta gok a rek tor ral együtt
több ség ben le gye nek az ok ta tá si mi nisz ter ál tal je lölt ta -
gok kal szem ben. Azon ban a 23.  § (6) be kez dés f) pont ja
– a rek tor ki vé te lé vel – ki fe je zet ten ki zár ja az irá nyí tó tes -
tü le ti tag ság ból azo kat, akik az adott fel sõ ok ta tá si in téz -
ménnyel fog lal koz ta tá si, hall ga tói jog vi szony ban áll nak.
A 23.  § (9) be kez dé se sze rint az irá nyí tó tes tü let tag ja i val
az ok ta tá si mi nisz ter köt meg ál la po dást, a tisz te let díj fe de -
ze tét az Ok ta tá si Mi nisz té ri um biz to sít ja. A 23.  § (5) be -
kez dé se – a rek tor ki vé te lé vel – nem kö ve tel meg tu do má -
nyos fo ko za tot vagy ok ta tói ta pasz ta la tot az irá nyí tó tes -
tület tag ja i tól, és még a fel sõ ok ta tá si in téz mény ok ta tá si,
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tu do má nyos ku ta tá si, mû vé sze ti te vé keny sé gé nek meg fe -
le lõ fel sõ fo kú vég zett ség is csak össze sen há rom tag nál
fel té tel.

Te kin tet tel arra, hogy az irá nyí tó tes tü let tag jai nem áll -
nak jog vi szony ban a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel, nem tag -
jai az in téz mény tu do má nyos kö zös sé gé nek, s nem vesz -
nek részt az in téz mény tu do má nyos te vé keny sé gé ben,
ezért nem szük ség sze rû en ren del kez nek a tu do mány min -
den na pi mû kö dé sé re vo nat ko zó is me ret tel. En nek hi á nyá -
ban pe dig az irá nyí tó tes tü let nem te kint he tõ olyan ön kor -
mány za ti szerv nek, mely a tu do má nyos élet sza bad sá gá -
hoz való jog jo go sult jai, a tu do mány mû ve lõi szá má ra az
Al kot mány 70/G.  §-ának meg fe le lõ be le szó lá si jo got ad a
tu do mány mû ve lé sét köz vet le nül érin tõ kér dé sek be.

Ez a de fi cit azért sér ti az Al kot mány 70/G.  §-át, mert az
irá nyí tó tes tü let olyan kér dé sek rõl dönt het, me lyek a tu do -
mány sza bad sá gát, ezen be lül is a ku ta tást és pub li ká ci ót
köz vet le nül érin tik. Az új Fot. 25.  § (1) be kez dé se ugyan is
– egye bek mel lett – fel ha tal maz za az irá nyí tó tes tü le tet
arra, hogy az in téz mény fej lesz té si terv ré sze ként el fo gad ja 
a ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té gi át. E stra té gia tar -
tal mát az új Fot. 5.  § (3) be kez dé se úgy ha tá roz za meg,
hogy az ab ban fog lal tak köz vet le nül, meg ha tá ro zó mó don
érin tik a tu do má nyos te vé keny ség vég zé sét, ezen be lül is a 
ku ta tás, al ko tás sza bad sá gát. Már csak azért is így van ez,
mert a sze ná tus az új Fot. 27.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az 
irá nyí tó tes tü let ál tal ho zott stra té gi ai dön té sek figye -
lembe véte lével ha tá roz za meg a kép zé si és a ku ta tá si fel -
ada to kat. Az irá nyí tó tes tü let dön té si jo gát nem csök ken ti
még az sem, hogy a ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té -
gia ki ala kí tá sát az új Fot. 5.  § (4) be kez dé se alap ján a tu do -
má nyos ta nács irá nyít ja, amely ben a fõ is ko lai, egye te mi
ta ná rok, a fõ is ko lai, egye te mi do cen sek, to váb bá a tu do -
má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ ku ta tók és a dok to ri kép zés -
ben részt vevõ hall ga tók (dok to ran du szok) kép vi se lõi
vesz nek részt. A tu do má nyos ta nács jog kö re ugyan is – a
köz tár sa sá gi el nök sze rint – pusz tán elõ ké szí tõ jel le gû, és
nem vál toz tat az irá nyí tó tes tü let ér de mi dön té si jo go sult -
sá gán.

Az új Fot. 25.  § (2) be kez dés fg) pont ja fel jo go sít ja az
irá nyí tó tes tü le tet még arra is, hogy dönt sön „gaz da ság ta -
lan te vé keny sé gé nek és az ah hoz kap cso ló dó szer ve ze té -
nek, szer ve ze ti egy sé gé nek át ala kí tá sá ról, meg szün te té sé -
rõl.” Ez zel az irá nyí tó tes tü let dön té si jo go sult sá got kap
arra is, hogy tu do má nyos, ku ta tá si te vé keny sé get, s vele
együtt az azt vég zõ szer ve ze ti egy sé get pusz tán gaz da sá -
gos sá gi szem pon tok alap ján át ala kít sa, meg szün tes se. Ez a 
jog kör te hát olyan le he tõ sé get ad az irá nyí tó tes tü let nek,
mellyel alap ja i ban meg ha tá roz hat ja a tu do mány mûve -
lõinek te vé keny sé gét. Kü lö nö sen így van ez arra te kin tet -
tel, hogy a gaz da ság ta lan mû kö dés pon to sab ban nem de fi -
ni ált fo ga lom, így igen tág moz gás te ret ad az irá nyí tó tes -
tü let nek.

Mind er re te kin tet tel az irá nyí tó tes tü let nek az új Fot.
25.  § (1) be kez dé sé ben és 25.  § (2) be kez dé sé nek fg) pont -
já ban meg ha tá ro zott dön té sek meg ho za ta lá ra tör té nõ fel -

ha tal ma zá sa az Al kot mány 70/G.  §-ába üt kö zõ mó don
kor lá toz za a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ön kor mány za tát,
au to nó mi á ját. A tu do má nyos te vé keny ség gel, ezen be lül a
ku ta tás sal köz vet le nül össze füg gõ kér dé sek el dön té sét
ugyan is nem a tu do má nyos élet sza bad sá gá hoz való jog jo -
go sult ja i nak kö zös sé gé re bíz zák.

2.2. A köz tár sa sá gi el nök meg íté lé se sze rint az új Fot.
32.  § (11) be kez dés c) pont ja, va la mint 153.  § (1) be kez dés 
5. pont ja az Al kot mány 70/G.  § (2) be kez dé sé vel el len té -
tes, mert a tu do mány te rü le té re tar to zó kér dés ben dön té si
jo got ad a Kor mány nak.

A köz tár sa sá gi el nök utalt arra, hogy az Al kot mány
70/G.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben tu do má nyos igaz sá gok
kér dé sé ben dön te ni, ku ta tá sok tu do má nyos ér té két meg ál -
la pí ta ni ki zá ró lag a tu do mány mû ve lõi jo go sul tak. Ez a
sza bály nem pusz tán az egyes tu do má nyos ered mé nyek ér -
té ke lé sét tart ja fenn a tu do mány mû ve lõi szá má ra, ha nem
ál ta lá ban ki zár ja az ál la mot an nak meg ha tá ro zá sá ból,
mely konk rét te vé keny ség te kint he tõ a tu do mány mû ve lé -
sé nek, mi lyen mód sze rek kel mû köd het a tu do má nyos ku -
ta tás, egy ál ta lán mi te kint he tõ tu do mány nak. Ezért az el fo -
ga dott tu do mány ágak meg ha tá ro zá sa az Al kot mány
70/G.  § (2) be kez dé se szem pont já ból épp úgy tu do má nyos
kér dés nek mi nõ sül, mint az egyes tu do má nyos ered mé -
nyek meg ál la pí tá sa.

A Kor mány azon ban az új Fot. 32.  § (11) be kez dés
c) pont ja, va la mint 153.  § (1) be kez dés 5. pont ja alap ján
ren de let ben ha tá roz za meg az egyes tu do mány te rü le tek -
hez tar to zó tu do mány ága kat, ame lye ken a dok to ri kép zés
fo lyik. A Kor mány lé nye gé ben sza ba don dönt het ab ban a
kér dés ben, hogy mi mi nõ sül tu do mány ág nak a dok to ri
kép zés te kin te té ben. A Kor mány nak ezen dön té si sza bad -
sá gát a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság nak
az új Fot. 109.  § (2) be kez dé sén, il let ve a Fel sõ ok ta tá si Tu -
do má nyos Ta nács nak az új Fot. 112.  § (5) be kez dé sén ala -
pu ló vé le mé nye zé si joga sem kor lá toz za.

A dok to ri kép zés jel lem zõ en a tu do mány le en dõ mû ve -
lõ i nek ne ve lé sét szol gál ja. Hosszú tá von azon ban nem ké -
pes „túl élés re” az a tu do mány ág, mely nek mû ve lõi a dok -
to ri kép zés sel nem tud ják ki ne vel ni sa ját után pót lá su kat.
Ezért an nak a Kor mány ál tal tör té nõ meg ha tá ro zá sa, hogy
mely tu do mány ága kon foly hat dok to ri kép zés, egy út tal
hosszú tá von dön tõ mér ték ben meg ha tá roz za azt is, mi lyen 
tu do mány ága kat le het mû vel ni és ok tat ni Ma gyar or szá -
gon. Ez pe dig el len té tes az Al kot mány 70/G.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a fen tebb ki fej tett as pek tu sá val.

2.3. Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se és 115.  § (8) be kez -
dé se el len té tes az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé vel,
70/G.  §-ával és 70/K.  §-ával, mi vel a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek szá má ra nem biz to sít ja a bí ró ság hoz for du lás jo -
gát az ok ta tá si mi nisz ter fenn tar tói dön té se i vel kap cso lat -
ban.

Az új Fot. 7.  § (4) be kez dé se és a 104.  § (6) be kez dé se
ér tel mé ben az ok ta tá si mi nisz ter – ha a tör vény más képp
nem ren del ke zik – el lát ja az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
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nyek te kin te té ben a fenn tar tói irá nyí tás ból ere dõ fel ada to -
kat. A fenn tar tói irá nyí tás tar tal mát az új Fot. 115.  §-a ha tá -
roz za meg az zal, hogy a 105.  § (10) be kez dé se ér tel mé ben
az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben a fenn -
tar tó nem gya ko rol hat ja azo kat a jo go sít vá nyo kat, ame -
lyek a tör vény ren del ke zé sei alap ján az irá nyí tó tes tü let
jog kö ré be tar toz nak. Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese tén te hát az ok ta tá si mi nisz ter gya ko rol ja azo kat a
115.  §-ban meg ha tá ro zott jo go kat, me lye ket az új Fot. nem
utal az irá nyí tó tes tü let ha tás kö ré be. A 115.  § (3) és (8) be -
kez dé sé ben fog lalt ha tás kö rök az ál la mi in téz mé nyek ese -
tén ez alap ján az ok ta tá si mi nisz tert il le tik meg.

Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se alap ján az ok ta tá si mi -
nisz ter (mint fenn tar tó) in téz ke dé si terv ké szí té sé re hív -
hat ja fel az irá nyí tó tes tü le tet, il let ve a rek tort. Erre egye -
bek mel lett ak kor ke rül het sor, ha: a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fi gyel men kí vül hagy ta az éssze rû és ta ka ré kos gaz -
dál ko dás kö ve tel mé nye it, és e miatt a költ ség ve té sét túl lép -
te, hat van na pon túli le járt adós ság ál lo má nya több mint
egy költ ség ve té si éven ke resz tül el ér te az éves költ ség ve -
té sé nek húsz szá za lé kát, és ezért a 37.  § (4) be kez dés
c) pont ja ér tel mé ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szün te -
té sé nek le het he lye. Ha az ok ta tá si mi nisz ter az in téz ke dé si 
ter vet nem fo gad ja el, úgy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz -
mény to váb bi mû köd te té sé rõl, át szer ve zé sé rõl, meg szün -
te té sé rõl dönt het. Eb ben az eset ben te hát az ok ta tá si mi -
nisz ter szin te kor lát lan dön té si jog gal bír az ál la mi fel sõ -
ok ta tá si in téz mény szer ve ze té nek és te vé keny sé gé nek át -
ala kí tá sá ra.

Az új Fot. 115.  § (8) be kez dé se fel ha tal maz za to váb bá
az ok ta tá si mi nisz tert (mint fenn tar tót) a nor ma tív költ ség -
ve té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel füg gesz té sé re, ha az ál -
la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – a sze ná tus mu lasz tá sa
 miatt – nem ala kí tot ták meg az irá nyí tó tes tü le tet. Egy
ilyen dön tés szük ség sze rû en a fel sõ ok ta tá si in téz mény
mû kö dé sé nek az el le he tet le nü lé sét von hat ja maga után.

Az új Fot. 115.  §-a alap ján a fenn tar tó ál ta lá ban nem ha -
tó ság ként jár el, így el já rá sa az új Fot. el len ke zõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban nem a köz igaz ga tá si el já rás sza bá lyai sze -
rint zaj lik, el le ne jog or vos lat tal te hát nem le het élni. Ez a
cont ra rio kö vet ke zik ab ból, hogy a 115.  § (6) be kez dé se a
tör vény es sé gi el len õr zés kö ré ben ki fe je zet ten a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás ról és szol gál ta tás ról  szóló tör vény
VI. fe je ze té ben fog lal tak al kal ma zá sát ren de li. [Az in dít -
vány ban fog lal tak sze rint az új Fot. e ren del ke zé se a 151.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben 2005. szep tem ber 1-jén lép ha -
tály ba, míg az uta lás ban sze rep lõ, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás ról és szol gál ta tás ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
csak 2005. no vem ber 1-jén. Ez azt je len ti, hogy az új Fot. a
tör vényességi el len õr zés re vo nat ko zó an egy, a hatályba -
lépésekor még ha tály ba nem lé pett tör vényre utal ja a jog -
or vos la ti el já rást.] Ugyan ak kor a 115.  § (3) és (8) be kez dé -
sé ben fog lalt fenn tar tói irá nyí tá si jog kö rök gya kor lá sa
köz vet ve érin ti a tu do má nyos élet sza bad sá gá ra vo nat ko zó 
alap jo got, köz vet le nül pe dig kor lá toz za a fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek nek az Al kot mány 70/G.  §-ából ere dõ ön igaz -

ga tá sát, au to nó mi á ját. Az au to nó mia ter mé sze te sen nem
kor lá toz ha tat lan, ha a kor lá to zás a fent ki fej tett fel té te lek -
nek meg fe lel. Azon ban az au to nó mi át ilyen súllyal kor lá -
to zó egye di dön té sek kel szem ben az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé se – te kin tet tel a 70/G.  §-ra és a 70/K.  §-ra
is – meg kö ve te li a bí ró ság hoz for du lás le he tõ sé gét.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény az Al kot mány 70/G.  §-ának
ér vé nye sü lé sét biz to sí tó in téz mény, me lyet az új Fot. is
 autonómnak mi nõ sít. Te kin tet tel arra, hogy az új Fot 115.  § 
(3) és (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott dön té sek a
70/G.  §-a jo go sult ja i nak ala nyi jo ga it is érin tik köz vet ve,
ezért az alap jo gi igé nyek bí ró ság elõtt való ér vé nye sít he tõ -
sé gét biz to sí ta ni kell. A fel sõ ok ta tá si in téz mény bí ró ság -
hoz for du lá sá nak joga a jel zett dön té sek kel szem ben csak
ak kor le het ne ki zár ha tó, ha ez el ke rül he tet le nül szük sé ges, 
és egy út tal ará nyos len ne. Nem lát ha tó azon ban olyan kö -
rül mény, mely az ok ta tá si mi nisz ter 115.  § (3) és (8) be -
kez dé sén ala pu ló dön té se jog sze rû sé gé nek ér de mi bí ró sá -
gi fe lül vizs gá la tát ki zár ná, il let ve a ki zá rást szük sé ges sé
ten né.

Mind ezek alap ján az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se és
115.  § (8) be kez dé se el len té tes az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé vel, 70/G.  §-ával és 70/K.  §-ával, mert fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek szá má ra nem biz to sít ja a bí ró ság hoz for du -
lás jo gát az ok ta tá si mi nisz ter dön té se i vel kap cso lat ban.

2.4. Az új Fot. 151.  § (5) be kez dé se sér ti az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság el vé bõl kö -
vet ke zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, mert ér tel mez he tet -
len mó don ál la pít ja meg a ha tá lyos Fot. al kal maz ha tó sá ga
meg szû né sé nek idõ pont ját.

Az új Fot. 151.  § (3) be kez dés a) pont ja 2006. szep tem -
ber 1-jé vel he lye zi ha tá lyon kí vül a ha tá lyos Fot.-ot.
Ugyan ak kor a 151.  § (5) be kez dé se sze rint a Fot. ren del ke -
zé se it az új Fot. hatályba lépésének nap já tól ak kor le het al -
kal maz ni, ha az új Fot. „be ve ze té se még nem kez dõ dött
meg”. E sza bály alap ján nem le het sé ges meg ál la pí ta ni,
med dig az idõ pon tig al kal maz ha tó ak a ha tá lyos Fot. ren -
del ke zé sei. Ez alap ja i ban sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság el vé bõl kö vet ke zõ jog -
biz ton ság el vét, mely nek alap ve tõ kö ve tel mé nye, hogy
egy nor ma (ér vé nyes sé ge, ha tá lya, al kal maz ha tó sá ga)
egy ér tel mû, és két ség nél kül meg ál la pít ha tó le gyen.

A ma gyar jog ban a „be ve ze tés” fo gal ma nem is mert.
Szi no ni má ja a ha tály ba lé pés le het ne, ez azon ban ér tel met -
len az adott ren del ke zés kon tex tu sá ban. A jog al kal ma zó
vál lá ra ke rül így a ha tá lyos Fot. al kal maz ha tó sá gá nak a
meg ál la pí tá sa. Ily mó don a jog al kal ma zó az élet vi szo nyok 
so ka sá gá nak ke ze lé se kor maga len ne hi va tott arra, hogy
két ha tály ban lévõ, ugyan azon élet vi szo nyo kat át fo gó an,
kó dex sze rû en sza bá lyo zó tör vény sza bá lya i nak egy más -
hoz való pon tos vi szo nyát meg ál la pít sa, és en nek kö vet -
kez mé nye it le von ja. Ez nem csak azért ag gá lyos, mert a
jog al kal ma zót meg old ha tat lan fel adat elé ál lít ja, ha nem
azért is, mert ily mó don több tíz ezer érin tett kü lön fé le élet -
vi szo nya i nak sza bá lyo zá sa vá lik bi zony ta lan ná. [A ha tá -
lyos Fot. egyes ren del ke zé sei akár a Fot. ha tá lyá nak meg -
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szû né se után is al kal maz ha tó ak len né nek. Az új Fot. 151.  §
(5) be kez dé se ugyan is el vá laszt ja a ha tá lyos Fot. al kal -
maz ha tó sá gát an nak ha tá lyá tól, és al kal ma zá sá nak nem
szab konk rét vég sõ idõ be li kor lá tot.]

Mind ezek alap ján az új Fot. 151.  § (5) be kez dé se sér ti a
jog biz ton ság el vét, és ezért el len té tes az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel.

3. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá nak is me re té ben el -
jut tat ta vé le mé nyét az Al kot mány bí ró ság hoz a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló tör vényjavaslatot be nyúj tó ok ta tá si mi nisz ter.

II.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor az
Al kot mány aláb bi ren del ke zé se it vet te ala pul:

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

„70/F.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja az ál lam -
pol gá rok szá má ra a mû ve lõ dés hez való jo got.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ezt a jo got a köz mû ve lõ dés
ki ter jesz té sé vel és ál ta lá nos sá té te lé vel, az in gye nes és kö -
te le zõ ál ta lá nos is ko lá val, ké pes sé gei alap ján min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás sal, to -
váb bá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi tá mo ga tá sá val va -
ló sít ja meg.”

„70/G.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság tisz te let ben tart ja és 
tá mo gat ja a tu do má nyos és mû vé sze ti élet sza bad sá gát, a
tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát.

(2) Tu do má nyos igaz sá gok kér dé sé ben dön te ni, ku ta tá -
sok tu do má nyos ér té két meg ál la pí ta ni ki zá ró lag a tu do -
mány mû ve lõi jo go sul tak.”

2. A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vánnyal tá ma dott új Fot.
érin tett ren del ke zé sei:

„1.  § (1) E tör vény cél ja a ta ní tás és a ta nu lás al kot má -
nyos jo gá nak ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges jogi ga ran ci ák
meg te rem té se. A ta nu lás hoz való jog alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság min den ál lam pol gá rá nak joga, hogy igény be
ve gye a fel sõ ok ta tás ál tal nyúj tott szol gál ta tá so kat, fel té -
ve, hogy ké pes sé gei al kal mas sá te szik a fel sõ fo kú ta nul -
má nyok ra. A ta ní tás, a ku ta tás és a mû vé sze ti élet sza bad -
sá ga a fel sõ ok ta tás ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to -
nó mi á ján ke resz tül va ló sul meg.”

„5.  § (3) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si-fej lesz té -
si-in no vá ci ós stra té gi át ké szít, amely ben meg kell ter vez ni 
kü lö nö sen a ku ta tá si prog ra mo kat, a pá lyá za ti el já rá si ren -
det, tu do má nyos ren dez vé nye ket, ha zai és nem zet kö zi tu -
do má nyos együtt mû kö dés fej lesz té sé vel kap cso la tos te en -
dõ ket, a tu do má nyos mû vek ki adá sá nak, a ku ta tá si te vé -
keny ség foly ta tá sá nak tá mo ga tá si fel té te le it, a tu do má -
nyos ered mé nyek hasz no sí tá sá nak mód ját.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mény ku ta tá si-fej lesz té si-in no -
vá ci ós stra té gi á já nak ki ala kí tá sát és meg va ló sí tá sát tu do -
má nyos ta nács irá nyít ja, amely ben a fõ is ko lai, egye te mi

ta ná rok, a fõ is ko lai, egye te mi do cen sek, to váb bá a tu do -
má nyos fo ko zat tal ren del ke zõ ku ta tók és a dok to ri kép zés -
ben részt vevõ hall ga tók (a továb biak ban: dok to ran dusz)
kép vi se lõi vesz nek részt.”

„7.  § (4) Az ál lam ne vé ben a fenn tar tói jo go kat – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – az ok ta tá si mi nisz ter
gya ko rol ja.”

„20.  § (1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény stra té gi ai dön tést
hozó és an nak vég re haj tá sát el len õr zõ szer ve az irá nyí tó
tes tü let.”

„23.  § (1) Az irá nyí tó tes tü let a fel sõ ok ta tá si in téz mény
fel ada ta i nak vég re haj tá sát meg ala po zó, a köz pénz és a
köz va gyon ha té kony és fe le lõs hasz ná la tát szol gá ló éves
költ ség ve té si, va la mint stra té gi ai dön té se ket hozó és vég -
re haj tá su kat el len õr zõ, a fenn tar tói fel ada tok el lá tá sá ban
– e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – köz re mû kö dõ
tes tü let. Az ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
az irá nyí tó tes tü le tet lét re kell hoz ni, a nem ál la mi fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ben – az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint – az irá nyí tó tes tü let lét re hoz ha tó.

(...)
(3) Az irá nyí tó tes tü let el nö ke a fel sõ ok ta tá si in téz mény 

rek to ra.
(4) A hét, il let ve ki lenc tagú irá nyí tó tes tü let be két, il let -

ve há rom fõt de le gál az ok ta tá si mi nisz ter, négy, il let ve öt
fõt a sze ná tus. A sze ná tu si de le gál tak kö ré ben egy ta got a
hall ga tói ön kor mány zat ja va sol. Ha a sze ná tus a ja vas la tot
nem fo gad ja el, a hall ga tói ön kor mány zat újabb sze mély re
te het ja vas la tot. Az ok ta tá si mi nisz ter ál tal de le gált ta gok -
kal szem ben – ta gon ként kü lön-kü lön – a sze ná tus, tag jai
leg alább két har ma dá nak egy han gú sza va za tá val ki fo gás -
sal él het. Nem le het az irá nyí tó tes tü let tag ja, aki vel szem -
ben a sze ná tus írás ban in do kolt ki fo gás sal élt, he lyé re az
ok ta tá si mi nisz ter má sik sze mélyt de le gál, aki vel szem ben
a sze ná tus nem él het a ki fo gá so lás jo gá val.

(5) Az ok ta tá si mi nisz ter ál tal de le gált ta gok kö zül leg -
alább egy nek, a sze ná tus ál tal de le gált ta gok kö zül leg -
alább ket tõ nek a fel sõ ok ta tá si in téz mény ok ta tá si, tu do má -
nyos ku ta tá si, mû vé sze ti te vé keny sé gé nek meg fe le lõ fel -
sõ fo kú vég zett ség gel, to váb bá a szak kép zett sé gé nek meg -
fe le lõ te rü le ten szer zett leg alább öt év ve ze tõi gya kor lat tal
kell ren del kez nie.

(6) Nem le het tag ja az irá nyí tó tes tü let nek az, aki
a) bün te tett elõ éle tû,
b) köz tiszt vi se lõ, vagy pol gár mes te ri tiszt sé get tölt be,
c) a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és

fe le lõs sé gé rõl  szóló 1997. évi LXXIX. tör vény ha tá lya alá
tar to zik,

d) po li ti kai párt ban tiszt sé get tölt, il let ve töl tött be, fi -
ze tett párt al kal ma zott ként fog lal koz tat ták vagy fog lal koz -
tat ják, fel té ve, hogy a ki zá ró ok meg szû né se óta még nem
telt el leg alább öt év,

e) ön kor mány za ti, or szág gyû lé si vagy eu ró pai par la -
men ti kép vi se lõ,

f) az adott fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fog lal koz ta tá si,
hall ga tói jog vi szony ban áll,
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g) tag ja más fel sõ ok ta tá si in téz mény irá nyí tó tes tü le té -
nek,

h) az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel, az
ok ta tá si mi nisz ter fel ügye le te alatt álló költ ség ve té si
szerv vel köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll,

i) be töl töt te a het ve ne dik élet évét.

(...)

(9) Az irá nyí tó tes tü let tag ja it az ok ta tá si mi nisz ter kéri,
il let ve men ti fel. A sze ná tus ál tal de le gált ta gok fel ké ré sét
a sze ná tus el nö ke kez de mé nye zi az ok ta tá si mi nisz ter nél.
Az irá nyí tó tes tü let tag ja it havi rend sze res ség gel fi ze tett
tisz te let díj il le ti meg, amely nek össze ge a költ ség ve té si
évet meg elõ zõ év utol só mun ka nap ján ér vé nyes leg ki sebb
kö te le zõ mun ka bér (mi ni mál bér) há rom szo ro sa, az el nö ké
öt szö rö se, ha az irá nyí tó tes tü let tag ja i nak szá ma hét, il let -
ve négy sze re se, az el nö ké hat szo ro sa, ha az irá nyí tó tes tü -
let tag ja i nak szá ma ki lenc. Az irá nyí tó tes tü let tag ja i val az
ok ta tá si mi nisz ter köt meg ál la po dást. A tisz te let díj fe de ze -
tét az Ok ta tá si Mi nisz té ri um biz to sít ja.”

„25.  § (1) Az irá nyí tó tes tü let fo gad ja el a stra té gi ai, fog -
lal koz ta tá si, üz le ti ter vet (a továb biak ban: in téz mény fej -
lesz té si terv). Az in téz mény fej lesz té si terv ben kell meg ha -
tá roz ni a fej lesz tés sel, a fenn tar tó ál tal a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon hasz no sí tá sá val, 
meg óvá sá val kap cso la tos el kép ze lé se ket, a vár ha tó be vé -
te le ket és ki adá so kat. Az in téz mény fej lesz té si terv ré sze a
ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té gia. A ku ta tá si-fej -
lesz té si-in no vá ci ós stra té gi át meg kell kül de ni a re gi o ná lis 
fej lesz té si ta nács ré szé re, hogy figye lembe le hes sen ven ni
a ré gió tár sa dal mi, gaz da sá gi fej lesz té sét szol gá ló kö zép -
tá vú prog ram el ké szí té sé nél és vég re haj tá sá nál. Az in téz -
mény fej lesz té si ter vet kö zép táv ra, leg alább négy éves idõ -
szak ra kell el ké szí te ni, éven kén ti bon tás ban meg ha tá roz va 
a vég re haj tás fel ada ta it. Az in téz mény fej lesz té si terv ré sze 
a fog lal koz ta tá si terv. A fog lal koz ta tá si terv ben kell meg -
ha tá roz ni azt a lét szá mot, amely nek ke re tei kö zött a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény meg old hat ja fel ada ta it.

(2) Az irá nyí tó tes tü let a jog sza bá lyok ke re tei kö zött

(...)

b) el fo gad ja a fel sõ ok ta tá si in téz mény

ba) költ ség ve té sét és a szám vi te li ren del ke zé sek sze -
rin ti be szá mo ló ját,

(...)

f) dönt

(...)

fg) gaz da ság ta lan te vé keny sé gé nek és az ah hoz kap -
cso ló dó szer ve ze té nek, szer ve ze ti egy sé gé nek át ala kí tá sá -
ról, meg szün te té sé rõl;

(...)

(3) Az irá nyí tó tes tü let ha tá roz za meg a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény szer ve ze ti ta go zó dá sát. Az irá nyí tó tes tü let dön -
té se elõtt be szer zi a sze ná tus vé le mé nyét. A sze ná tus az
irá nyí tó tes tü let meg ke re sé sé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül nyil vá nít hat vé le ményt. A ha tár idõ jog vesz tõ. Az irá -
nyí tó tes tü let dön té se alap ján a sze ná tus – a szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály zat ban – meg ha tá roz za a fel sõ ok ta tá si
in téz mény mû kö dé si rend jét.”

„27.  § (1) A sze ná tus az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zot -
tak és az irá nyí tó tes tü let ál tal ho zott stra té gi ai dön té sek
figye lembe véte lével ha tá roz za meg a kép zé si és a ku ta tá si
fel ada to kat, to váb bá el len õr zi azok vég re haj tá sát. A sze -
ná tus meg ha tá roz za mû kö dé sé nek rend jét és – ha e tör -
vény más ként nem ren del ke zik – az ok ta tói vagy ku ta tói
mun ka kör ben fog lal koz ta tott tag jai kö zül meg vá laszt ja el -
nö két.”

„32.  § (11) A Kor mány ha tá roz za meg
(...)
c) a dok to ri fo ko zat meg szer zé sé nek fel té te le it, a dok -

to ri is ko la lé te sí té sé nek el já rá si rend jét, to váb bá az egyes
tu do mány te rü le tek hez tar to zó tu do mány ága kat, ame lye -
ken a dok to ri kép zés foly hat.”

„37.  § (4) A fenn tar tó a fel sõ ok ta tá si in téz ményt – az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül – a kö vet ke zõ
ese tek ben szün tet he ti meg:

a) ha a fel vé te li el já rás há rom egy mást kö ve tõ év ben si -
ker te len volt. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban si ker te len a
fel vé te li el já rás, ha en nek kö vet kez té ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ben a hall ga tói lét szám adott év ben nem éri el a
fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szám het ven szá za lé kát;

b) ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé se a fenn tar tó
több szö ri fel hí vá sa el le né re jog sza bály sér tõ vagy az ala pí -
tó ok irat tal el len té tes;

c) ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény fi gyel men kí vül hagy ta
az éssze rû és ta ka ré kos gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it, és
 emiatt a költ ség ve té sét túl lép te, hat van na pon túli le járt
adós ság ál lo má nya több mint egy költ ség ve té si éven ke -
resz tül el ér te az éves költ ség ve té sé nek húsz szá za lé kát;

d) ha a mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény he lyett egy
vagy több, má sik fel sõ ok ta tá si in téz ményt lé te sít;

e) ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény a fo lya ma tos mû kö dés -
hez szük sé ges fel té te lek kel már nem ren del ke zik.”

„99.  § (2) Az Or szág gyû lés a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ál la mi el is me ré sét a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek az e tör -
vény 1. szá mú mel lék le té be tör té nõ fel vé te lé vel adja ki.
Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû nik, az Or szág gyû lés
– e tör vény mó do sí tá sá val – tör li az 1. szá mú mel lék let -
bõl.”

„104.  § (6) Az ok ta tá si mi nisz ter – ha e tör vény más -
képp nem ren del ke zik – el lát ja az ál la mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek te kin te té ben a fenn tar tói irá nyí tás ból ere dõ fel -
ada to kat.”

„109.  § (2) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi -
zott ság vé le mé nye zi a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény és
vég re haj tá si ren de le tei, il let ve a fel sõ ok ta tást sza bá lyo zó
mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze te it.”

„112.  § (5) A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács vé -
le mé nye zi a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény és an nak vég re -
haj tá si ren de le tei, il let ve a fel sõ ok ta tást sza bá lyo zó mi -
nisz te ri ren de le tek ter ve ze te it.”

„115.  § (3) A fenn tar tó fel hív ja a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény irá nyí tó tes tü le tét, il let ve rek to rát, hogy ké szít sen
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 intézkedési ter vet, ha e tör vény 37.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dés nek van he lye.
A fenn tar tó az in téz ke dé si ter vet vagy el fo gad ja, és el len -
õr zi az ab ban fog lal tak vég re haj tá sát, vagy dönt a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény to váb bi mû köd te té sé rõl, át szer ve zé sé rõl,
meg szün te té sé rõl.

(...)
(8) Az ok ta tá si mi nisz ter fel füg geszt he ti a nor ma tív

költ ség ve té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát, ha az ál la mi fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ben – a sze ná tus mu lasz tá sa  miatt – nem
ala kí tot ták meg az irá nyí tó tes tü le tet.”

„151.  § (3) 2006. szep tem ber 1-jén
a) ha tá lyát vesz ti a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi

LXXX. tör vény (a továb biak ban: 1993. évi fel sõ ok ta tás ról 
 szóló tör vény), va la mint az azt mó do sí tó 1994. évi LVIII.
tör vény, 1996. évi LXI. tör vény, 1997. évi VIII. tör vény,
1997. évi CXXVI. tör vény, 1997. évi CXXVII. tör vény,
1998. évi XXXVIII. tör vény, 1999. évi LII. tör vény, 2000.
évi CVII. tör vény, 2001. évi LXV. tör vény, 2001. évi XCI. 
tör vény, 2003. évi XXXVIII. tör vény,

(...).
(5) Az 1993. évi fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ren del ke -

zé se it e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já tól ak kor le het al -
kal maz ni, ha e tör vény be ve ze té se még nem kez dõ dött
meg.”

„153.  § (1) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy
ren de let tel sza bá lyoz za

(...)
5. a több cik lu sú kép zés és a fel sõ fo kú szak kép zés rend -

jét, a ké pe sí té si ke re tet, a kép zés in dí tá sá nak el já rá sát, a
dok to ri kép zés sza bá lya it, a tu do mány te rü le te ket, tu do -
mány ága kat [32. § (11) be kez dés, 145.  § (7) be kez dés],

(...).”

III.

1. Az in dít vány ál tal ag gá lyos nak tar tott sza bá lyok
alkot mány elle nességének meg íté lé sé nél az Al kot mány bí -
ró ság elõ ször a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nóm mû kö -
dé sé nek kér dé sé vel fog lal ko zott.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek mû kö dé se és au to nó mi á ja az Al kot mány
70/F. és 70/G.  §-ával össze füg gõ sza bály ként sze re pel. Az
Al kot mány 70/F. és 70/G.  §-ával az Al kot mány bí ró ság
már több ha tá ro za tá ban fog lal ko zott.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/F.  §-ába fog lalt 
mû ve lõ dés hez (ok ta tás hoz) való jog ér tel me zé sé vel azt ál -
la pí tot ta meg, hogy: „Az ál lam nak a fel sõ ok ta tás sal kap -
cso la tos al kot má nyos fel ada ta, hogy a ta nu lás hoz való jog
ob jek tív, sze mé lyi és tár gyi elõ fel té te le it meg te remt se és
azok fej lesz té sé vel e jo got igé nye sze rint bár mely, a fel sõ -
fo kú ok ta tás ban való rész vé tel szem pont já ból meg fe le lõ
ké pes sé gek kel ren del ke zõ ál lam pol gár szá má ra biz to sít -
sa.” (1310/D/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 579, 586.)
Majd az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott arra is, hogy az

 Alkotmány 70/F.  §-a alap ján „az ál lam ra sok irá nyú sza bá -
lyo zá si, szer ve zé si és el lá tá si fel ada tok há rul nak az ál la mi
és a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé si fel té -
te le i nek ki ala kí tá sá ban.” [35/1995. (VI. 2.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 163, 166.] Más ha tá ro za tá ban pe dig ki emel te
az Al kot mány bí ró ság, hogy az „ok ta tás hoz való jog ré sze -
ként a fel sõ fo kú ta nul má nyok foly ta tá sá hoz való jog gya -
kor lá sa (...) csak úgy biz to sít ha tó, ha az ál lam meg te rem ti
a fel sõ fo kú ta nul má nyok foly ta tá sá nak a fel té te le it.”
[51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 679, 686.]

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/G.  § (1) és
(2) be kez dé sé be fog lal ta kat egy más sal szo ros kap cso lat -
ban vizs gál ta, to váb bá a tu do má nyos és mû vé sze ti élet
sza bad sá gát, a tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát az
ún. kom mu ni ká ci ós alap jo gok egyik as pek tu sá nak mi nõ sí -
tet te, s mind ez zel össze füg gés ben ve zet te le a tu do mány
au to nó mi á já nak ki emelt vé dett sé gét és a tu do mány mû ve -
lõ i nek a tu do mányt érin tõ dön té si jo go sult sá gát:

„Az Al kot mány 70/G.  §-a a tu do má nyos élet sza bad sá -
gá nak tisz te let ben tar tá sa és tá mo ga tá sa ki mon dá sá val, és
an nak dek la rá lá sá val, hogy tu do má nyos igaz sá gok kér dé -
sé ben ál lást fog lal ni csak maga a tu do mány le het kom pe -
tens, nem csak alap ve tõ jog ál la mi és al kot má nyos ér té ket
nyil vá nít ki, ha nem szub jek tív jog ként fo gal maz za meg a
tu do má nyos al ko tás sza bad sá gát, to váb bá a tu do má nyos
is me re tek meg szer zé sé nek – ma gá nak a ku ta tás nak – és ta -
ní tá sá nak sza bad sá gát, mint az ún. kom mu ni ká ci ós alap jo -
gok egyik as pek tu sát. A tu do má nyos élet sza bad sá ga te hát
ma gá ba fog lal ja a tu do má nyos ku ta tás hoz és a tu do má -
nyos igaz sá gok és is me re tek ter jesz té sé hez való sza bad -
ság jo got, amely tá gabb ér te lem ben a vé le mény nyil vá ní tá si 
sza bad ság hoz kap cso ló dik, egy út tal tar tal maz za az ál lam -
nak azt a kö te le zett sé gét, hogy tart sa tisz te let ben és biz to -
sít sa a tu do má nyos élet tel jes füg get len sé gét, a tu do mány
tisz ta sá gát, el fo gu lat lan sá gát és pár tat lan sá gát. A tu do má -
nyos élet sza bad sá gá hoz fû zõ dõ jog el vi leg ugyan min den -
kit meg il let, a sza bad ság jog tény le ges jo go sult jai azon ban
csak a tu do mány mû ve lõi. Eb ben a kér dés ben vi szont, ti. a
tu do má nyos mi nõ ség meg ha tá ro zá sá ban – a tu do mány
 autonómiája foly tán – ugyan csak egye dül a tu do mány mû -
ve lõi jo go sul tak dön te ni.

Min den tu do mány alap ve tõ cél ja az igaz ság ke re sé se, a
meg is me rés, a tu do mány épü lé se. Az ál lam nak tu do má -
nyos igaz sá gok kér dé sé ben sem le ges nek kell len nie, vi -
szont al kot má nyos kö ve tel mény ként fel tét le nül ga ran tál -
nia kell, hogy a tu do mány mû ve lõi a tu do má nyos ku ta tá -
sok és a tu do má nyos is me re tek ter jesz té sé nek sza bad ság -
jo gát – al kot má nyos ke re tek kö zött – gya ko rol has sák.
Ezért az ál lam a tu do má nyos al ko tás és is me ret szer zés, to -
váb bá a tu do má nyos ta ní tás sza bad sá gát csak olyan kor lá -
to zá sok nak vet he ti alá, amely a kom mu ni ká ci ós sza bad -
ság jo gok kor lá to zá sá val szem ben tá masz tott al kot má nyos
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel. Mi vel tá gabb ér te lem ben a
tu do mány sza bad sá ga ál ta lá nos ság ban is a vé le mény nyil -
vá ní tá si sza bad ság hoz tar to zik, az a vé le mény nyil vá ní tás
sza bad sá gá ból ere dõ kü lön ne ve sí tett ala nyi jo gok kal azo -
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nos al kot má nyos vé de lem ben ré sze sül az ál la mi be avat ko -
zá sok és kor lá to zá sok el len.

Mind annyi szor, ami kor a tör té ne lem so rán az ál lam a
tu do mány sza bad sá gát po li ti kai, ide o ló gi ai, val lá si vagy
egyéb kor lá to zás nak ve tet te alá, az az egész tár sa da lom
fej lõ dé sé nek bék lyó já vá vált. Tör té nel mi ta pasz ta la ton
nyug vó igaz ság, hogy a tu do mány sza bad sá ga a ha la dás
alap ve tõ biz to sí té ka, és az az egyé ni au to nó mi á val is szo -
ro san össze függ. A tu do má nyos té te lek, meg ál la pí tá sok és
igaz sá gok sza bad ke re sé se, to váb bá a tu do má nyos esz mék
és né ze tek sza bad áram lá sa, így az egész tár sa da lom, az
em be ri ség fej lõ dé sé nek alap fel té te le és az in di vi du um sza -
bad ki bon ta ko zá sá nak is egyik biz to sí té ka.

Mi vel a tu do má nyos élet sza bad sá ga a sza bad vé le -
mény nyil vá ní tás hoz való al kot má nyos alap jog egyik meg -
nyil vá nu lá sa, az Al kot mány bí ró ság nak a 30/1992. (V. 26.) 
AB ha tá ro za tá ban tett, a sza bad kom mu ni ká ció ki tün te tett
sze re pé re vo nat ko zó meg ál la pí tá sai az Al kot mány
70/G.  §-ában biz to sí tott sza bad ság jog gal kap cso lat ban is
irány adók (ABH 1992, 178.). Így ál ta lá ban a tu do mány, a
tu do má nyos is me ret szer zés és a tu do má nyos ta ní tás sza -
bad sá ga, noha nem kor lá toz ha tat lan, de min den kép pen
olyan sza bad ság jog, amely nek csak ki vé te les kor lá to zó
ren del ke zé sek kel szem ben kell en ged nie, olya nok kal,
ame lyek köz vet le nül va la mely alap jog ér vé nye sí té sé re és
vé del mé re szol gál nak, vagy ame lyek va la mely el vont al -
kot má nyos ér ték (pl. tör vényen ala pu ló ti tok vé de lem) fel -
tét len ér vé nye sü lé sét hi va tot tak biz to sí ta ni.” [34/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 177, 182–183.]

Ké sõbb a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ön kor mány za tát
(au to nó mi á ját) az Al kot mány bí ró ság a ha tá lyos Fot. ren -
del ke zé se i vel össze füg gés ben vizs gál ta:

„Az Al kot mány 70/G.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság tisz te let ben tart ja és tá mo gat ja a tu do má nyos
élet sza bad sá gát, va la mint a tan sza bad sá got és a ta ní tás
sza bad sá gát. Ezt a sza bad sá got va ló sít ja meg a fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek ön kor mány za ta (au to nó mi á ja), ame lyet a 
Fot. ne gye dik ré sze fejt ki. A Fot. 64.  §-a sze rint a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény dönt min den olyan in téz mé nyi ügy ben,
ame lyet tör vény vagy fel ha tal ma zá sa alap ján más jog sza -
bály nem utal ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti ha tás kör -
be. A Fot. 65.  § (1) be kez dé se sze rint pe dig az ál lam a fel -
sõ ok ta tás sal kap cso la tos fel ada ta it a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek nek az Al kot mány ban és e tör vény ben sza bá lyo -
zott jo gai, kö te le zett sé gei és ha tás kö rei tisz te let ben tar tá -
sá val lát ja el. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a
fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm dön té sé re tar to zó ügyek -
ben az egye te mek és a fõ is ko lák nem mi nõ sül nek a Kor -
mány ál tal irá nyí tott szerv nek.” [40/1995. (VI. 15.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 170, 172.]

Az in téz mé nyi au to nó mia hor do zó i val kap cso lat ban az
Al kot mány bí ró ság – a ha tá lyos Fot. (Ftv.) nyo mán – ki fej -
tet te:

„Az Ftv. 32.  § (1) be kez dé se ugyan is nem szû kí ti le a tu -
do má nyos élet sza bad sá gá hoz fû zõ dõ jo go sult sá gok ked -
vez mé nye zet ti kö rét az egye te mi ta ná rok ra, el len ke zõ leg;

azt ki fe je zet ten az egye te mi au to nó mi át meg tes te sí tõ sze -
mé lyi kör re ter jesz ti ki (»A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az
ok ta tók, a tu do má nyos ku ta tók és a hall ga tók szá má ra biz -
to sít ják az ok ta tás, a tu do má nyos ku ta tás, a mû vé szi al ko tó 
te vé keny ség és a ta nu lás sza bad sá gát.«). Az au to nó mia
hor do zó ja pe dig az in téz mény, az egye tem; en nek adja
meg az Ftv. az ön kor mány za ti jo go kat, vele szem ben me -
rül fel az az el vá rás, hogy a tan sza bad ság le té te mé nye se le -
gyen, s biz to sí té kot je lent sen a tu do má nyos ku ta tás sza -
bad sá gá nak ér vé nye sí té sé hez is.” (861/B/1996. AB ha tá -
ro zat, ABH 1998, 650, 654.)

1.2. A fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm mû kö dé se al -
kot má nyos ala po kon nyug szik. A fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek au to nó mi á ját ugyan ak kor az eu ró pai egye te mek
Mag na Char tá ja (a továb biak ban: Mag na Char ta) is biz to -
sít ja, mely re mind a ha tá lyos Fot., mind az új Fot. pre am bu -
lu ma hi vat ko zik. A Mag na Char ta az Alap el vek kö zött, az
1. pont ban meg ál la pít ja: „A föld raj zi hely zet bõl és a tör té -
nel mi ha gyo má nyok ból fa ka dó an kü lön bö zõ kép pen meg -
szer ve zett tár sa dal ma kon be lül az egye tem au to nóm in téz -
mény, amely a tu do má nyos ku ta tás ban és az ok ta tás ban
hoz za lét re, ér té ke li és adja át a kul tú ra ér té ke it. Hogy ki -
elé gít hes se a kor szük ség le te it, ku ta tá si és ok ta tá si te vé -
keny sé gé nek min den po li ti kai, gaz da sá gi és ide o ló gi ai ha -
ta lom mal szem ben füg get len nek kell len nie.”

Majd a 3. pont sze rint: „A ku ta tás, az ok ta tás, a kép zés
sza bad sá ga az egye te mek éle té nek alap el ve; az ál lam ha ta -
lom nak és az egye te mek nek sa ját il le tõ sé gü kön be lül biz -
to sí ta ni uk kell en nek az alap ve tõ kö ve tel mény nek a tisz te -
let ben tar tá sát.

A tü rel met len sé get el uta sí tó, a pár be széd re min dig kész
egye tem a ta ná rok és di á kok együtt mû kö dé sé nek ki vé te le -
zett he lye. A ta ná ro ké, akik ké pe sek is me re te ik át adá sá ra
és ren del kez nek mind azon esz kö zök kel, ame lyek tu dá suk
ku ta tás sal és in no vá ci ó val való to vább fej lesz té sé hez szük -
sé ge sek; a di á ko ké, akik fel jo go sí tot tak, al kal ma sak és ké -
szek is me re te ik gya ra pí tá sá ra.”

1.3. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ját – az Al -
kot mány nak meg fele lõen – az új Fot. 1.  §-a is dek la rál ja.
Az új Fot. 1.  § (1) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy a „ta -
ní tás, a ku ta tás és a mû vé sze ti élet sza bad sá ga a fel sõ ok ta -
tás ban a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ján ke resz -
tül va ló sul meg”. Az új Fot. 1.  §-ába fog lalt in téz mé nyi au -
to nó mi á val kap cso lat ban a mi nisz te ri in do ko lás az aláb -
biakat tar tal maz za:

„A mû ve lõ dés hez való jog és az Al kot mány 70/G.  §-a
sze rin ti ta ní tás és ta nu lás sza bad sá ga a tu do má nyos és mû -
vé sze ti élet kül sõ be avat ko zás tól való men tes sé gé nek biz -
to sí tá sá ban, a tu do má nyos, mû vé sze ti kér dé sek nek a tu do -
mány, il let ve a mû vé sze ti ág mû ve lõi vagy ezek tes tü le tei
ál ta li ér té ke lé sé ben nyil vá nul meg. Ezt a célt szol gál ja a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra biz to sí tott in téz mé nyi
au to nó mia, a füg get len ség tör vényi szin tû ga ran ci á i nak
meg te rem té se, az au to nó mia, a füg get len ség cél já nak, tar -
tal má nak és kor lát ja i nak meg ha tá ro zá sa. (...)
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Ez az au to nó mia az ok ta tás, ku ta tás, az in téz mény bel sõ
szer ve ze té nek ki ala kí tá sa, a mû köd te tés és gaz dál ko dás
ön ál ló sá ga te rü le tén nyer ér tel met, ala nyai az in téz mény,
az ok ta tó, a ku ta tó, a hall ga tó, il let ve ezek kö zös sé ge. Az
au to nóm jog gya kor lás egyé ni vagy kö zös sé gi for má ja
azon ban nem sért he ti más jo go sul tak ilyen igé nyét.”

1.4. A fen ti ek alap ján te hát az Al kot mány 70/F.  §-ába
fog lalt mû ve lõ dés hez (ok ta tás hoz) való jog biz to sít ja a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek lét re ho zá sát és mû kö dé sét, az Al -
kot mány 70/G.  §-a pe dig a tu do má nyos és mû vé sze ti élet
sza bad sá gát, a tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát ga -
ran tál ja. Az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott to váb bá arra,
hogy „tá gabb ér te lem ben a tu do mány sza bad sá ga ál ta lá -
nos ság ban is a vé le mény nyil vá ní tá si sza bad ság hoz tar to -
zik”. [34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 177,
182.] A vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá ból ere dõ en a tu -
do mány sza bad sá ga a tu do má nyos te vé keny ség vé del mét
biz to sít ja. A tu do má nyos te vé keny ség nem má sok tól el -
zárt, egyé ni, ha nem kol lek tív te vé keny ség, mely a tu do -
mány mû ve lõ i nek a füg get len tu do má nyos mû he lyek ke re -
té ben foly ta tott pár be szé dén és vi tá in ala pul. A tu do má -
nyos te vé keny ség sza bad sá gá hoz te hát nem ele gen dõ a tu -
do mány mû ve lõi szá má ra egyé ni jo go kat biz to sí ta ni, va la -
mint az ál la mi be avat ko zá sok és kor lá to zá sok el le ni vé del -
met ga ran tál ni. Az Al kot mány ugyan is nem csak tar tóz ko -
dást, ha nem po zi tív cse lek vést is meg kö ve tel az ál lam tól.
[V.ö.: 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 176,
194.] Ezért az ál lam nak olyan, tör vény ben sza bá lyo zott
meg ol dá so kat kell nyúj ta nia, ame lyek meg fele lõen biz to -
sít ják a kül sõ be fo lyás tól men tes, sza bad, pro fesszi o na li -
zá ló dott tu do má nyos te vé keny ség foly ta tá sát. En nek in -
téz mé nyi ke re te it az ál lam kö te les meg te rem te ni.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az ál la mot
in téz mény vé del mi kö te les ség ter he li. Az ál lam az ob jek tív 
in téz mény vé del mi kö te les sé gé bõl ere dõ en „úgy ala kít ja ki 
az egyes alap jo gok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges jog sza bá -
lyi és szer ve ze ti fel té te le ket, hogy mind a töb bi alap jog gal
kap cso la tos, mind pe dig egyéb al kot má nyos fel ada ta i ra is
te kin tet tel le gyen; az egyes jo gok nak az egész rend szem -
pont já ból leg ked ve zõbb ér vé nye sü lé sét te szi le he tõ vé, s
mind ez zel az alap jo gok össz hang ját is elõ moz dít ja.”
[64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297,
302–303.] A hi vat ko zott alap jo gok kal össze füg gés ben az
ál lam kö te les gon dos kod ni olyan in téz mé nyek rõl, il let ve
meg fe le lõ szer ve ze ti sza bá lyok ról, ame lyek a tu do má -
nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség sza bad foly ta tá sát
ga ran tál ják. A sza bad tu do má nyos te vé keny ség lé nye gét a
tu do má nyos ér ték rend kül sõ be fo lyás tól men tes ér vé nye -
sü lé se je len ti. A tu do má nyos mi nõ ség sza bad meg ha tá ro -
zá sa ér de ké ben biz to sí ta ni kell a tu do mány mû ve lõi ön ál ló 
dön té si jo gát és füg get len sé gét, va gyis a tu do mány au to -
nó mi á ját. A tu do mány au to nó mi á ja ön kor mány za ti jo go -
kon ke resz tül va ló sul meg, me lye ket az ál lam in téz mény -
vé del mi kö te les sé ge alap ján lét re ho zan dó fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek nek kell biz to sí ta ni. A tu do má nyos, ok ta tá si és
ku ta tá si te vé keny ség sza bad mû ve lé sé nek ezért alap ve tõ

biz to sí té ka az ön kor mány za ti ság gal, au to nó mi á val ren del -
ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek meg te rem té se. Ez az, amit
az ed di gi al kot mány bí ró sá gi gya kor lat mel lett a ha tá lyos
Fot. és az új Fot. ál tal hi vat ko zott Mag na Char ta, va la mint
az új Fot. 1.  §-a és az ah hoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás is
el is mer, ga ran tál és tá mo gat.

A fel sõ ok ta tá si au to nó mia foly tán a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény a kor mány tól, az ál lam igaz ga tás tól ön ál ló és füg get -
len. Az ön ál ló ság és füg get len ség nem csak a szûk ér te lem -
ben vett tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség re
ter jed ki. A tu do mány au to nó mi á já nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben a fel sõ ok ta tá si in téz ményt szer ve zet ala kí tá si, mû kö -
dé si és gaz dál ko dá si ön ál ló ság is meg il le ti.

Az in téz mé nyi au to nó mia alap ján ga ran tált a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény szer ve ze ti ön ál ló sá ga és ön igaz ga tás hoz
való joga. Az ön ál ló, va gyis au to nóm mû kö dés úgy biz to -
sít ha tó, ha tör vény rög zí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re
vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat, s az Or szág gyû lés ha tá -
roz za meg a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek lé tét és mû kö dé sét
érin tõ alap ve tõ dön té se ket (lét re ho zás, meg szün te tés, fel -
sõ ok ta tá si in té ze tek köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá sa
stb.). Az or szág gyû lé si dön tés ke re té ben pe dig a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény bel sõ éle tét, szer ve ze tét és mû kö dé sét a sa -
ját maga ál tal el fo ga dott in téz mé nyi sza bály zat ál la pít ja
meg. Ezek rõl a kér dé sek rõl te hát az Or szág gyû lé sen és a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ken kí vül más szer vek és szer ve -
ze tek nem dönt het nek.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény, mint min den au to nó mi á val,
va gyis ön kor mány za ti ság gal ren del ke zõ in téz mény, vá -
lasz tott kép vi se le ti szerv vel, ön kor mány zat tal kell, hogy
ren del kez zen. Az érin tet tek joga az au to nóm kép vi se le ti
szer vek meg ala kí tá sa, s ezek a szer vek gya ko rol hat ják a
fel sõ ok ta tá si in téz ményt meg il le tõ ön kor mány za ti jog kö -
rö ket. A fel sõ ok ta tá si au to nó mia hor do zó ja, ala nya a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény, va gyis az ok ta tók, a tu do má nyos ku -
ta tók és a hall ga tók kö zös sé ge. Ezért az ok ta tók, tu do má -
nyos ku ta tók, hall ga tók rész vé te lét biz to sí ta ni kell az au to -
nóm kép vi se le ti szer vek ben és az au to nó mi á ból ere dõ ön -
kor mány za ti jo go sult sá gok gya kor lá sá ban. Ebbe a te vé -
keny ség be az ok ta tó kon, tu do má nyos ku ta tó kon és hall ga -
tó kon kí vül kül sõ szak em be re ket, az ala pí tó, a fenn tar tó
szer ve zet kép vi se lõ jét is be le het von ni, de csak a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény au to nó mi á já nak biz to sí tá sa mel lett.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény ön kor mány za tát fel kell ha -
tal maz ni a sa ját mû kö dé sé re vo nat ko zó nor ma- és sza bály -
al ko tás hoz való, va la mint egye di dön tés ho za ta li jog gal.
Az in téz mény szer vei ál tal ho zott, jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket érin tõ egye di dön té sek ese tén azon ban az érin tet tek
jog or vos lat hoz való jo gát, be le ért ve a füg get len bí ró ság -
hoz for du lás jo gát is ga ran tál ni kell.

Az ál lam nem csak mint fenn tar tó lép kap cso lat ba a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, s tá mo gat ja azok mû kö dé sét.
Az ál lam el len õr zi is a fel sõ ok ta tá si in téz mény tör vényes
mû kö dé sét, még pe dig a mi nisz ter ál tal gya ko rolt tör -
vényességi fel ügye le ti jo gon ke resz tül. Ter mé sze te sen kü -
lönb ség van a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket érin tõ jog al ko -
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tá si, a tör vényességi fel ügye le ti és az új Fot. ál tal in téz mé -
nye sí tett fenn tar tói jog kö rök kö zött. Az au to nóm fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek mind azon ál tal nem ke rül het nek alá ren -
delt hely zet be. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek füg get len sé -
gé nek vé del me ér de ké ben – a je len leg ha tá lyos Fot. 65.  §
(2) be kez dé se sze rint – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ön kor -
mány za tát sér tõ jog sza bá lyok és egye di dön té sek az
 Alkotmánybíróság elõtt meg tá mad ha tók. Az Al kot mány -
bí ró ság hoz for du lást azon ban az új Fot. már nem te szi le -
hetõvé.

Az in téz mé nyi au to nó mi á hoz hoz zá tar to zik a gaz dál ko -
dá si au to nó mia is. En nek meg fele lõen a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény – a tör vény ke re tei kö zött – meg ál la pít hat ja a sa -
ját költ ség ve té sét, il let ve a pénz esz kö ze i vel ön ál ló an gaz -
dál kod hat. A sza bad tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé -
keny ség foly ta tá sá nak biz to sí té ka a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ál la mi tá mo ga tá sa. A fel sõ ok ta tá si in téz mény au to -
nóm mû kö dé sét nem ve szé lyez tet ve a jog al ko tó jo go sult
az ál la mi tá mo ga tást úgy meg ha tá roz ni, hogy a fel sõ ok ta -
tá si esz kö zök el osz tá sá nál a tu do mány szem pont ja i nak
meg fe le lõ tel je sít mény kri té ri u mok ér vé nye sül je nek. Az
ér té ke lé si kri té ri u mok meg ha tá ro zá sá nál sem mi kép pen
sem sza bad pusz tán pi a ci hasz nos sá gi és po li ti kai cél sze -
rû sé gi szem pon to kat fi gye lem be ven ni.

1.5. Az Al kot mány bí ró ság nak az au to nó mia, az au to nó -
mi á val ren del ke zõ szer vek vé del mé ben Al kot mány ból
szár ma zó fel ada ta van (pl.: az ön kor mány za to kat, fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nye ket, szak mai ka ma rá kat il le tõ en). Az Al -
kot mány bí ró ság az au to nó mia, il let ve az ön kor mány za ti
jo gok kor lá to zá sá nak al kot má nyos ter je del mét a he lyi ön -
kor mány za tok kap csán ko ráb ban már vizs gál ta. Bár a he -
lyi ön kor mány za tok, mint te rü le ti ala pon lét re ho zott au to -
nóm szer ve ze tek és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, mint au -
to nóm köz in té ze tek kö zött szá mos el té rés van, de az au to -
nó mi á val (ön kor mány za ti ság gal) össze füg gõ meg ál la pí tá -
sok a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban is al kal -
maz ha tók.

Az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, hogy az au to nó mia „el -
sõ sor ban a Kor mánnyal és az ál lam igaz ga tás szer ve i vel
szem ben nyújt al kot má nyos ga ran ci át az ön kor mány za tok
szá má ra”. Az Al kot mány bí ró ság sze rint az ön kor mány zat
„a tör vény ho zó val szem ben is al kot má nyos vé de lem ben
ré sze sí ti az ön kor mány za tok nak azt a jo gát, hogy au to nóm 
mó don, ön ál ló fe le lõs ség gel ala kít sák szer ve ze tü ket és
mû kö dé sük rend jét”. To váb bá: „a tör vényi sza bá lyo zás
ön ál ló moz gás te ret kell hogy biz to sít son az ön kor mány zat
szá má ra ah hoz, hogy mû kö dé sé nek fel té te le it, sa já tos fel -
ada ta it figye lembe véve dönt hes sen a fel ada tai el lá tá sá hoz
szük sé ges és arra al kal mas szer ve zet lét re ho zá sá ról”.
Meg ál la pí tot ta azt is, hogy a „szer ve zet ala kí tá si au to nó -
mia nem egyet len jo go sult ság gya kor lá sá ban nyil vá nul
meg, ha nem szer ve ze ti kér dé sek ben való dön té si jo go sult -
sá gok, szer ve ze ti ha tás kö rök összes sé gé nek gya kor lá sát
je len ti. Az egyes ha tás kö rök tör vényi kor lá to zá sa nem
ered mé nye zi az (...) ön kor mány za ti jog alkot mány elle nes
kor lá to zá sát mind ad dig, amíg a (...) ha tás kö rök elegen -

dõek ah hoz, hogy ön ál ló fe le lõs ség gel dönt sön az el lá tan -
dó fel ada ta i hoz iga zo dó szer ve zet lét re ho zá sá ról.

Nem te kint he tõ al kot má nyos nak az a tör vényi sza bá lyo -
zás, amely az ön kor mány za tok szer ve ze tét olyan mó don
sza bá lyoz za, hogy az a szer ve zet ala kí tás hoz való jog lé -
nye ges tar tal mát kor lá toz za, az ön kor mány za ti jog tar tal -
má nak ki üre se dé sé hez, an nak tény le ges el vo ná sá hoz ve -
zet, ki zár ja azt, hogy az ön kor mány zat ön ál ló fe le lõs ség -
gel dönt sön a sa ját szer ve ze té nek kér dé se i ben.” [1/1993.
(I. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 27, 28–29.]

1.6. A tu do má nyos és mû vé sze ti élet sza bad sá ga, a tan -
sza bad ság és a ta ní tás sza bad sá ga ér vé nye sü lé sé nek alap -
ve tõ biz to sí té ka a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á ja.
Az au to nó mia vé del me te hát az Al kot mány 70/F. és
70/G.  §-ából ered. En nek meg fele lõen a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény au to nóm mû kö dé sét az Al kot mány bí ró ság al kot -
má nyos ér ték ként is mer te el, vé del mét az Al kot mány bí ró -
ság ed di gi ha tá ro za tai is meg ala poz zák.

Az Al kot mány ál tal biz to sí tott és az Al kot mány bí ró ság
ál tal vé dett au to nó mia azon ban nem zár ja ki az au to nóm
jog kö rök meg en ge dett tör vényi kor lá to zá sát. A kor lá to -
zás nál figye lembe kell ven ni az Al kot mány ban és az Al -
kot mány bí ró ság ha tá ro za ta i ban fog lal ta kat. Tör vény a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény gaz da sá gi ha té kony sá gát és szer ve -
ze ti éssze rû sé gét ösz tön zõ, kor lá to zó sza bá lyo kat is meg -
ál la pít hat [pl.: a ha tá lyos Fot. is tar tal maz ilyen sza bá lyo -
zást (10/C. §)]. Nem alkot mány elle nes a fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek tu do má nyos, ok ta tá si te vé keny sé ge i nek gaz da -
sá gos sá gi és szer ve ze ti ra ci o na li zá lá si szem pon tok alap ján 
való el len õr zé se, gaz da sá gos sá gi kö ve tel mé nyek elõ írása
a fenn tar tó ré szé rõl, a költ ség ve té si esz kö zök és jut ta tá sok
tel je sít mény hez kö tött biz to sí tá sa. Nem alkot mány elle nes
to váb bá az in téz mény mû kö dé sé hez, tu do má nyos, ku ta tá si 
és ok ta tá si fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ala pot meg -
ha la dó költ ség ve té si tá mo ga tá sok – elõ re pon to san meg -
ha tá ro zott, a tu do mány szem pont ja i nak meg fe le lõ – tel je -
sít mény kri té ri u mok sze rin ti el osz tá sa sem.

2. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban az új Fot. 25.  §
(1) be kez dé se és 25.  § (2) be kez dés fg) pont ja alkot mány -
elle nességének elõ ze tes vizs gá la tát kez de mé nyez te. Ez a
két ren del ke zés az irá nyí tó tes tü let dön té si jog kö rét sza bá -
lyoz za.

2.1. Az új Fot. 23.  § (1) be kez dé se sze rint az ál la mi fenn -
tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mény ben irá nyí tó tes tü le tet kell
lét re hoz ni, mely a 20.  § (1) be kez dé se sze rint a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény stra té gi ai dön tést hozó, s an nak vég re haj tá -
sát el len õr zõ szer ve. Az új Fot. 23.  § (2) be kez dé se sze rint
az irá nyí tó tes tü let a fel ve he tõ hall ga tói lét szám nak meg -
fele lõen hét vagy ki lenc tag ból áll. Az új Fot. 23.  §
(3)–(4) be kez dé se írja elõ, hogy az irá nyí tó tes tü let ben a
sze ná tus, vagy a sze ná tus egyet ér té sé vel a hall ga tói ön kor -
mány zat ál tal de le gált ta gok a rek tor ral együtt több ség ben
le gye nek az ok ta tá si mi nisz ter ál tal de le gált ta gok kal
szem ben.
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Az új Fot. 23.  § (6) be kez dés f) pont ja sze rint ugyan ak -
kor nem le het az irá nyí tó tes tü let nek tag ja – a rek tor ki vé -
te lé vel – az, aki az adott fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fog lal -
koz ta tá si, hall ga tói jog vi szony ban áll. A 23.  § (5) be kez dé -
se to váb bá a rek tor ki vé te lé vel nem kö ve tel meg tu do má -
nyos fo ko za tot vagy ok ta tói ta pasz ta la tot az irá nyí tó tes tü -
let tag ja i tól, és még a fel sõ ok ta tá si in téz mény ok ta tá si, tu -
do má nyos ku ta tá si, mû vé sze ti te vé keny sé gé nek meg fe le lõ 
fel sõ fo kú vég zett ség is csak össze sen há rom tag nál fel té -
tel. Az új Fot. 23.  § (9) be kez dé se sze rint az irá nyí tó tes tü -
let tag ja it az ok ta tá si mi nisz ter kéri, il let ve men ti fel, a ta -
gok kal az ok ta tá si mi nisz ter köt meg ál la po dást, s a tisz te -
let díj fe de ze tét az Ok ta tá si Mi nisz té ri um biz to sít ja.

Az új Fot. a fel sõ ok ta tá si in téz mény fel épí té sét te hát tel -
je sen át ala kít ja. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze té sé ben
do mi náns irá nyí tó tes tü let – a rek tor ki vé te lé vel – rész ben
a mi nisz ter, rész ben a sze ná tus ál tal de le gált kül sõ sze mé -
lyek bõl áll. Az új Fot. 23.  § (6) be kez dé sé be fog lalt szi go rú
össze fér he tet len sé gi sza bá lyok kö vet kez té ben a mi nisz ter, 
il let ve a sze ná tus ál tal de le gált ta gok nem le het nek a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ok ta tói, va la mint tu do má nyos ku ta tói
és hall ga tói. Az irá nyí tó tes tü let ezért a rek tor ki vé te lé vel
nem a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel jog vi szony ban lévõ ok -
ta tók ból, ku ta tók ból és hall ga tók ból, va gyis a tan sza bad -
ság hor do zó i ból, il let ve az ál ta luk meg hí vott kül sõ szak -
em be rek bõl, ha nem tõ lük ide gen sze mé lyek bõl te võ dik
össze. Az irá nyí tó tes tü let tag jai több sé gé vel szem ben nem 
elõ írás, hogy egy ál ta lán va la mi lyen fel sõ fo kú vég zett ség -
gel ren del kez ze nek. A ta gok to váb bá nem fõ ál lás ban lát -
ják el ezt a meg bí za tást, va gyis más mun ka vi szonnyal is
ren del kez het nek. Az irá nyí tó tes tü let te hát lé nye gi leg a
fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl füg get len, kül sõ dön tés ho zó
szer ve zet.

Az új Fot. alap ján a hét/ki lenc tagú irá nyí tó tes tü let be
két/há rom fõt de le gál a mi nisz ter. A mi nisz ter ál tal de le -
gált ta gok kal szem ben – ta gon ként kü lön-kü lön – a sze ná -
tus, tag jai leg alább két har ma dá nak egy han gú sza va za tá val 
egy szer ki fo gást emel het. Az írás ban in do kolt ki fo gást
köve tõen a mi nisz ter ál tal de le gált má sik sze méllyel szem -
ben a sze ná tus már nem él het a ki fo gá so lás jo gá val. Az irá -
nyí tó tes tü let be kül dött két/há rom mi nisz te ri de le gált tal,
va la mint a négy/öt sze ná tu si de le gált tal az ok ta tá si mi nisz -
ter köt meg ál la po dást. En nek a meg ál la po dás nak a jogi
for má ja, ke re te, tar tal ma tel je sen tisz tá zat lan. Az irá nyí tó
tes tü le ti ta gok kal szem ben fenn ál ló, az új Fot. 23.  § (6) be -
kez dé sé be fog lalt szi go rú össze fér he tet len sé gi sza bá lyok
 miatt a meg ál la po dást szin te csak a pol gá ri jog sza bá lyai
sze rin ti meg bí zá si for má ban le het meg köt ni. Amennyi ben
pe dig a meg ál la po dás meg bí zá si for má ban jön lét re, ak kor
a meg bí zó mi nisz ter az irá nyí tó tes tü let tag jai szá má ra,
mint meg bí zot tak szá má ra akár uta sí tást is ad hat. Ezen túl -
me nõ en az Ok ta tá si Mi nisz té ri um biz to sít ja az irá nyí tó
tes tü let tag jai tisz te let dí já nak fe de ze tét, s ezen ke resz tül a
ta gok mû kö dé sét be fo lyá sol hat ja. Az irá nyí tó tes tü let tag -
jai kö zül to váb bá a rek tor meg bí zá sát és fel men té sét a
fenn tar tó (ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az

ok ta tá si mi nisz ter) kez de mé nye zi, s õ gya ko rol ja a rek tor
fe lett a mun kál ta tói jo go kat (e te kin tet ben az irá nyí tó tes -
tü let és a sze ná tus csak ja vas lat te võ funk ci ót lát el). A
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa alá-fö lé ren delt sé gi vi szonyt 
hoz lét re a rek tor és a fenn tar tó (ok ta tá si mi nisz ter) kö zött.

Az irá nyí tó tes tü let hely ze tét és össze té te lét te kint ve
nyil ván va ló an nem a fel sõ ok ta tá si in téz mény ön kor mány -
za ti szer ve. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tõl ily mó don ide -
gen irá nyí tó tes tü le tet nem le het fel ha tal maz ni a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény au to nó mi á já val vé dett, az in téz mé nyi au to -
nó mia hor do zói szá má ra biz to sí tott ön kor mány za ti jo go -
sult sá gok gya kor lá sá ra, mert ez az au to nó mia el vo ná sát je -
len te né.

2.2. Az új Fot. ér tel mé ben ugyan ak kor az irá nyí tó tes tü -
let dönt a fel sõ ok ta tá si in téz mény ön kor mány za ti jog kö ré -
be tar to zó je len tõ sebb kér dé sek ben.

2.2.1. Az új Fot. 25.  § (1) be kez dé se sze rint az irá nyí tó
tes tü let az in téz mény fej lesz té si terv ré sze ként el fo gad ja a
ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té gi át. Az új Fot. 5.  §
(3) be kez dé se sze rint a ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós
stra té gi á ban kell ter vez ni a ku ta tá si prog ra mo kat, a pá lyá -
za ti el já rá si ren det, tu do má nyos ren dez vé nye ket, ha zai és
nem zet kö zi tu do má nyos együtt mû kö dés fej lesz té sé vel
kap cso la tos te en dõ ket, a tu do má nyos mû vek ki adá sá nak, a 
ku ta tá si te vé keny ség foly ta tá sá nak tá mo ga tá si fel té te le it, a 
tu do má nyos ered mé nyek hasz no sí tá sá nak mód ját. Az
 újFot. 27.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben to váb bá a sze ná tus
az irá nyí tó tes tü let ál tal ho zott stra té gi ai dön té sek figye -
lembe véte lével ha tá roz za meg a kép zé si és a ku ta tá si fel -
ada to kat, il let ve el len õr zi azok vég re haj tá sát. Ezek figye -
lembe véte lével meg ál la pít ha tó, hogy az irá nyí tó tes tü let a
ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té gia el fo ga dá sán ke -
resz tül je len tõ sen meg ha tá roz za a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben foly ta tott kép zé si és ku ta tá si te vé keny sé get.

Az irá nyí tó tes tü let nek a kép zé si és ku ta tá si te vé keny sé -
get érin tõ dön té si jog kö rét nem kor lá toz za az sem, hogy a
ku ta tá si-fej lesz té si-in no vá ci ós stra té gia ki ala kí tá sát az
 újFot. 5.  § (4) be kez dé se alap ján tu do má nyos ta nács irá -
nyít ja, amely ben a fõ is ko lai, egye te mi ta ná rok, a fõ is ko lai, 
egye te mi do cen sek, to váb bá a tu do má nyos fo ko zat tal ren -
del ke zõ ku ta tók és a dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga -
tók (dok to ran du szok) kép vi se lõi vesz nek részt. A tu do má -
nyos ta nács jog kö re ugyan is a tör vény meg fo gal ma zá sa
sze rint pusz tán elõ ké szí tõ jel le gû, va gyis nem csök ken ti az 
irá nyí tó tes tü let ér de mi dön té si jo go sult sá gát.

2.2.2. Az irá nyí tó tes tü let az új Fot. 25.  § (2) be kez dés
fg) pont ja alap ján jo go sult még arra is, hogy dönt sön a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény „gaz da ság ta lan te vé keny sé gé nek és
az ah hoz kap cso ló dó szer ve ze té nek, szer ve ze ti egy sé gé -
nek át ala kí tá sá ról, meg szün te té sé rõl”. Az új Fot. az irá nyí -
tó tes tü le tet te hát fel jo go sít ja arra, hogy a tu do má nyos, ku -
ta tá si te vé keny sé get, s vele együtt az azt vég zõ szer ve ze ti
egy sé get – pon to san meg nem ha tá ro zott – gaz da sá gos sá gi 
szem pon tok alap ján át ala kít sa, meg szün tes se. Így az irá -
nyí tó tes tü let az ok ta tá si és tu do má nyos szer ve ze ti egy sé -
ge ket akár a sa ját maga ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok
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sze rint is át ala kít hat ja, il let ve meg szün tet he ti. Ez zel az irá -
nyí tó tes tü let alap ja i ban meg ha tá roz hat ja és szin te tel jes
egé szé ben a sa ját maga ál tal meg ál la pí tott köz vet len pi a ci
ér de kek nek ren del he ti alá a tu do má nyos, az ok ta tá si és a
ku ta tá si te vé keny sé get, me lyek a fel sõ ok ta tá si in téz mény
alap te vé keny sé gei.

2.2.3. Az irá nyí tó tes tü let nek az új Fot. sze rin ti lét re ho -
zá sa, jog kö re és össze té te le ele ve el len té tes a tu do má nyos
élet sza bad sá gá val.

Az új Fot. 25.  § (1) be kez dé se és 25.  § (2) be kez dé sé nek
fg) pont ja az irá nyí tó tes tü le tet a fel sõ ok ta tá si in téz mény -
ben foly ta tott, a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á já val
vé dett tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé get
érin tõ, alap ve tõ dön té sek meg ho za ta lá ra (pl.: az in téz -
mény fej lesz té si ter vé nek az el fo ga dá sa, szer ve ze ti ta go -
zó dá sá nak a meg ál la pí tá sa, a költ ség ve tés és az an nak tel -
je sí té sé re vo nat ko zó be szá mo ló el fo ga dá sa, a rek tor meg -
bí zá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tés meg té te le stb.) ha tal maz -
za fel. Te kin tet tel arra, hogy az irá nyí tó tes tü let a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény tõl ide gen, a mi nisz ter ál tal irá nyí tott szer -
ve zet, ezért az in téz mé nyi au to nó mia kö ré be tar to zó, a fen -
ti ek ben is mer te tett dön té sek meg ho za ta lá ra nem jo go sult.

A gaz da sá gos mû kö dés re tö rek vés, a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény tel je sít mény el vû ér té ke lé se ön ma gá ban nem
alkot mány elle nes. A fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl ide gen
szer ve zet azon ban a tel je sít mény ér té ke lé sén ke resz tül az
alap jo gok ból ere dõ fel ada tot el lá tó fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ön kor mány za ti jog kö re it nem gya ko rol hat ja. A tel -
je sít mény ér té ke lés nél egyéb ként sem sza bad pusz tán
hasz nos sá gi és cél sze rû sé gi szem pon to kat, bi zony ta lan és
meg nem is mer he tõ kri té ri u mo kat figye lembe ven ni, mert
ez a fel sõ ok ta tá si au to nó mia ki üre sí té sét je len ti.

Az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott 861/B/1996. AB ha -
tá ro za ta sze rint a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á ját
meg tes te sí tõ sze mé lyi kör: az ok ta tók, a tu do má nyos ku ta -
tók és a hall ga tók kö zös sé ge. (ABH 1998, 650, 654.) Ki zá -
ró lag az au to nó mia ala nyai gya ko rol hat ják az in téz mé nyi
au to nó mi á ból szár ma zó ön kor mány za ti jo go kat. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mény au to nóm dön té si jog kö ré be tar to zó
ügyek ben az egye te mek és a fõ is ko lák nem mi nõ sül nek
irá nyí tott szerv nek. [40/1995. (VI. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 170, 172.] Mind ezek re fi gye lem mel a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ön kor mány za ti jo ga i nak az új Fot. 25.  §
(1) be kez dé se és 25.  § (2) be kez dé sé nek fg) pont ja alap ján
tör té nõ el vo ná sa az Al kot mány 70/G.  §-ába fog lalt, a tu do -
má nyos élet sza bad sá ga, a tan sza bad ság és a ta ní tás sza -
bad sá ga ér vé nye sü lé sé nek sé rel mét ered mé nye zi.

3. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban to váb bá az
 újFot. 32.  § (11) be kez dés c) pont ja, va la mint 153.  §
(1) be kez dés 5. pont ja alkot mány elle nességének elõ ze tes
vizs gá la tát kez de mé nyez te. Az új Fot. 32.  § (11) be kez dés
c) pont ja, va la mint 153.  § (1) be kez dés 5. pont ja alap ján a
Kor mány ren de le te ha tá roz za meg „az egyes tu do mány te -
rü le tek hez tar to zó tu do mány ága kat, ame lye ken a dok to ri

kép zés foly hat”, il let ve „a tu do mány te rü le te ket, tu do -
mány ága kat”.

A tu do mány te rü le tek, tu do mány ágak meg ha tá ro zá sa,
il let ve an nak rög zí té se, hogy mely tu do mány ága kon foly -
hat dok to ri kép zés a tu do má nyos élet mû ve lé sét, az ok ta tá -
si, ku ta tá si te vé keny ség foly ta tá sát, ezek tá mo ga tá sát, a tu -
do mány le en dõ mû ve lõ i nek után pót lá sát alap ve tõ en és
hosszú tá von be fo lyá sol ja. A tu do má nyos mi nõ ség nek ez a 
meg ha tá ro zá sa az in téz mé nyi au to nó mia foly tán a tu do -
mány mû ve lõ i nek a joga. [34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 177, 182.]

A tu do mány te rü le tek és a tu do mány ágak ren de le ti sza -
bá lyo zá sa, il let ve azok nak a tu do mány ágak nak a Kor mány 
ál tal tör té nõ meg ha tá ro zá sa, hogy me lye ken foly hat dok -
to ri kép zés, ön ma gá ban nem biz to sít ja az au to nó mia ala -
nya i nak a dön té si jo gát az in téz mé nyi au to nó mi á val vé dett 
tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé get érin tõ en.
A Kor mány te hát a fel sõ ok ta tá si au to nó mia ala nya i tól füg -
get le nül, sza ba don dönt het ab ban a kér dés ben, hogy mi
mi nõ sül tu do mány te rü let nek, tu do mány ág nak, il let ve
olyan tu do mány ág nak, ame lyen dok to ri kép zés foly hat és
dok to ri fo ko za tot le het sze rez ni, va la mint tu do má nyos pá -
lyá za to kat le het be ad ni. A ren de le ti szin tû sza bá lyo zás ra
adott fel ha tal ma zás – a tu do má nyos élet sze rep lõ i nek a
dön tés ho za tal ban való meg fe le lõ rész vé te le nél kül – akár a 
tu do mány tól ide gen szem pon tok sze rin ti meg ha tá ro zást is
le he tõ vé te szi, mely a tu do má nyos fo ko zat szer zés sza -
badságát és a tu do mány ágak pro fesszi o na li zá ci ó ját ve szé -
lyez te ti.

Meg ál la pít ha tó, hogy bár a ren de let al ko tás nál a Fel sõ -
ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság az új Fot. 109.  § (2) be -
kez dé se, il let ve a Fel sõ ok ta tá si Tu do má nyos Ta nács az
 újFot. 112.  § (5) be kez dé se sze rint vé le mé nye zé si jog gal
ren del ke zik, ez a Kor mány dön té si sza bad sá gát lé nye gé -
ben nem be fo lyá sol ja. Az in téz mé nyi au to nó mia kö ré be
tar to zó kér dé sek rõl az au to nó mia ala nyai te hát csak vé le -
ményt nyil vá nít hat nak, ér dem ben ugyan ak kor nem ha tá -
roz hat nak. A tu do mány te rü le tek, tu do mány ágak nor ma tív
mó don tör té nõ meg ha tá ro zá sa ön ma gá ban nem ki fo gá sol -
ha tó. A fel sõ ok ta tá si au to nó mi át érin tõ sza bá lyo zás tar tal -
má nak meg ha tá ro zá sá ban biz to sí ta ni kell azon ban az au to -
nó mia ala nyai ér de mi rész vé te lét.

Te kin tet tel arra, hogy az in téz mé nyi au to nó mi á val vé -
dett te vé keny sé ge ket érin tõ ér de mi dön té sek meg ho za ta lá -
ban az in téz mé nyi au to nó mia ala nya i nak ér de mi rész vé te -
le nem biz to sí tott, ezért a fel sõ ok ta tá si au to nó mi á val vé -
dett tu do má nyos mi nõ sé get érin tõ ren de le ti sza bá lyo zás az 
au to nó mia el vo ná sá hoz ve zet het.

Az Al kot mány bí ró ság 40/1995. (VI. 15.) AB ha tá ro za -
tá ban rá mu ta tott arra, hogy „a fel sõ ok ta tá si in téz mény
 autonóm dön té sé re tar to zó ügyek ben az egye te mek és a fõ -
is ko lák nem mi nõ sül nek a Kor mány ál tal irá nyí tott szerv -
nek”. (ABH 1995, 170, 172.) Az ön kor mány za ti jog kö rök
gya kor lá sá ból az au to nó mia ala nya i nak a ki zá rá sa az au to -
nó mia sé rel mét je len ti, s ezen ke resz tül az Al kot mány
70/G.  § (1) be kez dé sé be fog lalt tu do má nyos és mû vé sze ti
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élet sza bad sá ga, a tan sza bad ság és a ta ní tás sza bad sá ga je -
len tõs kor lá to zá sá hoz ve zet. Sér ti to váb bá az Al kot mány
70/G.  § (2) be kez dé sét, mely sze rint tu do má nyos igaz sá -
gok kér dé sé ben dön te ni, ku ta tá sok tu do má nyos ér té két
meg ál la pí ta ni ki zá ró lag a tu do mány mû ve lõi jo go sul tak.

4. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban az új Fot. 115.  §
(3) és (8) be kez dé se alkot mány elle nességének elõ ze tes
vizs gá la tát is kez de mé nyez te.

Az új Fot. 115.  §-a ha tá roz za meg a fenn tar tói irá nyí tás
tar tal mát. Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té -
ben az új Fot. 7.  § (4) be kez dé se és 104.  § (6) be kez dé se
alap ján – a tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az ok -
ta tá si mi nisz ter lát ja el a fenn tar tói irá nyí tás ból ere dõ fel -
ada to kat.

4.1. Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben a fenn -
tar tó (ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nél az ok ta tá si mi -
nisz ter, mint a fenn tar tói jog kö rök bõl ere dõ fel ada tok el lá -
tó ja) in téz ke dé si terv ké szí té sé re hív hat ja fel az irá nyí tó
tes tü le tet, il let ve a rek tort, ha a 37.  § (4) be kez dés a) és
c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek nek van he lye.

Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se ki fe je zet ten hi vat ko zik a
37.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra, így az utób bit az új Fot.
115.  § (3) be kez dé sé vel kap cso la tos ál lam fõi in dít vány is
érin tet te. Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se sze rin ti fenn tar tói
jog kö rök gya kor lá sá ra csak a 37.  § (4) be kez dé se sze rin ti
ese tek ben ke rül het sor. Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se te hát
nem is ér tel mez he tõ a 37.  § (4) be kez dé se nél kül. Ezen túl -
me nõ en az új Fot. 37.  § (4) be kez dé se az a)–e) pon tok sze rin -
ti ese tek ben – a 115.  § (3) be kez dé sé hez ha son ló an – a fenn -
tar tót (ok ta tá si mi nisz ter) a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg -
szün te té sé re ha tal maz za fel. A fenn tar tói jog kö rök azo nos és 
egy más sal össze füg gõ sza bá lyo zá sa  miatt az új Fot. 115.  §
(3) be kez dé se vizs gá la tá nál az ugyan ezen ren del ke zés ben
hi vat ko zott 37.  § (4) be kez dé se sem hagy ha tó fi gyel men kí -
vül. Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít vány ér tel mé ben az
új Fot. 115.  § (3) be kez dé sét együtt vizs gál ta az ab ban hi vat -
ko zott 37.  § (4) be kez dé sé vel; a 37.  § más ren del ke zé sé vel
azon ban nem fog lal ko zott.

Az új Fot. 37.  § (4) be kez dés a) és c) pont ja sze rint a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény meg szün te té sé nek in do ka, ha a fel -
vé te li el já rás há rom egy mást kö ve tõ év ben si ker te len volt
(a hall ga tói lét szám nem éri el a fel ve he tõ ma xi má lis hall -
ga tói lét szám het ven szá za lé kát), il let ve a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény fi gyel men kí vül hagy ta az éssze rû és ta ka ré kos
gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it, és e miatt a költ ség ve té sét
túl lép te, hat van na pon túli le járt adós ság ál lo má nya több
mint egy költ ség ve té si éven ke resz tül el ér te az éves költ -
ség ve té sé nek húsz szá za lé kát.

Amennyi ben az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se ál tal hi vat -
ko zott 37.  § (4) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti ese tek ben
ké szí tett in téz ke dé si ter vet a fenn tar tó (ok ta tá si mi nisz ter)
még sem fo gad ja el, úgy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény
to váb bi mû köd te té sé rõl, át szer ve zé sé rõl, meg szün te té sé -
rõl dönt het.

Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se – egye bek mel lett – a
37.  § (4) be kez dés c) pont já ban sze rep lõ „éssze rû és ta ka -
ré kos gaz dál ko dás” kö ve tel mé nyé re hi vat ko zik. Az éssze -
rû és ta ka ré kos gaz dál ko dás kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sí -
té se ön ma gá ban nem alkot mány elle nes. Al kot má nyos kö -
ve tel mény azon ban, hogy az éssze rû és ta ka ré kos gaz dál -
ko dás kö ve tel mé nye it nor ma tív mó don, elõ ze tesen meg ál -
la pí tott, nyil vá nos, pon tos és sta bil, a tu do mány szem pont -
ja i nak meg fe le lõ tel je sít mény kri té ri u mok for má já ban ha -
tá roz zák meg, s a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si alap -
ját a kö ve tel mé nyek tel je sí té se sze rin ti tá mo ga tás ne ve -
szé lyez tes se. A 37.  § (4) be kez dés c) pont já ban sze rep lõ
„éssze rû és ta ka ré kos gaz dál ko dás” tar tal ma gya kor la ti lag
meg ha tá roz ha tat lan. A 37.  § (4) be kez dé se sze rin ti fel té te -
lek tel je sí té sé nek meg íté lé se lé nye gé ben a fenn tar tó (ok ta -
tá si mi nisz ter), mint dön tés ho zó sa ját mér le ge lé sé tõl függ.
A 115.  § (3) be kez dé se alap ján ké szí ten dõ fenn tar tói in téz -
ke dé si terv jogi jel le ge és tar tal ma szin tén tel je sen tisz tá -
zat lan. Rá adá sul a fenn tar tó ar ról is a sa ját be lá tá sa sze rint
ha tá roz hat, hogy az el ké szí tett in téz ke dé si ter vet el fo gad -
ja-e. El len ke zõ eset ben dönt a fel sõ ok ta tá si in téz mény to -
váb bi mû köd te té sé rõl, át szer ve zé sé rõl, meg szün te té sé rõl.
Mind ezek alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény to váb bi mû -
köd te té se, át szer ve zé se, meg szün te té se a pon tos fel té te lek
hi á nyá ban a fenn tar tó (ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese té ben az ok ta tá si mi nisz ter) diszk ré ci o ná lis jog kö ré be
tar to zik.

4.2. Az új Fot. 115.  § (8) be kez dé se arra is fel ha tal maz za 
az ok ta tá si mi nisz tert (mint fenn tar tót), hogy a nor ma tív
költ ség ve té si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel füg gessze, ha az ál -
la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ben – a sze ná tus mu lasz tá sa
 miatt – nem ala kí tot ták meg az irá nyí tó tes tü le tet.

Az új Fot. 23.  § (4) be kez dé se alap ján le he tõ ség van
arra, hogy a sze ná tus – a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – az ok ta tá si mi nisz ter nek az irá nyí tó tes tü let be de le -
gált tag ja i val szem ben ki fo gást te gyen. Aki vel szem ben a
sze ná tus írás ban in do kolt ki fo gást tett, az nem le het az irá -
nyí tó tes tü let tag ja. He lyé re azon ban az ok ta tá si mi nisz ter
má sik sze mélyt de le gál, aki vel szem ben a sze ná tus nem él -
het a ki fo gá so lás jo gá val. Nem tisz tá zott, hogy az új Fot.
115.  § (8) be kez dé se alap ján ak kor is mu lasz tás ter he li-e a
sze ná tust, ha az új Fot. 23.  § (4) be kez dé se alap ján az irá -
nyí tó tes tü let be az ok ta tá si mi nisz ter ál tal de le gált ta gok -
kal szem ben ki fo gás sal élt, s ezért nem tud ták azon nal
meg ala kí ta ni az irá nyí tó tes tü le tet. Eb ben az eset ben a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek a nor ma tív költ ség ve té si tá mo ga -
tás fo lyó sí tá sá nak fel füg gesz té sé vel való fe nye ge tett ség
 miatt rá kény sze rül het nek az ok ta tá si mi nisz ter (mint fenn -
tar tó) ál tal az irá nyí tó tes tü let be de le gált ta gok fel té tel nél -
kü li el fo ga dá sá ra. Az új Fot. 115.  § (8) be kez dé se te hát ki -
szol gál ta tott hely zet be hoz za a fel sõ ok ta tá si in téz ményt a
fenn tar tó val (ok ta tá si mi nisz ter) szem ben, mert a nor ma tív 
költ ség ve té si tá mo ga tás fel füg gesz té sé re irá nyu ló dön té se
a fel sõ ok ta tá si in téz mény el le he tet le nü lé sét von hat ja
maga után.
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Bi zony ta lan to váb bá, hogy a sze ná tust ter he li-e a mu -
lasz tás, ha a sze ná tu si de le gál tak kö ré ben az új Fot. 23.  §
(4) be kez dé se sze rint a hall ga tói ön kor mány zat nem tesz
ja vas la tot, vagy a sze ná tus és a hall ga tói ön kor mány zat
nem jut meg egye zés re a hall ga tói de le gált sze mé lyé ben.
A hall ga tói de le gált te kin te té ben te hát a sze ná tust eset leg
ak kor is mu lasz tás ter he li, ha en nek meg szün te té se
 érdekében a sze ná tus te he tet len. A tény le ge sen a sze ná tus -
nak fel nem ró ha tó, de for má li san a sze ná tust ter he lõ
 mulasztás ered mé nye ként pe dig a fenn tar tó (ok ta tá si
 miniszter) szin tén fel füg geszt he ti a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek nyúj tott nor ma tív költ ség ve té si tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sát.

4.3. A fenn tar tó nak (ok ta tá si mi nisz ter) a fel sõ ok ta tá si
in téz mény mû köd te té sét, át szer ve zé sét, meg szün te té sét,
va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek nyúj tott nor ma tív
költ ség ve té si tá mo ga tás fel füg gesz té sét érin tõ diszk re ci o -
ná lis dön té si jog kö re kö vet kez té ben a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek léte, mû kö dé se, szer ve ze te és gaz dál ko dá sa a
fenn tar tó tól (ok ta tá si mi nisz ter) függ. A fel sõ ok ta tá si in -
téz mény re vo nat ko zó dön té si jog kö rök ilyen mér té kû
cent ra li zá lá sa és kon cent rá ci ó ja, s a fenn tar tó hoz (ok ta tá si
mi nisz ter) te le pí té se a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó -
mi á já nak el vo ná sát je len ti.

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek léte az Al kot mány
70/F.  §-ából, szer ve ze ti, mû kö dé si gaz dál ko dá si ön ál ló sá -
ga az in téz mé nyi au to nó mi á ból, az Al kot mány
70/G.  §-ából ere dõ kö ve tel mény. Az Al kot mány 70/F. és
70/G.  §-a ga ran tál ja te hát a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
 autonóm mû kö dé sét. Ez zel szem ben a fenn tar tó nak (ok ta -
tá si mi nisz ter) az új Fot. 37.  § (4) be kez dé se, il let ve 115.  §
(3) be kez dé se, va la mint a 115.  § (8) be kez dé se sze rin ti
szin te kor lát lan dön té si jog kö re a fel sõ ok ta tá si in téz mény
meg szün te té sé re, az in téz mé nyi au to nó mia el vo ná sá ra ad
le he tõ sé get, mely ön ma gá ban el len té tes az Al kot mány
70/F. és 70/G.  §-ával. A vizs gált ren del ke zé sek alap ján to -
váb bá a fenn tar tó (ok ta tá si mi nisz ter) a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek lé tét, mû kö dé sét és szer ve ze tét érin tõ en diszkre -
cionális jog kört gya ko rol. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a
fenn tar tó val (ok ta tá si mi nisz ter) szem ben ki szol gál ta tott,
alá ren delt hely zet be ke rül nek. Ez a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek au to nóm mû kö dé se he lyett a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé si és lét bi zony ta lan sá gát hoz za lét re. Mind -
ezek alap ján az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se, s az ál ta la hi -
vat ko zott 37.  § (4) be kez dé se, va la mint a 115.  § (8) be kez -
dé se sze rin ti dön té si jog kö rök a fen ti ek ben meg je lölt alap -
jo gok sé rel mét ered mé nye zik.

A fel sõ ok ta tá si au to nó mia alap ján kö ve tel mény, hogy a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ön ál ló sá ga és füg get len sé ge ér -
de ké ben ki zá ró lag tör vény, il let ve az Or szág gyû lés ha tá -
roz zon a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek lé tét (lé te sí té sét, meg -
szün te té sét) érin tõ kér dé sek ben. Az in téz mé nyi autonó -
miából ere dõ kö ve tel mény to váb bá, hogy az ön kor mány -

za ti jog kö rö ket csak az in téz mé nyi au to nó mia ala nyai gya -
ko rol has sák. Az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se, a 37.  § hi vat -
ko zott (4) be kez dé se, va la mint az új Fot. 115.  § (8) be kez -
dé se mind azon ál tal a fenn tar tó nak (ok ta tá si mi nisz ter) ad -
nak fel ha tal ma zást a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm mû -
kö dé sét köz vet le nül érin tõ diszk re ci o ná lis jog kö rök gya -
kor lá sá ra. Az ilyen szé les körû fel ha tal ma zás az in téz mé -
nyi au to nó mia, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ön ál ló sá gá nak és 
füg get len sé gé nek a meg szû né sét von ja maga után.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta
az új Fot. 115.  § (3) és (8) be kez dé sé ben, va la mint 37.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt fenn tar tói irá nyí tá si jog kö rök
alkot mány elle nességét. A fenn tar tót ezért ezek nek a jog -
kö rök nek a gya kor lá sá ra nem le het al kot má nyo san fel ha -
tal maz ni. A fenn tar tó (ok ta tá si mi nisz ter) a fel sõ ok ta tá si
in téz mény mû köd te té sét, át szer ve zé sét, meg szün te té sét,
va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek nyúj tott nor ma tív
költ ség ve té si tá mo ga tás fel füg gesz té sét érin tõ – az új Fot.
115.  § (3) és (8) be kez dé sé ben, va la mint 37.  § (4) bekez -
désében fog lalt – dön té si jog kö rök kel nem ren del kez het.
En nek meg fele lõen a vizs gált ren del ke zé sek nek az
 Alkotmány 57.  § (1) be kez dé sé vel, il let ve 70/K.  §-ával
való össze füg gé sét az Al kot mány bí ró ság már nem vizs -
gálta.

5. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban még az új Fot.
151.  § (5) be kez dé se alkot mány elle nességének elõ ze tes
vizs gá la tát is kez de mé nyez te, mert az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság el vé bõl kö vet ke -
zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét sér ti, hogy ér tel mez he tet -
len mó don ál la pít ja meg a ha tá lyos Fot. al kal maz ha tó sá gá -
nak meg szû né sét.

Az új Fot. 151.  § (3) be kez dés a) pont ja 2006. szep tem -
ber 1-jé vel he lye zi ha tá lyon kí vül a ha tá lyos Fot.-ot. A
151.  § (5) be kez dé se sze rint ugyan ak kor a Fot. ren del ke zé -
se it az új Fot. hatályba lépésének nap já tól, va gyis 2005.
szep tem ber 1-jé tõl csak ak kor le het al kal maz ni, ha az
 újFot. „be ve ze té se még nem kez dõ dött meg”.

Az új Fot. alap ján nem egy ér tel mû, hogy pon to san mi -
kor al kal maz ha tó a ha tá lyos Fot., ille tõ leg az új Fot. Kér dé -
ses to váb bá, hogy a Fot. a ha tá lyon kí vül he lye zé se után is
al kal ma zan dó-e, ha az új Fot. be ve ze té sé re még nem ke rült
sor. Egy már ha tá lyát vesz tett jog sza bály nak a ha tá lyon kí -
vül he lye zést kö ve tõ al kal ma zá sa már ön ma gá ban is jog bi -
zony ta lan sá got okoz hat. Nem vi lá gos, hogy mi kor kez dõ -
dik az új Fot. al kal ma zá sa. A „tör vény be ve ze té se” ugyan -
is, mely a ha tá lyos Fot. al kal ma zá sát le zár ja, s egy ben az
új Fot. al kal ma zá sá nak kez de tét je len ti, nem ha tá roz ha tó
meg pon to san. Ez egy tisz tá zat lan fo ga lom, mely szub jek -
tív jo gal kal ma zói dön tés re, kü lön bö zõ jog al kal ma zók el -
té rõ gya kor la tá ra, a jog egy ség hi á nyá ra ad le he tõ sé get. Ez
pe dig az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta sze rint
„csor bít ja a jog biz ton sá got”. (1160/B/1992. AB ha tá ro zat, 
ABH 1993, 607, 608.)
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Az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la -
mi ság el vé bõl kö vet ke zõ alap ve tõ kö ve tel mény, hogy egy
nor ma (ér vé nyes sé ge, ha tá lya, al kal maz ha tó sá ga) egy ér -
tel mû, és két ség nél kül meg ál la pít ha tó le gyen. „A jog ál -
lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton -
ság az ál lam – s el sõ sor ban a jog al ko tó – kö te les sé gé vé te -
szi an nak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le -
tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek,
mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le -
gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra.” [9/1992. (I. 30.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]

Ké sõb bi ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott 
arra, hogy: „Al kot mány el le nes sé nyil vá nít ha tó az a sza -
bály, amely ér tel mez he tet len vol tá nál fog va te remt jog bi -
zony ta lan sá got, mert ha tá sát te kint ve nem ki szá mít ha tó és
cím zett jei szá má ra elõ re nem lát ha tó.” [42/1997. (VII. 1.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 299, 301.]

A ha tá lyos Fot.-nak az új Fot. be ve ze té sé tõl füg gõ al kal -
maz ha tó sá ga bi zony ta lan sá got te remt. Az új Fot. 151.  §
(5) be kez dé se ugyan is el vá laszt ja a ha tá lyos Fot. ha tá lyon
kí vül he lye zé sé tõl an nak al kal ma zá sát, és a tör vény ha tá -
lyon kí vül he lye zé se után sem szab az al kal ma zá sá nak
vég sõ idõ be li kor lá tot.

Mind ezek alap ján az új Fot. 151.  § (5) be kez dé se sér ti a
jog biz ton ság el vét, és ezért el len té tes az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság – az Abtv. 35.  §
(1) és (2) be kez dé se i nek meg fele lõen el jár va – az új Fot.
25.  § (1) be kez dé se, 25.  § (2) be kez dés fg) pont ja, 32.  §
(11) be kez dés c) pont ja, 37.  § (4) be kez dé se, 115.  § (3) és
(8) be kez dé se, 151.  § (5) be kez dé se, 153.  § (1) be kez dés
5. pont ja al kot mány el le nes sé gét ál la pí tot ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel tet te köz zé a Ma gyar
Köz löny ben.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Dr. Tersz tyánsz ky né  dr. Vas adi Éva s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 514/A/2005.

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró pár hu za mos indo -
kolása

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta ren del ke zõ ré szé nek
összes pont já val egyet ér tek.

A ha tá ro zat ren del ke zé se i hez kap cso ló dó in dok lást il le -
tõ en azon ban sze ren csés nek tar tot tam vol na, ha az Al kot -
mány bí ró ság ér dem ben is ki tér a fel sõ ok ta tá si au to nó mi át
il le tõ en a nem zet kö zi jogi össze füg gé sek re. Ez azért is in -
do kolt lett vol na, mi vel a ha tá ro zat ér ve lé sé ben fon tos vi -
szo nyí tá si pont ként je le nik meg az eu ró pai egye te mek
Mag na Char tá ja, s az ab ban fog lal ta kat szem be sí ti a ha tá -
ro zat a fel sõ ok ta tá si tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se i vel,
s ah hoz vi szo nyít va is ál la pít meg el lent mon dást a tör -
vény ben. A Mag na Char ta Uni ver si ta tum azon ban nem
nem zet kö zi jogi ér vé nyû do ku men tum, mi vel e do ku men -
tu mot nem az ál la mok, ha nem az eu ró pai egye te mek rek to -
rai fo gad ták el.

A Mag na Char ta Uni ver si ta tum irány adó vol tát ezért az
Al kot mány bí ró ság nak alá kel lett vol na tá masz ta nia. Cél -
sze rû lett vol na te hát utal nia arra, hogy az ál la mok (és Ma -
gyar or szág is) fac tum conc lu dens-ek kel je lez ték, hogy azt
ma guk is irány mu ta tó nak te kin tik. Így az eu ró pai ok ta tás -
ügyi mi nisz te rek bo lo gnai (1999. jú ni us 19.), prá gai
(2001. má jus 19.), ber li ni (2003. szep tem ber 19.) ér te kez -
le te ik kö zös nyi lat ko za ta i ban ki fe jez ték kö tõ dé sü ket a
Mag na Char ta el ve i hez. (A bo lo gnai nyi lat ko zat 16. be -
kez dé se kü lön is utal az egye te mi au to nó mi á ra. A ber li ni
nyi lat ko zat két he lyen, i. a mi nõ ség biz to sí tás és ii. a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek és a hall ga tók c. al pon tok ban kü lön
is érin ti az au to nó mi át, utób bi eset ben „a mi nisz te rek el is -
me rik, hogy szük sé ges az, hogy az in téz mé nyek nek jo guk -
ban áll jon szer ve ze tük rõl és bel sõ igaz ga tá suk ról dön te -
ni.”) A mi nisz te ri kon fe ren ci ák kom mü ni ké i bõl, kö zös
nyi lat ko za ta i ból még nem kö vet ke zik az, hogy a do ku -
men tu mot nem zet kö zi jogi kö te le zett ség szint jé re emel ték
vol na, hi szen tu da to san nem nem zet kö zi szer zõ dést kö töt -
tek, de mind ez ugyan ak kor a do ku men tum irány adó jel le -
gé nek „el is me ré sé rõl” ta nús ko dik.

Az egye te mi au to nó mi át egy ér tel mû kö te le zett ség ként
elõ író nem zet kö zi jogi szer zõ dés hí ján is van szá mos ide -
vá gó, nem zet kö zi jogi re le van ci á jú do ku men tum. Ilye nek
a nem zet kö zi szer ve ze tek ál tal el fo ga dott aján lá sok, s kü -
lö nö sen azok, ame lyek Ma gyar or szág ál tal is vál lalt nem -
zet kö zi jogi szer zõ dé sek rö vid uta lá sa it bont ják ki és ér tel -
me zik. Ezek az aján lá sok le ga láb bis figye lembe ve he tõk, a 
nem zet kö zi jog és a bel sõ jog össz hang já nak meg íté lé se
so rán. Ha Ma gyar or szá got ter he lõ nem zet kö zi jogi kö te le -
zett ség rõl len ne szó, azt a ma gyar jog al kal ma zó s maga az
Al kot mány bí ró ság is kö te les len ne al kal maz ni, füg get le -
nül az ügy sú lyá tól, míg ha aján lá si ér té kû ha tá ro zat ról van 
szó, ak kor az figye lembe ve he tõ, s az eb bõl ere dõ kö vet -
kez mé nye ket a jog al kal ma zó ál la pít ja meg. Az irány adó
nem zet kö zi jogi sza bá lyok sze rint te hát nem kö te les ugyan 
al kal maz ni, de ha al kal maz za, ak kor nem kö vet el jog sér -
tést. Mi vel az Al kot mány bí ró ság nem ad hat egy nem zet -
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kö zi szer zõ dés nek a nem zet kö zi jog gal nem kon form ér -
tel me zést, ezért kü lö nös fi gyel met kell for dí ta nia azok ra a
nem zet kö zi do ku men tu mok ra, ame lyek ben a szer zõ dõ fe -
lek ál tal arra fel jo go sí tott tes tü le tek ér tel me zést vé gez nek.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak érv rend sze rét, s
po zi ti vis ta meg ala po zott sá gát erõ sí tet te vol na a hi vat ko -
zás az aláb bi do ku men tu mok ra:

Így az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si és Kul tu rá lis Szer -
ve ze té nek, az UNES CO-nak 1997. évi, a fel sõ ok ta tá si sze -
mély zet stá tu sá ról el fo ga dott aján lá sa 17.  §-ában ki mond -
ja, hogy „az au to nó mia az ön kor mány zat nak az a foka,
ame lyik szük sé ges a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a tény le -
ges dön tés ho za tal hoz”. A 18.  § sze rint „az au to nó mia az
aka dé mi ai sza bad ság in téz mé nyes for má ja és elõ fel té te le a 
fel sõ ok ta tá si sze mély zet re és in téz mé nyek re bí zott fel ada -
tok meg fe le lõ vég re haj tá sá hoz.” A 21.  § sze rint „az ön kor -
mány zat, a kol le gi a li tás és a meg fe le lõ ve ze tés lé nye gi
kom po nen sét ké pe zik a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ér de mi
au to nó mi á já nak.”

Az ENSZ ke re té ben 1966-ban fo gad ták el a Gaz da sá gi,
Szo ci á lis és Kul tu rá lis Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má -
nyát, eb ben Ma gyar or szág is ré szes fél. Itt a szer zõ dé si kö -
te le zett sé gek vég re haj tá sá nak el len õr zé sét egy moni -
toring-bizottság vég zi, a Gaz da sá gi, Szo ci á lis és Kul tu rá -
lis Jo gok Bi zott sá ga. Ez a tes tü let 1999. de cem ber 8-án bo -
csá tot ta ki az ok ta tás hoz való jog ról (a GSZKJ Egyez ség -
ok mány 13. cik ke) ké szí tett 13. sz. elem zé sét (,,Ge ne ral
Com ment E/C.12/1999/10). En nek 39. cik ke rög zí ti, hogy
„az aka dé mi ai sza bad ság ma gá ban fog lal ja (...) a jo got a
tag ság ra a szak mai és a rep re zen ta tív aka dé mi ai tes tü le tek -
ben”, a 40. cikk pe dig ki mond ja, hogy „az aka dé mi ai sza -
bad ság él ve ze te fel té te le zi a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
 autonómiáját”. Is mé tel ve az UNES CO-aján lás ból fen tebb
idé zett té te le ket, hív ja fel a fi gyel met arra, hogy „fi gye -
lem mel a je len tõs költ ség ve té si be ru há zá sok ra a fel sõ ok ta -
tás ban, meg fe le lõ egyen súlyt kell te rem te ni az in téz mé nyi
au to nó mia és a fe le lõs gaz dál ko dás elve kö zött. Bár nincs
min de nütt ér vé nyes mo dell, az in téz mé nyi meg ol dá sok -
nak fa ir-nek, igaz sá gos nak, mél tá nyos nak, és amennyi re
csak le het sé ges, át lát ha tó nak és a rész vé tel re épí tõ nek kell
len ni ük.”

Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak az élet -
hosszig tar tó fel sõ ok ta tá si po li ti ká ról el fo ga dott 2002/6
aján lá sa (Ap pen dix 3/i/a) is em lé kez tet a fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek au to nó mi á já ra és az Eu ró pa Ta nács 165. sz., az
eu ró pai ré gió fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben szer zett cí mek
el is me ré sé rõl  szóló egyez mé nye (,,lissza bo ni egyez -
mény”) – amely nek Ma gyar or szág is ré sze se – a pre am bu -
lu má ban utal arra, hogy a fel sõ ok ta tá si au to nó mi át nem
pusz tán ok ta tá si, ha nem „in téz mé nyi au to nó mia” gya nánt
érti a szer ve zet.

A fen ti ek is alá tá maszt ják, hogy a fel sõ ok ta tá si au to nó -
mia az ál la mok nem zet kö zi jogi kap cso la ta i ban nem pusz -
tán az ok ta tás és a ku ta tás sza bad sá gát je len ti. Az Al kot -
mány bí ró ság az ezek re a do ku men tu mok ra való hi vat ko -
zás sal egy ér tel mû vé te het te vol na, hogy je len ha tá ro za ta

nem pusz tán sa ját ko ráb bi ha tá ro za ta i ra épül, ha nem az így 
ki ala kí tott jog gya kor lat egy szers mind ko he rens is
 Magyarország nem zet kö zi jogi kö te le zett sé ge i vel, azaz
így va ló sul meg az Al kot mány 7.  §-a sze rint meg kí vánt
össz hang.

Né ze tem sze rint az Al kot mány bí ró ság nak a nem zet kö zi 
jog gal való kon for mi tást – adott eset ben az in dít vány
e tárgy ba ni hall ga tá sa ese tén is – ex of fi cio vizs gál nia kel -
le ne, min den olyan eset ben, ami kor pri ma fa cie vi lá gos a
kap cso lat a vizs gált jog sza bály és Ma gyar or szág nem zet -
kö zi kö te le zett sé gei kö zött.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lalt dön té -
sek nagy több sé gé vel egyet ér tek. Nem ér tek egyet azon -
ban az új Fot. 32.  § (11) be kez dés c) pont ja, 37.  § (4) be kez -
dés c) pont ja és 115.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nessé
nyil vá ní tá sá val.

Az in dít vá nyok ban fel ve tett al kot má nyos sá gi ag gá lyok
elem zé sé nél ma gam is el en ged he tet len nek lá tom az ön -
kormányzatiság (au to nó mia) meg ha tá ro zó ele me i nek
szám ba vé te lét, s ve lük kap cso lat ban an nak vizs gá la tát,
hol  hú zód nak, hol hú zód hat nak az ál la mi be avat ko zás
 határai.

Né ze tem sze rint is az elvi ala pok ból cél sze rû ki in dul ni,
s ve lük kap cso lat ban kell meg fo gal maz ni azo kat a kö ve -
tel mé nye ket, ame lyek az in dít vány ban ál lí tott al kot má -
nyos sá gi ki fo gá so kat egyen ként vizs gál ha tó vá te szik.

Ezt meg elõ zõ en azon ban elõ re kell bo csá ta nom há rom
olyan kö rül ményt, amely a több sé gi ha tá ro zat ban fog lal tak 
és a sa ját ál lás pon tom kö zöt ti szem lé let be li el té rés nek az
alap ja.

I.

Elvi kiindulási pontok

1. Ma gam is azt tar tom, hogy ce zú rát kell von ni a te rü -
le ti és az in téz mé nyi ön kor mány za tok (au to nó mi ák) kö -
zött. Ugyan ak kor azt is ál lí tom, hogy van nak olyan kö ve -
tel mé nyek, ame lyek az ön kor mány za tok min den tí pu sá ra
egy aránt vo nat koz nak. (Pl. ilye nek egyes szer ve zet ala kí tá -
si, fi nan szí ro zá si kér dé sek.) Ezek te kin te té ben pe dig lé -
nye ges meg kü lön böz te tés nem te he tõ. Eb ben a sáv ban
(az a u to nó mi ák alap ve tõ ga ran ci ái te kin te té ben) te hát lé -
nye gi meg egye zés nek kell fenn áll nia. Van oka és ér tel me
ezért a te le pü lé si ön kor mány za tok és az in téz mé nyi (itt fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyi) au to nóm szer ve ze tek – leg ál ta lá no -
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sabb szin ten tör té nõ – össze ha son lí tá sá nak. Ezt te szi a
több sé gi ha tá ro zat is.

A (te le pü lé si) ön kor mány za tok ról az Al kot mány kü lön
fe je zet ben szól, szá mos ga ran ci á lis jel le gû és je len tõ sé gû
ren del ke zést rög zít ve. E ren del ke zé sek tör vény ál ta li meg -
sér té sét az Al kot mány bí ró ság több eset ben „meg bo csá tot -
ta”, hang sú lyoz va az ál la mi be avat ko zá sok al kot má nyos -
sá gát. [Nyelv ta ni ér tel me zés sel ál la pí tot tuk meg, hogy ha
az Ötv. a me gyei ön kor mány zat tiszt ség vi se lõ je ként „al el -
nök rõl” szól, ak kor az ön kor mány zat csak egy al el nö köt
vá laszt hat; az ál lam nak a kö te le zõ ön kor mány za ti fel adat
meg ha tá ro zá sa kor nem kel lett gon dos kod nia az (Al kot -
mány ban is írt) „fel adat el lá tá sá val arány ban álló pénz ügyi 
esz kö zök rõl”, ele gen dõ nek ítél tük, ha a pénz el lá tás
„komp lex rend sze re” biz to sít va van. Mér cé nek az ön kor -
mány za ti jo gok „ki ürü lé sét”, az „amíg el nem le he tet le nü -
lést” te kin tet tük, s al kal maz tuk kö vet ke ze te sen.]

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben – a több sé gi
ha tá ro zat ban – más mér cét lá tok. Úgy tû nik szá mom ra,
hogy itt az Al kot mány két §-ából (70/F.  §, 70/G.  §) lé nye -
ge sen több „vé de lem” ol vaszt ha tó ki, mint egy egész fe je -
zet bõl amott: az az ér zé sem, hogy az egye te mek, fõ is ko lák
pusz ta „meg érin té se” is már alkot mány elle nes. (Hi szen a
fenn tar tó pl. fel sem hív hat ja az in téz mé nye ket tör vény ben 
írt kö te les sé gük tel je sí té sé re.)

Az okot ab ban lá tom, hogy az Al kot mány bí ró ság fel sõ -
ok ta tást érin tõ ed di gi ha tá ro za tai ezek nek az in téz mé nyek -
nek gya kor la ti lag tel jes füg get len sé get ipar kod tak biz to sí -
ta ni. Ma gam ezért el ér ke zett nek lát tam vol na az idõt arra,
hogy a tes tü let eb bõl a szem pont ból fe lül vizs gál ja (leg -
alább a ko rai) ha tá ro za ta it, s a szük sé ges ese tek ben és irá -
nyok ban azok tól „el lép jen”. Ezt a né ze te met a tes tü let nem 
oszt ja: s eb bõl ered az elsõ szem lé let be li el té rés.

2. A má so dik szem lé let be li el té rés az in dít vá nyok ér -
tel me zé se te kin te té ben mu tat ko zik meg. A ha tá ro zat-ter -
ve zet a szi go rú in dít vány hoz kö tött ség bá zi sán áll, ma gam
vi szont – az Al kot mány bí ró ság ál ta lá nos al kot mány vé del -
mi sze rep kö ré bõl ki in dul va – az in dít vány hoz kö tött ség ki -
ter jesz tõ ér tel me zé sé nek ese ten kén ti in do kolt sá gát val lom 
a ren del ke zé sek szo ros tar tal mi össze füg gé se ese tén.

Az in dít vány hoz kö tött ség ki ter jesz tõ ér tel me zé se kez -
det tõl fog va jel lem zi az Al kot mány bí ró ság gya kor la tát.
En nek leg gya ko ribb ese tei pe dig azt mu tat ják, ami kor
„szo ros tar tal mi és lo gi kai össze füg gés” okán az Al kot -
mány bí ró ság olyan jog sza bá lyok al kot má nyos sá gát is el -
bí rál ta, ame lye ket az in dít vá nyok nem is tá mad tak.
[3/1992. (I. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.;
29/1993. (V. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 227, 229.;
34/1992. (VI. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 192, 193.;
34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 175, 180.;
4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 72.; 16/1998.
(V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 153.] Ezen be lül pe dig
szí nes kép pel ta lál ko zik a vizs gá ló dó: elõ for dult pl. az,
hogy az Al kot mány bí ró ság szo ros tar tal mi össze füg gés
okán ön ma gá ban nem alkot mány elle nes tör vényi ren del -

ke zést is meg sem mi sí tett. [797/B/1995. AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 812, 813.] Volt pél da arra is, hogy az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta, vi szont más, az in -
dít vány ban nem is tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zést mi -
nõ sí tett alkot mány elle nesnek és sem mi sí tett meg.
[14/1990. (VI. 27.) AB ha tá ro zat; 29/1995. (V. 25.) AB
ha tá ro zat.] Elõ for dult to váb bá, hogy az al kot má nyos sá gi
vizs gá lat – szo ros össze füg gés okán – az in dít vá nyo zó ál -
tal ki fo gás olt ren del ke zés mel lett az an nak vég re haj tá sát
szol gá ló más ren del ke zés re is ki ter jedt. [31/1995. (V. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 159.]

Ál lás pon tom sze rint is az adott „al kot mány jo gi prob lé -
ma tel jes fel tá rá sá ra” tö rek vés, s az Al kot mány bí ró ság
ilyen sze rep vál la lá sa (azaz az in dít vány ci tált ha tá rok kö -
zöt ti ki ter jesz tõ ér tel me zé se) össz hang ban áll e szerv nek a
ma gyar al kot mány vé de lem ben ka pott és be töl tött köz jo gi
funk ci ó já val. Az „al kot mány vé de lem leg fõbb szer ve ként” 
[az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) pre am bu lu ma ér tel mé ben], ob jek -
tív al kot mány vé del met lát el, s ilyen ként il le ti meg az in -
dít vá nyok ki ter jesz tõ ér tel me zé sé nek a le he tõ sé ge. E te -
kin tet ben pe dig – az Abtv.-ben írt ki fe je zett til tó sza bály
hí ján – arra is mód ja van, hogy – ép pen a tel jes ér té kû al -
kot mány vé de lem je gyé ben és ér de ké ben akár az Abtv.
egyes, szá má ra biz to sí tott ha tás kö rök kö zött is – figye -
lembe véve ter mé sze te sen az ezek re vo nat ko zó Abtv. elõ -
írásokat – szo ros össze füg gés re hi vat ko zás sal „át jár has -
son”. Ezt tet te a 48/1993. (VII. 2.) AB ha tá ro za tá ban is
– igaz, hogy más jog sza bály hi á nyá ra uta lás sal –, amely -
ben a köz tár sa sá gi el nök elõ ze tes nor ma kont roll ra irá -
nyuló in dít vá nyá nak el bí rá lá sa mel lett még mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet is meg ál la pí tott
– hi va tal ból. [A saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 14.  §
(2) be kez dé se te kin te té ben. Lásd: ABH 1993, 314, 319.]
Sõt: ugyan eb ben a ha tá ro za tá ban az el fo ga dott, de még ki
nem hir de tett tör vény 24.  §-ának mi kén ti al kal ma zá sá hoz
al kot má nyos sá gi kö ve tel ményt is meg fo gal ma zott. (ABH
1993, 314, 318.)

Az Al kot mány bí ró ság te hát nem ke zel te me re ven az
Abtv.-ben ka pott ha tás kö re it, azok kö zött – az Abtv. egyes
ha tás kö rö ket érin tõ sza bá lyo zá sát ala pul véve – szo ros
össze füg gés re hi vat ko zás sal, al kal ma sint sza ba don „át -
járt”. [Nem ide gen ke dett azon ban az elõ ze tes és utó la gos
nor ma kont roll ra irá nyu ló in dít vá nyok egye sí té sé tõl sem.
66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 398.]

Két ség te len tény ugyan ak kor, hogy az Al kot mány bí ró -
ság et tõl a gya kor la tá tól az utób bi évek so rán el tért, s kü lö -
nö sen az elõ ze tes nor ma kont roll ese té ben a szi go rú in dít -
vány hoz kö tött ség ta laj ára he lyez ke dett. Mint mond tam,
ez zel nem fel tét le nül ér tek egyet, s eb bõl fa kad a je len ügy
meg kö ze lí té se kap csán a több sé gi ha tá ro zat és a köz tem
fenn ál ló má so dik szem lé let be li el té rés.

3. Az új Fot. 23.  § (1) be kez dé se sze rint az „ál la mi”
fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le sek lét re hoz -
ni az irá nyí tó tes tü le tet, kö vet ke zés kép pen az Al kot mány -
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bí ró ság nak nem kel lett az in dít vány ra adott vá la szai meg -
fo gal ma zá sá nál köz vet le nül te kin tet tel len nie az egy há zi,
a ma gán vagy ala pít vá nyi fenn tar tá sú egye te mek re. (Ame -
lyek szá má ra csak le he tõ ség az irá nyí tó tes tü let lét re ho zá -
sa.) Ugyan ak kor azon ban az is két ség te len, hogy az utób -
bi a kat érin tõ eset le ges maj da ni in dít vá nyok el bí rá lá sa kor
tá masz kod ni fog az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro za tá -
ban meg fo gal ma zott elvi té te lek re is. A fenn tar tói be avat -
ko zá sok össze ha son lí tó vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét a
kü lön bö zõ ala pí tá sú és fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ese té ben az Al kot mány 70/G.  §-a ala poz za meg,
amely a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá ga te kin te té ben nem
dif fe ren ci ál a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tí pu sai sze rint.
Tar tok tõle, hogy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te -
kin te té ben a rend kí vül szi go rú an ér tel me zett fenn tar tói jo -
gok kap csán a több sé gi ha tá ro zat ban ki mon dott elvi té te -
lek nem lesz nek (mert nem is le het nek) irány adók a nem
ál la mi ala pí tá sú és fenn tar tá sú egye te mek ese té ben: azok -
nál te hát más lesz az Al kot mány 70/G.  §-a vizs gá la tá nak a
mér cé je, mi köz ben az Al kot mány maga – a tu do má nyos
ku ta tá sok és ku ta tók sza bad sá gá ról szól va – nem dif fe ren -
ci ál a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tí pu sai sze rint. A több sé gi 
ha tá ro zat és a sa ját ál lás pon tom kö zöt ti szem lé let be li kü -
lönb ség nek ez az elem a har ma dik oka.

Mind ezek elõ re bo csá tá sa után fo gok hoz zá ál lás pon tom 
is mer te té sé hez.

II.

Az autonómiák (önkormányzatok) alappillérei

Ál lás pon tom sze rint ah hoz, hogy va la mely szer ve zet
au to nóm szer ve zet ként je len hes sen meg, (kü lö nös fi gye -
lem mel a tár gyalt ügy re) az aláb bi ak tör vényi biz to sí tá sá ra 
van szük ség:

1. Le gyen ön ál ló jogi sze mé lyi sé ge.

Azaz: ön ál ló an lép hes sen jog vi szo nyok ba, le gye nek
tör vény ben ga ran tált jo gai, sa ját el ha tá ro zá sa sze rint vál -
lal has son kö te le zett sé ge ket. (Mind ez fel té te le zi azt, hogy
ren del ke zik a 4. pont ban írt sa ját va gyon nal.)

2. Ren del kez zen sa ját ha tás kö rök kel, e ha tás kö re it ön -
ál ló an (de tör vényességi kont roll alatt áll va) gya ko rol has -
sa, ér vé nye sül jön a ha tás kör el vo nás ti lal ma.

Azaz: tör vény ga ran tál ja azt, hogy a tör vénytõl ka pott
ha tás kö rét egyet len szerv se von has sa el (po zi tív ha tás kör -
el vo nás ti lal ma); a nála ha gyott ha tás kör ér de mi el dön té sé -
re is maga ké pes (és e te kin tet ben „vé dett” is) le gyen (ne -
ga tív ha tás kör el vo nás ti lal ma).

3. Szer ve ze ti és mû kö dé si rend jét – tör vény ke re tei kö -
zött – maga (ön ál ló an) ala kít has sa ki. Sze mé lyi ügye i ben
maga dönt hes sen.

Az au to nó mi át (te rü le ti és/vagy tes tü le ti ön kor mány za ti 
jo go kat) tör vény ál la pít ja meg, s az is kor lá toz hat ja. Ez -
elõtt egyet len aka dály van: nem sért he ti a tör vény az Al -
kot mány ren del ke zé se it.

A tör vényi sza bá lyo zás el sõd le ges sé gé nek hang sú lyo -
zá sa azon ban – né ze tem sze rint – nem zár ja (zár hat ja) ki
azt, hogy egy ér tel mû en tör vényhez kö tött ren de le ti sza bá -
lyo zás is biz to sít hat ja az au to nó mi át. E té ren a ha tás kör te -
le pí tés pon tos sá ga, mi nõ sé ge a meg ha tá ro zó.

4. Le gyen gaz da sá gi ön ál ló sá ga, ren del kez zen sa ját va -
gyon nal.

Azaz: áll ja nak a ren del ke zé sé re olyan pénz esz kö zök,
ame lyek sza bad fel hasz ná lá sú ak, s me lyek ho va for dí tá sa
fe lõl maga – min den fé le ál la mi be le szó lás, köz re ha tás nél -
kül – sza ba don dönt het. Mind ez fel té te le zi a sa ját, ön ál ló
be vé te lek ér zé kel he tõ nagy ság rend jét. A ki zá ró la go san
vagy túl sú lyo san ál la mi pénz esz kö zök bõl gaz dál ko dó
szer ve zet nek, in téz mény nek „lát szat-au to nó mi á ja” van,
le ga láb bis arra van kár hoz tat va, hogy a fi nan szí ro zó el vá -
rá sa it (is) tel je sít se. Más pén zé vel nincs kor lá toz ha tat lan
au to nó mia, vagy ha van is, az csak lát szó la gos le het. Min -
den eset re ilyen mo dell ben a fi nan szí ro zó tól függ, hol és
med dig biz to sít au to nó mi át, hol húz za meg be avat ko zá si
le he tõ sé ge i nek a ha tá ra it. Te he ti azt is, hogy (ön kor lá to -
zás sal) maga von ja meg eze ket (pl. az Al kot mány ban vagy
más tör vény ben ga ran tál ja az ál ta la fenn tar tott in téz mény,
szer ve zet ön ál ló sá gát).

5. Il les se meg az ön ál ló (bel sõ) sza bá lyo zás joga.
Ez ki ter jed het a 3. pont ban írt szer ve ze ti és mû kö dé si

rend meg ha tá roz ha tó sá ga mel lett a szer ve zet hez (in téz -
mény hez) tar to zók ma ga tar tá sá nak, jo ga i nak, kö te le zett -
sé ge i nek – tör vények ke re tei kö zöt ti – meg ha tá ro zá sá ra is.

III.

A felsõoktatási intézmények autonómiája
(a fenti tükörben)

ad 1. Az új Fot. is biz to sít ja a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
szá má ra a jogi sze mé lyi sé get. Er rõl az ol dal ról néz ve te hát
ga ran tált az ön kor mány zat ként (au to nóm szer ve zet ként)
való mû kö dés le he tõ sé ge.

ad 2. A ha tás kör el vo nás ti lal má nak ér vé nye sü lé sét vizs -
gál va mel lõz he tet len az Al kot mány 70/F. és 70/G.  §-ában
ír tak figye lembevétele. Esze rint:

„70/F. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja az ál lam -
pol gá rok szá má ra a mû ve lõ dés hez való jo got.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ezt a jo got a köz mû ve lõ dés
ki ter jesz té sé vel és ál ta lá nos sá té te lé vel, az in gye nes és kö -
te le zõ ál ta lá nos is ko lá val, ké pes sé gei alap ján min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás sal, to -
váb bá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi tá mo ga tá sá val va -
ló sít ja meg.”
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70/G.  § (1) „A Ma gyar Köz tár sa ság tisz te let ben tart ja és 
tá mo gat ja a tu do má nyos és mû vé sze ti élet sza bad sá gát, a
tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát.

(2) Tu do má nyos igaz sá gok kér dé sé ben dön te ni, ku ta tá -
sok tu do má nyos ér té két meg ál la pí ta ni ki zá ró lag a tu do má -
nyok mû ve lõi jo go sul tak.”

Az idé zett al kot má nyi ren del ke zés azt a kö te le zett sé get
rója a jog al ko tó ra, hogy a sza bá lyo zás so rán le gyen te kin -
tet tel ezek re a kö ve tel mé nyek re is.

A jog al ko tó en nek az el vá rás nak ak kor ké pes meg fe lel -
ni, ha:

a) mi nél ke ve sebb szin ten sza bá lyoz za a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek vi szo nya it (fó kusz ban a tör vényi sza bá lyo -
zást tart ja, bár – mint fen tebb hang sú lyoz tuk – nem ál lít ha -
tó, hogy csak tör vényi szin tû sza bá lyo zás ga ran tál hat ja az
au to nó mi át. Ez ugyan is nem a sza bá lyo zás szint jé tõl, ha -
nem a ha tás kör-te le pí tés tõl és a ga ran cia rend szer ki épí tett -
sé gé tõl függ, amely nek per sze alap ve tõ en tör vényen vagy
szi go rú tör vényi ki kö té sen kell ala pul nia;).

b) A sza bá lyo zás egyet len szint je (Or szág gyû lés, Kor -
mány, mi nisz ter) sem kor lá toz hat ja az Al kot mány
70/G.  §-ában ír tak ér vé nye sü lé sét. Kö ze lebb rõl: a sza bá -
lyo zás egyet len szint jén sem je lent het nek meg olyan ren -
del ke zé sek, ame lyek az Al kot mány 70/G.  §-ának lé nye gi
tar tal mát (mag vát) sér tik. Va gyis a ha tás kört te le pí tõ jogi
sza bá lyo zás nak a fel ada tok, ha tás kö rök meg ha tá ro zá sa so -
rán az in téz mé nyek szá má ra re á lis le he tõ sé get kell biz -
tosítania ah hoz, hogy Al kot mány ból ka pott fel ada ta ik nak
ele get te hes se nek, be le ért ve azt is, hogy érvényesül -
hessen az Al kot mány 70/F.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog is.

Kö vet kez te tés: je len tõ sé ge van an nak, hogy az Al kot -
mány 70/G.  §-ában írt (vé le mé nye zé si, ja vas lat té te li,
egyez te té si jo gok) te le pí té sé nek jogi sza bá lyo zás ban vá -
lasz tott mód ja. Amennyi ben az in téz mény nek e te kin tet -
ben ér de mi rész vé te li joga van, úgy az ál la mi be avat ko zás -
nak (akár dön tés rõl, akár pusz tán csak a köz re mû kö dé si
jo gok ról le gyen is szó), he lye le het, le ga láb bis al kot má -
nyos sá gi szem pont ból az nem tá mad ha tó.

ad 3. Füg get le nül at tól, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ese té ben exp res sis ver bis szó esik-e er rõl, azok a
szer ve ze ti és mû kö dé si rend jü ket csak tör vény ke re tei kö -
zött ala kít hat ják ki. Konk ré tan:

a) Az Al kot mány 70/G.  §-ában ír tak sze rint az ön ál ló
fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé nek lé nye gi, alap ve tõ
fel té te le a szer ve zet ala kí tá si jog. En nél fog va ez az „au to -
nó mi á ja” lé nye gé hez tar to zó ügy, s ilyen ként – ná lunk
Ma gyar or szá gon – alap ve tõ en tör vényi szin tû sza bá lyo zás 
tár gya. (Irány adó ez a meg ál la pí tás adott szer ve zet lét re ho -
zá sá ra, át szer ve zé sé re és meg szün te té sé re néz ve is.) Eb -
ben a kri té ri um ban ben ne fog lal ta tik to váb bá az az – év ti -
ze de ken ke resz tül ható és ér zé kel he tõ – el vá rás is, hogy
amely szer ve ze tet a tör vény ho zó hoz ta lét re, azt csak a tör -
vényhozó szer vez he ti át, szün tet he ti meg. Fon tos azon ban

meg je gyez ni, hogy amennyi ben a tör vényhozó az át szer -
ve zés, meg szün te tés kri té ri u ma it, eset kö re it egyértel -
mûen, vi lá go san meg ha tá roz za, az e fe lõ li konk rét (az ala -
pí tó tól szár ma zó fel ha tal ma zá son nyug vó „fenn tar tói”)
dön tés már nem mi nõ sít he tõ fel tét le nül alkot mány elle -
nesnek. Ilyen kor ugyan is a „fenn tar tó” az ál lam (mint ala -
pí tó) ál tal pon to san meg ha tá ro zott szem pont rend szer ala -
pul vé te lé vel, an nak ne vé ben és tör vény ben adott fel ha tal -
ma zá sa sze rint jár el. Azaz: nem le het min den re te kin tet
nél kül alkot mány elle nesnek nyil vá ní ta ni azt a meg ol dást,
amely – ilyen ese tek ben – az ala pí tói és a fenn tar tói (be le -
ért ve ebbe az át szer ve zés, meg szün te tés jo gát is) jo go kat
el vá laszt ja egy más tól. (Az új Fot. ezt meg is te szi.) A meg -
szün te tés fe lõ li dön tés eb ben az eset ben nem a fenn tar tó
sza bad be lá tá son nyug vó dön té se, ha nem az ala pí tó aka ra -
tá nak ér vé nye sí té se. Is mét és nyo ma té ko san hang sú lyoz -
va: az ala pí tói és fenn tar tói jo gok (pl. a meg szün te tés re is
ki ter je dõ en) csak ab ban az eset ben vál hat nak el (s to le rál -
ha tó ez al kot má nyos sá gi szem pont ból), ha egy ér tel mû en
és ha tá ro zot tan vissza ve zet he tõk (pl. a meg szün te tés rõl
 szóló fenn tar tói dön tés) az ala pí tó (Or szág gyû lés) aka ra tá -
ra. (Hang sú lyo zom ezért, hogy at tól még ren del kez het ne
egy ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á val, ha nem 
az Or szág gyû lés hoz ná lét re, szer vez né át és szün tet né
meg. Több kül föl di meg ol dás pél dáz za azt, hogy eze ket a
jog kö rö ket pl. a Kor mány gya ko rol ja.)

A több sé gi ha tá ro zat nem is me ri el az au to nó mi át kor lá -
to zó ren de le ti sza bá lyo zás al kot má nyos sá gát. Né ze tem
sze rint az Al kot mány bí ró ság 870/B/1997. szá mú ha tá ro -
za tá ban fog lal tak kal üt kö zik ez a fel fo gás. A hi vat ko zott
ha tá ro zat ugyan is egy ér tel mû eb ben a kér dés ben: „... az in -
téz mé nyi au to nó mia nem kor lát lan, a tör vénnyel vagy an -
nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki bo csá tott más jog sza bá lyok -
kal, azt köz ér dek bõl – pél dá ul a fel sõ ok ta tás egy sé ge sí té -
se, az ok le vél ki bo csá tá sá nak alap já ul szol gá ló kép zés
alap kö ve tel mé nye i nek biz to sí tá sa ér de ké ben – kor lá toz -
hat ja és kor lá toz za is.” (ABH 1999, 611, 613).

Az ala pí tó – a köz ér dek re hi vat ko zás sal – sza bad be lá tá -
sa sze rint hoz hat lét re és szün tet het meg fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nye ket. Ilyen – meg ha tá ro zat lan – mó don vi szont
nem il le ti meg a fenn tar tót az in téz mény meg szün te té sé -
nek a joga. (Még egy szer: csak ak kor, ha té te le sen fel so rolt 
ese tek ben, az ál lam ne vé ben és kép vi se le té ben, an nak fel -
ha tal ma zá sa – tör vényi ki kö té se – nyo mán jár el.) A már
(sza bad be lá tá sa sze rint) lét re ho zott (ala pí tott) in téz mé -
nyek szer ve ze té nek ala kí tá sa (át szer ve zé se) so rán ugyan -
ak kor már az ala pí tó ál la mot is köti vi szont az Al kot mány,
mi vel tör vény ál tal vég re haj tott szer ve zet ala kí tás sal nem
sért he ti az Al kot mány 70/F. és 70/G.  §-ában fog lalt ren del -
ke zé se ket. Va ló já ban te hát az a hely zet áll elõ, hogy mi -
köz ben az iga zán mar káns jo go sít vá nyok (lét re ho zás,
meg szün te tés) te kin te té ben az ál lam (mint ala pí tó) sza bad, 
ad dig az en nél szû kebb tar tal mú jog kör (át szer ve zés, szer -
ve zet ala kí tás) kor lá to zá sok nak vet he tõ alá. (Az Al kot -
mány 70/F. és 70/G.  §-ai alap ján.)
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A tör vényhozónak jo gá ban áll te hát az in téz mé nyek
bel sõ struk tú rá já nak alap ele me it is meg ha tá roz ni, ami azt
je len ti, hogy az e té ren meg mu tat ko zó ál la mi be avat ko zás
nem ér té kel he tõ az in téz mé nyi au to nó mia sé rel me ként.
(870/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 611, 613.)

b) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer ve ze ti au to nó mi á -
ját (és per sze mû kö dé si rend jét) érin tõ kér dés az is, mi lyen
ha tás kö rei van nak a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té -
ben a Kor mány nak és a mi nisz ter nek.

Az Al kot mány ér tel mé ben:

„35.  § (1) A Kor mány

(...)

f) meg ha tá roz za a tu do má nyos és kul tu rá lis fej lesz tés
ál la mi fel ada ta it, és biz to sít ja az ezek meg va ló su lá sá hoz
szük sé ges fel té te le ket.”

(...)

„37.  § (2) A mi nisz te rek a jog sza bá lyok ren del ke zé se i -
nek és a Kor mány ha tá ro za ta i nak meg fele lõen ve ze tik az
ál lam igaz ga tás nak fel adat kö rük be tar to zó ága it, és irá nyít -
ják az alá juk ren delt szer ve ket ...”

Mind a Kor mány, mind a mi nisz ter az idé zett hatáskö -
reit úgy gya ko rol hat ja csak, hogy ez zel nem sért he ti az Al -
kot mány 70/G.  §-ából kö vet ke zõ in téz mé nyi au to nó mi át.

Má sik ol dal ról azon ban: a ci tált al kot má nyi ren del ke zé -
sek kö te le zett sé ge ket ró nak mind a Kor mány ra, mind pe -
dig a mi nisz ter re, ame lyek kö te le sek is an nak ele get ten ni.

Va gyis: ha e kö te le zett sé ge i ket nem tel je sí tik, ma guk is
al kot mány sér tést kö vet nek el.

A Kor mány meg ha tá roz za a tu do má nyos fej lesz tés ál la -
mi fel ada ta it és biz to sí ta ni kö te les ezek meg va ló su lá sá hoz
a szük sé ges fel té te le ket. Mind ad dig al kot má nyos jog kö ré -
ben ma rad te hát, amíg e jog kö ré nek gya kor lá sá val nem
sér ti meg az Al kot mány 70/G.  §-ában írt ren del ke zést. Kö -
te les sé ge ugyan ak kor al kot má nyos jog kö rét e ke re te ken és 
ha tá ro kon be lül gya ko rol ni. Hoz zá te szem mind eh hez: te -
kin tet tel kell len nie eköz ben az Al kot mány 70/F.  §-ában
meg fo gal ma zott ren del ke zés re is. [,,70/F.  § (1) A Ma gyar
Köz tár sa ság biz to sít ja az ál lam pol gá rok szá má ra a mû ve -
lõ dés hez való jo got. (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ezt a jo got
a köz mû ve lõ dés ki ter jesz té sé vel és ál ta lá nos sá té te lé vel,
az in gye nes és kö te le zõ ál ta lá nos is ko lá val, ké pes sé gei
alap ján min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ kö zép- és fel sõ fo -
kú ok ta tás sal, to váb bá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi tá -
mo ga tá sá val va ló sít ja meg.”]

A mi nisz ter csak úgy tud ja ve zet ni az ál lam igaz ga tá si
fel adat kö ré be tar to zó ágát és csak ak kor ké pes irá nyí ta ni
az „alá ja ren delt szer ve ket” [Al kot mány 37.  § (2) be kez dé -
se], ha eh hez meg fe le lõ esz kö zök kel ren del ke zik. A fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben en nek az al kot má nyos
jog kö ré nek tel jes ér té kû gya kor lá sá ban csak az Al kot -
mány 70/G.  §-ának ren del ke zé se kor lá toz za. Ez utób bi
ren del ke zés ugyan is az au to nó mia ga ran cia rend sze ré nek
meg te rem té sé ben a tör vényalkotónak szán meg ha tá ro zó

sze re pet. [Lásd azon ban eh hez a fen tebb a) pont ban ír tak -
hoz fû zött meg jegy zést.]

ad 4. A gaz da sá gi ön ál ló ság lé nye ges ele me az in téz mé -
nyi au to nó mi á nak.

Fon tos hang sú lyoz ni: az in dít vánnyal érin tett egye te -
mek, fõ is ko lák ál la mi egye te mek, fõ is ko lák, ahol az „ál -
lam nak” mint ala pí tó nak és fenn tar tó nak, fi nan szí ro zó nak
van nak, le het nek olyan ha tás kö rei, ame lyek meg vál toz tat -
hat ják, ala kít hat ják a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer ve ze ti
és mû kö dé si rend jét. (Ha nem így len ne, az ál lam csak az
in téz mé nyi gaz dál ko dá sért „ke zes ként” helyt ál ló szer ve -
zet len ne.)

Az elõb bi ek bõl kö vet ke zõ en:

a) Az ál lam nak joga és egy ben kö te les sé ge is arra tö re -
ked ni, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény rend szer „mû kö dõ -
ké pes” le gyen. En nek ér de ké ben ön ma gá ban nem alkot -
mány elle nes az, ha a je len le gi nél ha té ko nyabb nak tûnõ, új
szer ve ze tet hoz lét re. (Je len eset ben ilyen az irá nyí tó tes tü -
let.) Kö te les sé ge vi szont az, hogy az új szer ve ze tet úgy he -
lyez ze el a fel sõ ok ta tás (irá nyí tó) szer ve zet rend sze ré ben,
hogy az zal ne sért se meg az Al kot mány 70/F. és
70/G.  §-ában fog lalt ren del ke zést. (Zá ró jel ben meg jegy -
zem: az „irá nyí tó” tes tü let va ló já ban nem is irá nyí tá si, ha -
nem „ve ze té si” jog kö rö ket ka pott.)

Az az ér zé sem, hogy a több sé gi ha tá ro zat az irá nyí tó
tes tü let nek a pusz ta lé tét is alkot mány elle nesnek tart ja.

A fen ti ek bõl te hát az kö vet ke zik, hogy az ál lam le von -
hat ja an nak szer ve ze ti kon zek ven ci á it (akár új, ed dig is -
me ret len tí pu sú szer ve ze tek lét re ho zá sá val is), hogy je len -
leg pusz tán a kol le gi a li tás ala pel vén mû kö dõ, ja va részt a
me nedzs ment ben já rat lan la i ku sok ve zet te igaz ga tás jel -
lem zi a ma gyar fel sõ ok ta tást. (Ezt sem a meg lé võ Tár sa -
dal mi Ta ná csok, sem pe dig a gaz da sá gi fõ igaz ga tók és
egye te mi kan cel lá rok rend szer be ál lí tá sa ér zé kel he tõ en
nem volt és ma sem ké pes meg vál toz tat ni.)

E szer ve ze ti kor sze rû sí tés so rán an nak sem tu laj do ní tok 
túl zot tan je len tõ sé get, hogy az adott új szer ve zet (itt: irá -
nyí tó tes tü let) tag jai nem áll nak mun ka vi szony ban az in -
téz ménnyel, il let ve hogy nem ren del kez nek meg fe le lõ ké -
pe sí tés sel. (Osz tom e te kin tet ben a né met Ne ve lé si és Tu -
do má nyos szak szer ve zet ál lás pont ját, amely nek ér tel mé -
ben „nem ki fo gá sol ha tó, hogy a tar to má nyi fel sõ ok ta tá si
ta nács tag ja i val szem be ni bi zo nyos ké pe sí té si fel té te lek
nin cse nek sza bá lyoz va. A ta gok le gi ti mi tá sát a ki ne ve zé si
el já rás meg fele lõen biz to sít ja.” (Mu ta tis mu tan dis ha son ló 
a hely zet az új Fot.-ban írt ren del ke zé sek ese té ben is, ahol
az irá nyí tó tes tü let tag ja i nak a több sé gét az in téz mé nyek
vá laszt ják.)

A né met Al kot mány bí ró ság 1/BvR 911/00, 2004.
10. 26. szá mú ha tá ro za ta is a meg fe le lõ he lyén ke ze li az
ilyen in téz mé nye ket: „An nak biz to sí tá sá ra, hogy a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek szer ve ze tét érin tõ dön té sek tu do má -
nyos szem pont ból meg fe le lõ ek le gye nek, szük sé ges a tu -
do má nyos te vé keny sé get vég zõk rész vé te le; e köz re mû -
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kö dés nek nem kell min den eset ben a ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett ön kor mány za ti ság je gyé ben zaj la nia. A fel sõ -
ok ta tás in téz mé nyén kí vü li szer ve ze tek is hoz zá já rul hat -
nak ah hoz, hogy egy fe lõl az ál la mi irá nyí tást a tu do mány
sza bad sá ga vé del mé ben kor lá toz zák, más fe lõl szem be -
száll ja nak a sta tus quo ér de kek tisz ta „ön kor mány za ti mo -
dell be li rög zü lé sé nek ve szé lyé vel”. En nek je gyé ben hang -
sú lyoz ta: „A jog al ko tó sem a fenn ál ló fel sõ ok ta tá si struk -
tú rák hoz, sem ezek egyes ele me i hez nincs köt ve. Nem
csu pán új mo del le ket és irá nyí tá si tech ni ká kat fej leszt het
és pró bál hat ki (vö. BVerf.GE 47, 37<404>: tu do mány me -
nedzs ment), ha nem egye ne sen kö te les az ed di gi szer ve ze ti 
for mák kri ti kai meg kö ze lí té sé re és kor sze rû sí té sé re. (vö.
BVerf.GE 35, 79<117> al kot mány bí ró sá gi ál lás fog la -
lás.)”

Egy új szer ve zet al kot má nyos sá gá nak, alkot mány elle -
nességének vol tát nem pusz ta léte, ha nem az dön ti el, hogy 
a neki szánt ha tás kö rök nem le he tet le ní tik-e el az in téz mé -
nyi tes tü le tek Al kot mány ban biz to sí tott sze rep kö ré nek ér -
vé nye sü lé sét. Erre pe dig a vá laszt csak az in dít vánnyal tá -
ma dott ren del ke zé sek egyen kén ti vizs gá la tá val le het meg -
ad ni.

b) Az ál lam nak, mint fenn tar tó nak és fi nan szí ro zó nak
jo gá ban áll akár „meg ren de lé se ket” is adni a fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek nek. Azaz: nem alkotmány elle nes az, ha az
ál lam pl. idõ le ge sen az al kal ma zott ku ta tá so kat pre fe rál ja,
át me ne ti leg sze ré nyeb ben ho no rál va az alap ku ta tá so kat.
Az ál la mot az ilyen faj ta tá mo ga tá si rend szer ki ala kí tá sá -
nak a joga és le he tõ sé ge meg il le ti, ami ön ma gá ban nem
sér ti a tu do mány sza bad sá gát.

c) Az ál lam cél irá nyos, köz ér de kû fel adat el lát ásá val
szo ros kap cso lat ban álló ku ta tá so kat is fel ka rol hat. Ha
nem így len ne, a tu do mány sza bad sá gá ra hi vat ko zás sal a
hob bi ku ta tá si té má kat is szol gai mó don az idõk végeze -
téig tá mo gat nia kel le ne.

d) Az ál lam jo go sult a kép zés alap ve tõ rend jét is meg -
ha tá roz ni. Fenn tar tó ként (tör vényi sza bá lyo zás ban rög zít -
ve) akár ak ként is dif fe ren ci ál hat, hogy mi lyen kép zé se ket
tá mo gat (sõt pre fe rál), s me lye ket hagy sza ba don, az in téz -
mé nyek re bíz va, be le ért ve azok in téz mé nyek ál ta li fi nan -
szí ro zá sát is. E jog kö ré nek – fenn tar tó ál ta li – gya kor lá sa
nem sér ti az Al kot mány 70/F.  §-át sem, el len ke zõ leg ez
ép pen eb bõl fa ka dó kö te le zett sé ge. A fel sõ fo kú ok ta tá si
in téz mé nyek ben egy ide jû leg kell biz to sí ta ni egy fe lõl a tu -
do má nyos ku ta tás sza bad sá gát, a tan sza bad sá got, a ta ní tás
sza bad sá gát, más fe lõl az ál lam pol gá rok mû ve lõ dés hez
való jo gát, e jo gá nak ér vé nye sü lé si fel té te le it. Az Al kot -
mány 70/F.  § (2) be kez dé se sze rint az ál lam pol gá rok szá -
má ra ké pes sé ge ik alap ján hoz zá fér he tõ vé kell ten ni a fel -
sõ fo kú ok ta tás ban való rész vé telt. Eb bõl kö vet ke zik az ál -
lam kö te les sé ge az Al kot mány 70/F.  § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ fel sõ fo kú in téz mény rend szer mû köd te té sé re
(anya gi stb. fel té te lei biz to sí tá sá ra), ugyan ak kor – eb bõl
fa ka dó an – az ál lam joga a fel sõ fo kú in téz mé nyek mû kö -
dé si rend jé nek a ki ala kí tá sa. Eb ben az össze füg gés ben a
fel sõ fo kú in téz mé nyek nem ren del kez nek tel jes autonó -

miával, eb bõl az as pek tus ból az ál lam – a mû ve lõ dés hez
való jog ér vé nye sí té sé hez szük sé ges mér ték ben és mó -
don – be avat koz hat a fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek fel -
épí té sé be, szer ve ze té be, mû kö dé si rend jé be, a kép zés
struk tú rá já ba.

IV.

Az indítványra adható válaszok

A fen ti ek alap ján a kö vet ke zõk meg fo gal ma zá sá ra le het 
vál lal koz ni:

1. Al kot mány el le nes nek tar tom ma gam is az új Fot.
25.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést.

E ren del ke zés – az új Fot. 5.  § (3) be kez dé sé vel együtt
ér tel mez ve – az au to nóm mû kö dés (s vele együtt a tu do -
mány sza bad mû ve lé se) le he tõ sé gé tõl foszt ja meg a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nye ket az zal, hogy a ki fo gás olt ren del ke -
zés ben nem biz to sít ja az in téz mé nyek vé le mény nyil vá ní -
tá si jo gát sem olyan ügy(ek)ben, amely(ek)ben csak az in -
téz mé nyek dön té si jog kö ré nek biz to sí tá sa áll na össz hang -
ban az Al kot mány 70/G.  §-ában meg fo gal ma zott ren del -
ke zés sel.

Nem az irá nyí tó tes tü let léte, ha nem an nak ilyen mó don
sza bá lyo zott ha tás kö re al kot mány sér tõ. (Az irá nyí tó tes tü -
let dön té si jo got ka pott az in téz mé nyi au to nó mia lé nye ges
tar tal má hoz tar to zó ügy ben.)

2. Al kot mány el le nes nek tar tom az új Fot. 25.  § (2) be -
kez dé se fg) pont já ban írt ren del ke zést is, mert az irá nyí tó
tes tü let „szu ve rén” mó don, ki zá ró lag maga dönt olyan
ügy ben, amely lé nye gé nél, tar tal má nál fog va az in téz mé -
nyi au to nó mia „mag vát”, a szer ve ze ti egy sé gek át ala kí tá -
sá nak, meg szün te té sé nek a jo gát je len ti.

Hang sú lyo zom: az (akár „irá nyí tó tes tü let” ál ta li) ilyen
dön tés ben való köz re mû kö dést (vé le mény, ja vas lat té tel)
nem le het ne alkot mány elle nesnek mi nõ sí te ni, mert az ál la -
mot – a „mû kö dõ ké pes ség” biz to sí tá sa je gyé ben – meg il -
le ti az a jog, hogy akár új szer ve ze tet is hoz zon lét re. Itt
sem a szer ve zet tel van te hát a gond, ha nem an nak a ha tás -
kö ré vel.

Meg jegy zem ugyan ak kor, hogy a 25.  § (3) be kez dé se
sem hagy ha tó érin tet le nül a vizs gá lat so rán. Az egész be -
kez dés alkot mány elle nes, mert vi lá go san mu tat ja azt,
hogy az alap ve tõ en fel sõ ok ta tá si au to nó mia kö ré be tar to zó 
ügy ben gya kor la ti lag a sze ná tus ha tás kö rét ve szi át az irá -
nyí tó tes tü let. Ugyan így érin tett a 20.  § (1) be kez dé se is.
Ezt sem tá mad ja az in dít vány, en nek el le né re még sem
hagy ha tó fi gyel men kí vül. S va ló ban itt jön elõ a I./2. pont -
ban rész le te zett in dít vány hoz kö tött ség nek a kér dé se. A
ha tá ro zat – a szi go rú in dít vány hoz kö tött ség ta la ján áll -
va – nem vizs gál ja az új Fot. 20.  § (1) és 25.  § (3) be kez dé -
sét. En nek vi szont az lesz a kö vet kez mé nye, hogy hi á ba
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nyil vá nít ja alkot mány elle nessé az Al kot mány bí ró ság az
új Fot. 25.  § (2) be kez dé se fg) pont já ban írt ren del ke zést,
ha tá lyos és „al kot má nyos” ma rad pl. az a ren del ke zés,
amely sze rint: „A fel sõ ok ta tá si in téz mény stra té gi ai dön -
tést hozó és an nak vég re haj tá sát el len õr zõ szer ve az irá nyí -
tó tes tü let.” [20.  § (1) be kez dés]. To váb bá: „Az irá nyí tó
tes tü let ha tá roz za meg (sic!) a fel sõ ok ta tá si in téz mény
szer ve ze ti ta go zó dá sát. Az irá nyí tó tes tü let dön té se elõtt
be szer zi a sze ná tus vé le mé nyét. A sze ná tus az irá nyí tó tes -
tü let meg ke re sé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nyil -
vá nít hat vé le ményt. A ha tár idõ jog vesz tõ. Az irá nyí tó tes -
tü let dön té se alap ján (sic!) a sze ná tus – a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban – meg ha tá roz za a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény mû kö dé si rend jét.” [25.  § (3) be kez dés]. Volt-e
hát ér tel me an nak, hogy az Al kot mány bí ró ság meg sem mi -
sí tet te a 25.  § (2) be kez dé sét? Sze rin tem nem sok.

3. Nem tar tom ugyan ak kor ma ra dék ta la nul alkot mány -
elle nesnek az új Fot. 32.  § (11) be kez dés c) pont já ban ír ta -
kat, amely sze rint a Kor mány ha tá roz za meg a dok to ri fo -
ko zat meg szer zé sé nek fel té te le it, a dok to ri is ko la lé te sí té -
sé nek el já rá si rend jét.

Ha ezt a ren del ke zést alkot mány elle nessé nyil vá nít juk,
meg foszt juk a Kor mányt at tól a le he tõ ség tõl, hogy az Al -
kot mány 35.  § (1) be kez dés ben írt kö te les sé gét tel je sít se.
A ren del ke zést össz hang ban ál ló nak lá tom te hát a Kor -
mány al kot má nyos sze rep kö ré vel. [Má sik ol dal ról néz ve:
ha ezt a ha tás kört is el vi tat juk tõle, va jon még mi lyen esz -
kö ze ma rad az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés f) pont já ban
írt kö te les sé gé nek tel je sí té sé hez? Mi ért nem fér bele ez a
ha tás kö re abba az al kot má nyos fel adat kö ré be, hogy „meg -
ha tá roz za a tu do má nyos ... fej lesz tés ál la mi fel ada ta it és
biz to sít ja az ezek meg va ló su lá sá hoz szük sé ges feltéte -
leket”?]

Be lá tom, más meg íté lé se le het an nak, hogy „a Kor mány 
ha tá roz za meg az egyes tu do mány te rü le tek hez tar to zó tu -
do mány ága kat, ame lye ken a dok to ri kép zés fo lyik.” E te -
kin tet ben va ló ban az Or szág gyû lés nek kell ér de mi köz re -
mû kö dõi jo got biz to sí ta ni, amely e jog kö ré nek per sze nem 
fel tét le nül kell, hogy tör vé nyi sza bá lyo zás sal te gyen
 eleget.

4. A több sé gi ha tá ro zat az új Fot 37.  § (4) be kez dé sét
meg sem mi sí ti. Ál lás pon tom sze rint nem ál la pít ha tó meg
az alkot mány elle nesség a be kez dés va la mennyi pont já ra.

Min de nek elõtt meg jegy zem: a 37.  § (4) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ mon da tá ban írt „– az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot ta kon kí vül –” ki té tel arra utal, hogy a fenn tar tó az
(1) be kez dés ben írt ese tek ben is „meg szün te ti” (meg szün -
tet he ti) a fel sõ ok ta tá si in téz ményt. Itt azon ban a „tör lés”
ke ve re dik a „meg szün te tés”-sel. Né ze tem sze rint a 37.  §
(1) be kez dé sé ben nincs is szó fenn tar tó ál ta li meg szün te -
tés rõl, an nál in kább a 37.  § (2) be kez dé sé ben. (Ami vi -

szont – a szûk in dít vány ér tel me zés  miatt – ta ka rás ban ma -
rad.)

A 37.  § (4) be kez dés egyes pont ja i ban fog lal tak dif fe -
ren ci ált vizs gá la ta szá mom ra a kö vet ke zõ ered ményt
 hozta:

a) 37.  § (4) be kez dés a) pont: itt az el na gyolt (kel lõ en át 
nem gon dolt) sza bá lyo zás ban (pon to sab ban szó hasz ná lat -
ban) lá tom az alkot mány elle nesség meg ál la pít ha tó sá gá -
nak az okát. A fenn tar tó ugyan is egye ne sen ma gát a fel sõ -
ok ta tá si in téz ményt szün tet he ti meg az a) pont ban rész le -
te zett eset ben, s nem pe dig pl. a fel vé tel lel esz ten dõ kön át
si ker te le nül pró bál ko zó sza ko kat. Ha az utób bi eset rõl len -
ne szó – né ze tem sze rint – nem le het ne meg ál la pí ta ni az
alkot mány elle nességet.

b) 37.  § (4) be kez dés b) pont: itt mér le ge lés re van szük -
ség, mely re az ala pí tó nak van joga a fenn tar tó té nyek kel
meg ala po zott elõ ter jesz tése alap ján. Ezért az ilyen ok ból
tör té nõ – fenn tar tó ál ta li – meg szün te tést alkot mány elle -
nesnek tar tom. Ha nem így len ne, a fenn tar tó – sza bad
mér le ge lé se alap ján – fog lal hat na ál lást a fel sõ ok ta tá si
 autonómia lé nye ges össze te võ ele mét je len tõ meg szün te -
tés tár gyá ban.

c) 37.  § (4) be kez dés c) pont: csak lát szat ra ope rál a tör -
vényalkotó ha tá ro zat lan fo gal mak kal (,,éssze rû és ta ka ré -
kos gaz dál ko dás kö ve tel mé nye”). Ezek tar tal mát ugyan is
ép pen maga pon to san meg ha tá roz za: „e miatt a költ ség ve -
té sét túl lép te, hat van na pon túli le járt adós ság ál lo má nya
több mint egy költ ség ve té si éven ke resz tül el ér te az éves
költ ség ve té sé nek húsz szá za lé kát.” Nincs te hát meg fog ha -
tat lan a meg ha tá ro zás ban, el len ke zõ leg: ép pen maga a tör -
vényalkotó mond ja meg, mit ért – az adott eset ben – az
éssze rû és ta ka ré kos gaz dál ko dás kö ve tel mé nyén. Itt is
egy ér tel mû nek lá tom a kri té ri u mo kat, en nek meg fele lõen
– né ze tem sze rint – nem nyil vá nít ha tó alkotmány elle -
nesnek ez a ren del ke zés. (Meg jegy zem: a ha tá ro zat lan
jog fo gal mak  miatti meg sem mi sí tés fel ve ti azt, hogy eb bõl
az ok ból tu cat já val kel le ne más jog sza bá lyo kat is meg -
sem mi sí te nünk. En nek tar tal ma, össze te või fe lõl a gya kor -
lat ban ki ala kul tak bi zo nyos tám pon tok, s eze ket ve szi ala -
pul pl. az Ál la mi Szám ve võ szék is.) A je len eset ben en nek
kö ze leb bi tar tal mat ad a tör vény ho zó, így nem lá tom bi zo -
nyít ha tó nak a több sé gi ha tá ro zat nak azt az ál lí tá sát, hogy
az „éssze rû és ta ka ré kos gaz dál ko dás tar tal ma gya kor la ti -
lag meg ha tá roz ha tat lan.” A dön tés ho zó nak az adott eset -
ben ép pen hogy nincs sza bad mér le ge lé si joga, ha nem el -
já rá sa té nyek hez van köt ve: a költ ség ve tés túl lé pé sé hez és
ah hoz, hogy az in téz mény hat van na pon túli le járt adós -
ság ál lo má nya több mint egy költ ség ve té si éven ke resz tül
el ér te az éves költ ség ve té sé nek húsz szá za lé kát.
 Mindamellett hang sú lyo zom: az ilyen adós ság ál lo mány -
nak  önhibán kí vül ke let ke zett nek kell len nie, te hát
– mond juk – nem köz pon ti lag el ren delt in teg rá ció nyo mán 
elõ ál lott nak, ahol va la mely fel sõ ok ta tá si in téz mény ela dó -
so dá sá hoz pl. ki erõ sza kolt in teg rá ció ve ze tett el. (Mert
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pl. egy má sik egye te mi Kar adós sá ga it kény te len ma gá ra
vál lal ni.) Ez a szi tu á ció te hát nem a vizs gált eset kör be so -
rol ha tó, sok kal in kább a jog al ko tás sal vagy fenn tar tói dön -
tés sel oko zott kár ka te gó ri á já ba.

d) A 37.  § (4) be kez dé sé nek d) pont ját a miatt tar tom
alkot mány elle nesnek, mert a je len le gi szö veg azt su gall ja,
hogy a fenn tar tó is lét re hoz hat fel sõ ok ta tá si in téz ményt.
[,,A fenn tar tó a fel sõ ok ta tá si in téz ményt – az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül – a kö vet ke zõ ese tek ben
szün tet he ti meg: … d) ha a mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mény he lyett egy vagy több, má sik fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt lé te sít.”] Al kot mány el le nes te hát a ren del ke zés,
még pe dig eb bõl az ok ból.

e) A 37.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja is al kot mány el le -
nes. Itt is a vé den dõ ér dek kel és ér ték kel (fel sõ ok ta tá si
 autonómia) nincs össz hang ban a gya kor la ti lag sza bad
mér le ge lé sen nyug vó fenn tar tó ál ta li meg szün te tés. A „fo -
lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges fel té te lek” hi á nyát – té -
nyek re ala pí tott elõ ter jesz tésében – a fenn tar tó nak kel le ne
va ló szí nû sí te nie, de azok fe lõl csak az ala pí tó dönt het ne.

Össze gez ve: a 115.  § (3) be kez dé sé ben meg hi vat ko -
zott 37.  § (4) be kez dés c) pont já ban írt ren del ke zést nem
tar tom alkotmányelle nesnek. Ha pe dig a 37.  § (4) be kez -
dé sé nek egé szét vesszük ala pul, úgy az a), b), d) és az
e) pon tok alkotmányelle nességének meg ál la pí tá sá val
egyet ér tek. [Meg jegy zem azon ban: a több sé gi ha tá ro zat
e pon tok ra ki ter jesz ke dett. Szo ros tar tal mi és lo gi kai
össze füg gés okán ugyan ezt kel lett vol na ten nie – né ze -
tem sze rint – a 20.  § (1), a 25.  § (3) és a 37.  § (2) be kez -
dést il le tõ en is.]

5. Nem tar tom alkot mány elle nesnek az új Fot. 115.  §
(3) be kez dés elsõ mon da tát sem. Egy pusz ta „fel hí vás”
sem il let né meg esze rint a fenn tar tót, aki ugyan ak kor fe lel
az in téz mény tar to zá sa i ért? A „fel hí vás” jo gá nak és le he -
tõ sé gé nek fenn tar tó nál tör té nõ biz to sí tá sa mel lett két érv is 
szól: az egyik le he tõ ség az, hogy az in téz ke dé si terv meg -
old ja a gon do kat. Ek kor nyil ván va ló, hogy to váb bi in téz -
ke dés nem szük sé ges. A má sik le he tõ ség pe dig az, hogy
nem old ja meg a prob lé má kat (pl. nem is al kal mas a meg -
ol dás ra): ek kor vi szont e „fel hí vás” meg ala poz za az ala pí -
tó szük sé ges nek mu tat ko zó in téz ke dé se it.

115.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tát sem mi nõ sí -
tet tem vol na ön ma gá ban alkot mány elle nesnek. Ha ugyan -
is az új Fot. 37.  § (4) be kez dés c) pont já ban írt fenn tar tói
moz gás te ret pon to san meg ha tá ro zott nak ítél jük (ma gam
ezt tet tem), úgy az arra rá épü lõ má so dik mon dat a tör -
vényhozó ön kor lá to zá sá nak te kint he tõ, amennyi ben
mind ezek kö vet kez mé nye i nek le vo ná sá ra (to váb bi mû -
köd te tés, át szer ve zés, meg szün te tés stb.) az ala pí tó a fenn -
tar tót fel ha tal maz ta. E fel ha tal ma zás fo ga dá sá ra pe dig ala -
pot te remt az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja,
ille tõ leg 37.  § (2) be kez dé se. Kü lön is hang sú lyo zom: a
mi nisz te rek Al kot mány ban biz to sí tott – az Al kot mány

70/G.  §-ával nem üt kö zõ – irá nyí tá si jog kö re a fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban is meg áll, ez utób bi a kat ez 
alól nem emel te ki a tör vényhozó. (Az „ön ma gá ban” ki té -
tel arra utal, hogy más ok ból eset leg mód nyíl hat az alkot -
mány elle nesség ki mon dá sá ra.)

[Az új Fot. 37.  § (4) be kez dé se a) pont ja alkot mány elle -
nességének ki mon dá sá val ér te lem sze rû, hogy vele kap -
cso lat ban már nem ke rül szó ba a 115.  § (3) be kez dé se má -
so dik mon da tá nak al kot má nyos vol ta, vagy eset le ges
alkot mány elle nessége.]

A 4. pont ban ír tak sze rint nem alkot mány elle nes a 37.  §
(4) be kez dés pont já ban írt ren del ke zés, ezért a 115.  §
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta sem mi nõ sít he tõ
– vele össze füg gés ben – alkot mány elle nesnek.

6. Al kot mány el le nes nek tar tom vi szont ma gam is az
új Fot. 115.  § (8) be kez dé sé ben írt ren del ke zést, mi vel a
„ha tás kör gya kor ló szint” (mi nisz ter) a fel adat jel le gé hez,
tar tal má hoz (az Al kot mány 70/G.  §-ához való vi szo nyá -
hoz) mér ve ala csony. Az ok ta tá si mi nisz ter e – gya kor la ti -
lag kö ze leb bi tám pon tok nél kü li, diszk re ci o ná lis – jog kö re 
ugyan is (,,fel füg geszt he ti a nor ma tív költ ség ve té si tá mo -
ga tás fo lyó sí tá sát”) tény le ge sen a fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé sé nek el le he tet le nü lé sé ig ve zet het ne el.

7. Az in dít vány sze rint az új Fot. 115.  § (3) be kez dé se
és 115.  § (8) be kez dé se azért is el len té tes az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sé vel, 70/G.  §-ával és 70/K.  §-ával, mi vel 
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra nem biz to sít ja a bí ró -
ság hoz for du lás jo gát az ok ta tá si mi nisz ter fenn tar tói dön -
té se i vel kap cso lat ban.

A fenn tar tói dön té sek el le ni bí rói út meg en ge dé se ide -
gen a ma gyar jog rend szer tõl, va gyis pél da nél kü li len ne.
Pél da nél kü li len ne az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban is
az, ha e te kin tet ben – az in dít vány ban aján lott – „el ke rül -
he tet le nül szük sé ges” és „ará nyos” tesz tet ven né ala pul az
Al kot mány bí ró ság. Ál lás pon tom sze rint a jog sza bály ban
biz to sí tott ilyen fenn tar tói dön té sek el len nyit va áll az út
ma is az elõtt, hogy az in téz mé nyek az Al kot mány bí ró ság -
hoz for dul ja nak. (,,Bár ki”-ként.)

8. Al kot mány el le nes nek tar tom az új Fot. 151.  § (5) be -
kez dé sét, de csak úgy, ha hang sú lyoz zuk: ezút tal szi go rú a
mér cénk.

9. Al kot mány el le nes az új Fot. 153.  § (2) be kez dé se.

(In do ka im meg egyez nek a ha tá ro zat-ter ve zet ben ír tak -
kal.)

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1103/2005. (X. 27.) Korm.

határozata

az 1956-os forradalom és szabadságharc
50. évfordulóján, 2006-ban megrendezendõ

Emlékév programjáról

A Ma gyar Köz tár sa ság Nem ze ti Em lé ke zet Prog ram já -
ról (2004–2010)  szóló 1127/2003. (XII. 17.) Korm. ha tá -
ro zat 2006. évet az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc,
a XX. szá za di ma gyar tör té ne lem leg je len tõ sebb sza bad -
ság küz del mé nek 50. év for du ló ját Em lék év vé (a továb -
biakban: Em lék év) nyil vá ní tot ta. A Kor mány az Emlékév
programjáról az alábbi határozatot hozza:

1. A Kor mány el fo gad ja az Em lék bi zott ság ál tal ja va -
solt és a je len tõs ’56-os szer ve ze tek rész vé te lé vel mû kö dõ
Tár sa dal mi Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott, „Az 1956-os Em -
lék év pre am bu lu ma és cél jai” címû alap ve tést (1. számú
mel lék let), va la mint az Em lék év prog ram ját (2. számú mel -
lék let), és elõsegíti annak megvalósítását.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
kül ügy mi nisz ter
ok ta tá si miniszter
honvédelmi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

2. A Kor mány tu do má sul ve szi, hogy az Em lék év prog -
ram já nak meg va ló sí tá si költ sé ge i re a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatal költ ség ve té sé ben 2005. év ben 405 mil lió fo rint áll
ren del ke zés re, a 2006. évi költ ség ve té si tör vényj avaslatban
1.588 mil lió fo rint elõ irány zat ke rült ter ve zés re.

3. A Kor mány fel ké ri az Em lék bi zott sá got és a Tár sa -
dal mi Bi zott sá got, hogy egy-egy ta got de le gál ja nak a pá -
lyá za to kat el bí rá ló szakmai zsûrikbe.

4. Az Em lék bi zott ság aján lá sa alap ján az egyes tár cák -
nál 2005. no vem ber 30-ig ki írás ra ke rü lõ pá lyá za tok ról és
azok ter ve zett költ ség ve té sé rõl a Kor mányt je len tés ben
tájékoztatni kell.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
érin tett miniszterek

Ha tár idõ: 2005. de cem ber 7.

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

1. számú melléklet
az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozathoz

Az 1956-os Emlékév preambuluma
és céljai

Pre am bu lum
 
Ma gyar or szág XX. szá za di tör té nel mé nek leg fé nye -

sebb, majd leg tra gi ku sabb nap jai zaj lot tak 1956 ok tó be ré -
ben és no vem be ré ben. 1956 ma olyan év szám, amely nek
kap csán az egész vi lág össze kö ti Ma gyar or szág ne vét a
sza bad sá gért ví vott igaz sá gos küz de lem mel. Öt ven éve
azok ban a na pok ban min den Ma gyar or szág ról, a ma gyar
em be rek rõl szólt. A vi lág arra fi gyelt, mi lyen jö võt ál mod -
nak ma guk nak a ma gyar pol gá rok, akik egyik nap ról a má -
sik ra alatt va lók ból, el nyo mot tak ból tu da tos pol gá rok ká,
de mok ra ták ká vál tak.

Nem ze tünk tör té nel me so rán min dig ha tá ro zot tan fel lé -
pett az ide gen el nyo más el len, de soha nem kel tett ak ko ra
szim pá ti át a ma gyar ság küz del me, mint 1956-ban. A sza -
bad vi lág min den érzõ pol gá ra ér dek lõd ve, de ag gód va és
együtt ér zés sel fi gyelt a Kár pát-me den cé re. A kö zös el nyo -
más ban, a vas füg göny mö gött élõ ke let-kö zép-eu ró pai né -
pek ben, a szom széd or szá gok ban élõ ma gyar és nem ma -
gyar nem ze ti sé gû em be rek ben is fel lob bant a re mény láng -
ja: ha Ma gyar or szá gon si ke rül, ak kor az egész ré gi ó ban
van re mény a vál to zás ra, a sza bad ság ra. Ezért nem csak
min den ma gyar, ha nem a vi lág sza bad ság sze re tõ né pei is a
ma gu ké nak érez he tik azt a hõsi tet tet, amellyel el nyo mott
or szá gunk a túl erõ tank ja i val szem ben is fel vet te a har cot a 
sza bad sá gá ért. A ma gyar nép bá tor fel ke lé se volt a kiin -
dulópontja an nak a fo lya mat nak, mely oda ve ze tett, hogy
ma már nem a ter ror ural ko dik – ré mü le tet kelt ve – Ke let-
és Kö zép-Eu ró pá ban.

A ma gyar nem zet bel sõ el len ál lá sa tört fel szín re
1956-ban a majd egy év ti ze de tar tó torz kom mu nis ta dik ta -
tú rá val szem ben. Az ’56-os for ra da lom és sza bad ság harc
az 1945 és 1956 kö zöt ti füg get len sé gért, a de mok rá ci á ért
fel lé põ tö rek vé sek be te tõ zõ dé se volt. 1956. ok tó ber 23-án
fel szín re tört az ad dig el foj tott erõ, amely a gyõz tes for ra -
da lom ban tes te sült meg, hi szen el sö pör te a dik ta tú rát, és
de mok ra ti kus el ve ken ala pu ló kor mány ala kult, mely a
ma gyar nép bi zal mát és tá mo ga tá sát él vez te. Azon ban a
gyõz tes for ra da lom ered mé nye it ha ma ro san meg kel lett
vé de ni az ide gen el nyo mó ha ta lom tú le re jé vel szem ben. A
for ra da lom vé del mé ben foly ta tott sza bad ság küz de lem
nem le he tett si ke res, de a sza bad ság utá ni vágy to vább élt
az em be rek ben, mely nek ered mé nye ként jö he tett lét re a
rend szer vál to zás. Az, hogy ma bé ké ben él he tünk egy fej -
lõ dõ or szág ban, nem kis rész ben azok nak kö szön he tõ,
akik a for ra da lom ban és a sza bad ság harc ban részt vet tek.
Ezért el mond hat juk az 1956-os for ra da lom a jövõ felé irá -
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nyult, esz mé je to vább élt a vissza té rõ el nyo más év ti ze de i -
ben is, és egy ér tel mû vé tet te a ke let-kö zép-eu ró pai dik ta -
tú rák szá má ra, hogy ha tal muk vé ges és tö ré keny.

1956 üze ne te az a je len kor nak és a jö võ nek, hogy az
egyé nek ben meg lé võ aka rat és ér zés, ha egy cél ér de ké ben
egye sül, ak kor nincs olyan el nyo mó ha ta lom, amely meg -
foszt hat ja a pol gá ro kat a sza bad gon dol ko dás tól, a szó lás -
sza bad ság tól, alap ve tõ em be ri sza bad ság jo ga ik tól, nem ze -
ti iden ti tá suk tól.

Az Em lék év cél ja
 

Az Em lék év cél ja, hogy
 

1. fel hív ja a fi gyel met arra a kö zös fe le lõs ség vál la lás ra, 
ál do zat kész ség re, tár sa dal mi szo li da ri tás ra, nem ze ti egy -
ség re, amely jel lem zõ volt az 1956-os for ra da lom ra és sza -
bad ság harc ra;

2. em lé ket ál lít son azok nak, akik a har cok so rán es tek
el hõ si es küz de lem ben, vagy a meg tor lás ide jén már tír ha -
lált hal tak;

3. erõ sít se a köz tünk élõ ’56-osok és 1956 elõt ti po li ti -
kai ül dö zöt tek tár sa dal mi meg be csü lé sét, el is mert sé gét.
Le he tõ sé get te remt sen arra, hogy a szé les körû nem zet kö zi 
és ha zai meg em lé ke zé sek mel lett az ’56-os szer ve ze tek -
nek is le he tõ sé gük nyíl jon mél tó, a sa ját ér ték rend jük nek
meg fe le lõ meg em lé ke zé sek re;

4. olyan ran gos és szín vo na las ese mé nye ket ter vez -
zünk mind ide ha za, mind kül föl dön – ki e mel ten a ha tá ron
túl élõ nem zet tár sa ink kö ré ben –, ame lyek a vi lág fi gyel -
mét Ma gyar or szág ra, a ma gyar ság és 1956 meg is mer te té -
sé re irá nyít ják;

5. Ma gyar or szág lás sa ven dé gül a „vi lá got”, és fe jez ze
ki kö szö ne tét mind azok nak az ál la mok nak, és kül föl di ál -
lam pol gá rok nak (ma gyar és nem ma gyar nem ze ti sé gû ek -
nek egy aránt), akik mel lénk áll tak, se gí tet ték a ma gyar nép 
sza bad ság küz del mét, véd ték, be fo gad ták me ne kü lõ hon fi -
tár sa in kat;

6. a ma gyar tár sa da lom, kü lö nö sen az if jabb kor osz tá -
lyok sze rez ze nek mi nél több in for má ci ót, be nyo mást az
1956-os for ra da lom ról és sza bad ság harc ról, an nak szel le -
mi sé gé rõl;

7. az ese mény so ro zat ne csu pán a múlt nak ál lít son em -
lé ket a je len ben, ha nem az el kö vet ke zõ ge ne rá ci ók nak is
szól jon, ezért egy szer re al kal maz zon ha gyo má nyos, jól
be vált mód sze re ket és mo dern, jö võ be mu ta tó megoldá -
sokat;

8. tu da to sít sa azt a kap cso la tot, amely 1956 és a je len -
kor, azaz a sza bad, eu ró pai, de mok ra ti kus Ma gyar or szág
kö zött fenn áll.

2. számú melléklet
az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozathoz

Az 1956-os Emlékév programja*

1. Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 50. év for -
du lós Em lék mû vé nek el ké szí té se
 

A nem zet kö zi terv pá lyá zat nyer tes pá lya mû vé nek meg -
va ló sí tá sa. Az Em lék mû vet a mû vé szek az ’56-os szer ve -
ze tek ál tal ja va solt jel ké pek el he lye zé sé vel ké szí tik el.

Az Em lék mû hely szí nén, az Em lék mû mé re té nek meg -
fe le lõ nagy mé re tû ve tí tõ fe lü le ten, idén ok tó ber 23-ától
jövõ év ok tó ber 22-éig óri á si mé re tû ké pek ve tí té sé re ke rül 
sor. A ve tí té sek té mái: a ké szü lõ Em lék mû re, az 1956-os
for ra da lom ra és sza bad ság harc ra, az Em lék év prog ram já ra 
vo nat ko zó képi anyag és in for má ció, me lyet két-há rom he -
ten te fris sí te nek.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: az Em lék mû el ké szí té sé re: 2006. ok tó ber 20.

2. To váb bi em lék mû vek, em lék he lyek
 

– He lyi, el sõ sor ban vi dé ki em lék mû vek ké szí té sé nek
pá lyá za ti úton tör té nõ tá mo ga tá sa.

Há rom ka te gó ri á ban le het pá lyáz ni:
= 10 ezer fõ alat ti te le pü lé sek a kért tá mo ga tás leg -

alább 30%-ának meg fe le lõ ön résszel, ma xi má li -
san 3,5 mil lió fo rin tos köz pon ti tá mo ga tás ra pá -
lyáz hat nak;

= 10 ezer és 50 ezer fõ kö zöt ti te le pü lé sek a kért tá -
mo ga tás leg alább 50%-ának meg fe le lõ ön résszel,
ma xi má li san 5,5 mil lió fo rin tos köz pon ti tá mo ga -
tás ra pá lyáz hat nak;

= 50 ezer fõ fe let ti te le pü lé sek a kért tá mo ga tás leg -
alább 75%-ának meg fe le lõ ön résszel, ma xi má li -
san 8 mil lió fo rin tos köz pon ti tá mo ga tás ra pá lyáz -
hat nak.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

* A prog ram lis ta az Em lék bi zott ság dön té se alap ján mó do sul hat, in do -
kolt eset ben – a költ ség ve té si ke ret ha tá ra in be lül – új prog ram ele mek kel bõ -
vít he tõ. Az Em lék bi zott ság 2006. már ci us 1-jéig vég le ge sí ti az Em lék év
prog ram ját, és ar ról prog ram fü ze tet ál lít össze.
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– A Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány ko or di nál ja,
hogy az év for du ló esz ten de jé ben a je len tõs ’56-os szer ve -
ze tek szer ve zé sé ben is mél tó, sa ját ér ték rend jük nek meg -
fe le lõ meg em lé ke zé sek re, em lék hely(ek) lé te sí té sé re is le -
gyen mód.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: a ja vas la tok meg té te lé re: 2006. ja nu ár 31.

3. Pá lyá zat já ték fil mek, do ku men tum fil mek készí tésére
 

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

4. Pá lyá zat az Em lék év vel kap cso la tos te le ví zi ós pro -
duk ci ók, meg em lé ke zé sek el ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra,
to váb bá kül föl di, az 1956-os té má val fog lal ko zó fil mek
su gár zá sá nak elõ se gí té sé re

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2006. ja nu ár 31.

5. Pá lyá zat az 1956-tal fog lal ko zó mû vek szín pad ra ál -
lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

6. Pá lyá zat 1956-tal fog lal ko zó kép zõ mû vé sze ti al ko -
tá sok ké szí té sé re, ki ál lí tá sá ra

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

7. Pá lyá zat 1956-tal fog lal ko zó már meg lé võ ma gyar
nyel vû iro dal mi mû vek ki adá sá nak tá mo ga tá sá ra, il let ve
ide gen nyel vû iro dal mi mû vek ma gyar nyel ven tör té nõ ki -
adá sá ra

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

8. Az Em lék év hez kap cso ló dó tu do má nyos te vé keny ség
 

– Nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren cia meg ren de zé se
2006 ok tó be ré ben

– Több na pos tu do má nyos kon fe ren cia meg ren de zé se
vi lág szín vo na lú ha zai és kül föl di elõ adók kal a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mi án

– Pá lyá zat vi dé ki és bu da pes ti szak kon fe ren ci ák meg -
ren de zé sé re

– Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
– Szak ki ad vá nyok el ké szí té sé nek pá lyá za ti úton tör té -

nõ tá mo ga tá sa

– Több nyel ven ki adott, rep re zen ta tív cé lo kat szol gá ló
em lék köny (al bum) és mo no grá fia ki adá sá nak támo gatása

Fe le lõs: fel ké rés alap ján az MTA Tör té net tu do má nyi
 Bi zott sá ga

Ha tár idõ: a pá lyá za tok ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

9. Vi dé ki ki ál lí tá sok, kul tu rá lis ren dez vé nyek tá mo ga -
tá sa pá lyá za ti úton
 

Az 1956-os he lyi ese mé nye ket fel dol go zó ki ál lí tá sok,
kul tu rá lis és egyéb ren dez vé nyek tá mo ga tá sa.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: a pá lyá zat ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

10. In ter net, vir tu á lis prog ra mok
 Az Em lék év hon lap já nak – va ló já ban egy ’56-os por -
tál – a lét re ho zá sa. Tar tal mi ele mek: az Em lék év vel és
1956-tal kap cso la tos in for má ci ók, is me re tek, do ku men tu -
mok, prog ra mok, le he tõ sé gek, pá lyá za tok, in ter ak tív is -
me ret és kész ség fej lesz tõ já té kok fi a ta lok nak, to váb bá egy 
mul ti mé di ás adat bá zis az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár
ki vi te le zé sé ben, amely az ese mé nye ket több sí kon, pár hu -
za mo san is mer te ti meg a fi a ta lok kal.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: a hon lap in du lá sá ra: 2005. de cem ber 31.

11. Ok ta tás
 – Or szá gos ve tél ke dõ so ro zat meg ren de zé se 1956-ról,

a dön tõk te le ví zi ós köz ve tí té sé vel.
– Fi a ta lok hely tör té ne ti, a he lyi ’56-os tör té né sek kel,

még élõ részt ve võk kel kap cso la tos ku ta tá sa i nak pá lyá za ti
úton tör té nõ tá mo ga tá sa.

– DVD-n meg je le nõ kro no lo gi kus do ku men tum-össze -
ál lí tás, és az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ál tal el ké szí tett 
tel jes 1956-os adat bá zis el jut ta tá sa CD-n az is ko lák nak.

– Az Em lék év nagy ré szé ben nyit va tar tó ren dez vény -
re, ki ál lí tás- és prog ram köz pont ba lá to ga tó di á kok uta zá si
költ sé ge i nek tá mo ga tá sa.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ok ta tá si miniszter

Ha tár idõ: a pá lyá za tok ki írá sá ra: 2005. no vem ber 30.

12. A szo ci á lis gon dos ko dást és ke gye le ti em lé ke zést
se gí tõ prog ram ele mek

 – A 298-as, 300-as, 301-es par cel la tel jes re konst ruk -
ci ó ja (kop ja fák cse ré je, az em lék mû re no vá lá sa).

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Ha tár idõ: 2005. de cem ber 31.

– A Má tyás föl di Baj tár sak Ott ho ná nak rész le ges fel újí -
tá sa.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. au gusz tus 31.
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13. Ün nep sé gek
 

Köz pon ti ál la mi ün ne pi ren dez vé nyek:
 

Ok tó ber 22.

Nagy sza bá sú, vi lág sztá ro kat fel vo nul ta tó kul tu rá lis
ese mény a Mû vé sze tek Pa lo tá já ban a kül föl di köz jo gi
mél tó sá gok, az ’56-osok je len lé té ben.

Ok tó ber 23.

– A meg hí vott kül föl di ven dé gek, az ’56-osok je len lé -
té ben meg tör té nik az Em lék mû fel ava tá sa.

– Ün ne pé lyes em lék ülés a par la ment ben. A köz tár sa sá -
gi el nök, a mi nisz ter el nök, az ENSZ, az EU, to váb bá az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok és más kül föl di ál la mok kép -
vi se lõi, 56-osok rep re zen tán sai, a nem zet kö zi szel le mi élet 
ki emel ke dõ alak jai, olyan te kin té lyes kül föl di po li ti ku sok, 
akik nek már le he tett be nyo má sa 1956-ról, a par la men ti
pár tok kép vi se lõ i nek rész vé te lé vel.

– Ut cai ün nep sé gek, kon cer tek és egyéb sza bad té ri ren -
dez vé nyek Bu da pes ten és vi dé ken.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Kül föl di meg em lé ke zé sek:

 – A kül kép vi se le te ken, va la mint a Ma gyar Kul tu rá lis
In té ze tek ál tal szer ve zett meg em lé ke zé sek, kul tu rá lis
prog ra mok tá mo ga tá sa a Kül ügy mi nisz té ri um és a Nem ze -
ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma szak mai ja vas la ta
alap ján.

– A kép vi se le tek és a Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek ál tal
szer ve zett ren dez vé nye ken túl, a kül föl di meg em lé ke zé -
sek so rá ba tar toz nak a nem zet kö zi szer ve ze tek köz pont ja i -
ban tar tan dó meg em lé ke zé sek is. A le het sé ges hely szí nek:
Brüsszel, Strass bo urg, New York és Va ti kán. E ran gos
hely szí ne ken ki emel ke dõ szín vo na lú elõ adó mû vé szek
rész vé te lé vel ter ve zünk ren dez vé nye ket, ame lyek cél kö -
zön sé ge el sõ sor ban a ma gas szin tû dön tés ho zói, il let ve vé -
le mény for má lói kör.

– A kül föl di meg em lé ke zé sek hez egy ún. „bõ rönd ki ál -
lí tás” el ké szí té se, amely ki egész ül ne egy, az 1956-os for -
ra dal mat kro no lo gi ku san fel dol go zó ar chív fil me ket tar -
tal ma zó, az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ál tal ké szí tett
több nyel ven fel ira to zott DVD-vel.

– Az ide gen nyel vû ki ad vá nyok mel lett, az At lan ti Ku -
ta tó és Ki adó Köz ala pít vány ál tal ki adott an gol nyel vû ta -
nul mány kö tet át adá sa a kül föl di vé le mény for má lók nak,
egye te mek nek, kö vet sé gek nek.

– Az év for du ló ról és 1956-ról  szóló bro sú rák, bul le ti -
nek, szó ró anya gok, ins tal lá ci ók el ké szít te té se több nyel -
ven.

– A 2006-ban meg ren de zés re ke rü lõ né met or szá gi ma -
gyar évad egyik pil lé re ként az 1956-os meg em lé ke zé sek
szol gál nak.

– Az EU tag ál la mok, a NA TO-tag ál la mok, a me ne kül -
te ket egy kor be fo ga dó or szá gok és Orosz or szág ve ze tõ i -
nek meg hí vá sa az év for du ló ra.

– Az 1956-os te vé keny sé ge  miatt el ítélt kül föl di – nem
ma gyar nem ze ti sé gû, nem a szom szé dos or szá gok ban
 élõ – ál lam pol gá rok fel ku ta tá sa és ki tün te té se a Par la ment -
ben az ok tó ber 23-i ün nep ség ke re té ben.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örökség minisztere

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Ren dez vény- és sza bad idõs prog ram köz pont létre -
hozása:
 

Az arra al kal mas hely szí nen ex po sze rû ren dez vény
szer ve zé se, ahol a sza bad té ri ki ál lí tá sok, kor hû installá -
ciók, be mu tat ko zó stan dok, szín pa dok mel lett le he tõ ség
len ne bel té ri ha gyo má nyos és mul ti mé di ás ki ál lí tá sok ra,
gyer mek-, if jú sá gi és csa lá di prog ra mok ra, szá mí tó gé pes
is me ret ter jesz tõ ter mi ná lok ki épí té sé re. Itt rend ha gyó tör -
té ne lemórá kat, hét vé gén csa lá di prog ra mo kat le het tar ta ni. 
Ez a ren dez vény le he tõ sé get nyúj ta na arra, hogy – meg hí -
vá sunk ra – az 1956-os év for du ló ban érin tett or szá gok ki ál -
lí tó, in for má ci ós pult tal je len je nek meg, ha son ló an az
1956-os ha gyo má nyo kat ápo ló szer ve ze tek hez és a kor
tör té ne tét ku ta tó in té ze tek hez. A ren dez vény szer ve zé sé -
ben szak ér tõi szin ten ki emelt sze re pet kap a Ma gyar
 Nemzeti Mú ze um, a Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um, az
MTA Tör té net tu do má nyi Bi zott sá ga és a há rom, az
MTA-tól füg get len je len ko ri tör té ne lem mel fog lal ko zó
 intézete.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: 2006. ja nu ár 31.

14. A szom szé dos or szá gok ban élõ ma gyar ság ün ne pi
prog ram ja i nak tá mo ga tá sa, ki egész ül ve a for ra da lom mal
össze füg gõ ma ga tar tá sa  miatt a szom szé dos országok -
ban el ítélt – nem csak ma gyar nem ze ti sé gû – kül föl di ál -
lam pol gá rok fel ku ta tá sá val, anya gi és er köl csi elismeré -
sével

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

15. Egy ko ri és mai je len tõs kül föl di köz éle ti sze mé lyi -
sé gek fel ku ta tá sa, akik nek a ké sõb bi pá lyá já ra ki mu tat ha -
tó an ha tás sal vol tak az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc ese mé nyei

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örökség minisztere

Ha tár idõ: 2006. feb ru ár 28.
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A Kormány
1104/2005. (X. 27.) Korm.

határozata

a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével
összefüggõ egyes feladatokról

A Kor mány a szel le mi tu laj don jo gok ér vé nye sí té sé nek
elõ moz dí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ha tá roz ta el:

1. Meg kell vizs gál ni az érin tett tár sa dal mi és ér dek kép -
vi se le ti szer ve ze tek be vo ná sá val a ha zai do mén név- re giszt -
rá ci ós rend szer és a szel le mi tu laj don jo gok kap csolatát, kü -
lö nös te kin tet tel a vi ta ren de zés re, és a vizs gá lat ered mé nyé -
rõl tá jé koz ta tót kell ké szí te ni a Kor mány  részére.

Fe le lõs: igaz ság ügy-mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Ma gyar Sza ba dal mi Hivatal elnöke

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 31.

2. Tá mo gat ni kell a szel le mi tu laj don jo gok ér vé nye sí -
té sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 17. cik ke ér tel mé ben az ipar jog -
vé del mi és a szer zõi jo gok vé del mét erõ sí tõ ma ga tar tá si
kó de xek ki dol go zá sát, ide ért ve kü lö nö sen a gyár tás he lyét
azo no sí tó kó dok nak az op ti kai le me ze ken való hasz ná la tá -
ra vo nat ko zó ma ga tar tá si kó de xe ket, to váb bá ösz tö nöz ni
kell az ilyen ma ga tar tá si kó de xek ter ve ze te i nek, va la mint
az azok al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ér té ke lé sek nek a meg -
kül dé sét az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

Fe le lõs: igaz ság ügy-mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A Kormány
1105/2005. (X. 27.) Korm.

határozata

egyes kormányhatározatok hatályon kívül
helyezésérõl

A Szo ci á lis Ta nács át ala kí tá sá ról  szóló 1060/1999.
(V. 28.) Korm. ha tá ro zat, va la mint a jogi se gít ség nyúj tás -
sal kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok ról  szóló
2203/2003. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat e ha tá ro zat köz zé té te -
lé nek nap ján ha tá lyát vesz ti.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
69/2005. (X. 27.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 31/D. § (1) be kez dés a) és b) pont ja alap ján meg ál -
la pí tom, hogy

dr. Ja kab Fe renc né kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve -
zé se – köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ
meg szün te té sé re te kin tet tel –

2005. jú ni us 15-i ha tállyal,

Sza bó Ti bor kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se –
köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re te kin tet tel –

2005. jú ni us 19-i ha tállyal,

Sza bad né Su ján And rea kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki -
ne ve zé se – a Ktv. 31/A. § (2) be kez dés a) pont ban meg ha -
tá ro zott kör be nem tar to zó köz igaz ga tá si szerv hez tör té nõ
át he lye zé sé re te kin tet tel –

2005. au gusz tus 5-i ha tállyal

meg szûnt.

Sze ke res Pál kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak fel men tés sel tör té nõ meg -
szün te té sé re te kin tet tel –

2005. no vem ber 17-i ha tállyal meg szû nik.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A külügyminiszter, a tárca nélküli miniszter
és az igazságügy-miniszter

8001/2005. (X. 27.) KüM–TNM–IM

e g y ü t t e s   t á j é k o z t a t ó j a

a Magyar Köztársaságnak és az Európai
Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló

nemzetközi kötelezettségeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság nak és az Eu ró pai Kö zös ség nek a 
köz be szer zé sek te rén fenn ál ló – a köz be szer zé sek rõl  szóló 
2003. évi CXXIX. tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se szerin -
ti – nem zet kö zi kö te le zett sé ge it az Eu ró pai Uni ón kí vü li
or szá gok vo nat ko zá sá ban a kö vet ke zõ nem zet kö zi meg ál -
la po dá sok sza bá lyoz zák:

1. EGT

Meg ál la po dás az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
[Hi va ta los Lap L 1., 1994. 01. 03. – 21994A0103

(01)–(72)]
a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és a Bi zott ság

1993. de cem ber 13-i, 94/1/EK, ESZAK ha tá ro za ta az Eu ró -
pai Kö zös sé gek, azok tag ál la mai, va la mint az Oszt rák Köz -
tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság, az Iz lan di Köz tár sa ság, a
 Liechtensteini Her ceg ség, a Nor vég Ki rály ság, a Svéd
 Királyság és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zött az  Európai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl lét re jött meg ál la po dás meg kö té sé rõl (Hi va -
ta los Lap L 1., 1994. 01. 03. – 31994D0001)

Meg ál la po dás a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár -
sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság -
nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak,
a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak, a
Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl [Hi va ta -
los Lap L 130., 2004. 04. 29. – 22004A0429(03)]

Meg ál la po dá sok le vél vál tá sok for má já ban a Cseh Köz -
tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa -
ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a 
Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len -
gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo -
vák Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való 
rész vé te lé rõl  szóló meg ál la po dás, va la mint a négy kap cso -
ló dó meg ál la po dás ide ig le nes al kal ma zá sá ról [Hi va ta los
Lap L I30., 2004. 04. 29. – 22004A0429(02)]

a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács 2004. már -
ci us 30-i ha tá ro za ta a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz -
tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa -
ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság -
nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak,

a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak az 
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló
meg ál la po dás, va la mint a négy kap cso ló dó meg ál la po dás
ide ig le nes al kal ma zá sá ról (Hi va ta los Lap L 130., 2004.
04. 29. – 32004D0368)

(E meg ál la po dás Li ech tens te in, Iz land és Nor vé gia te kin te té ben al kal ma -
zan dó.)

2. WTO

A Ke res ke del mi Vi lág szer ve ze tet (WTO) lét re ho zó
egyez mény 4. mel lék le te: Meg ál la po dás a kor mány za ti
be szer zés rõl (WTO/GPA) [Hi va ta los Lap L 336., 1994.
12. 23. – 21994A1223 (21)]

a Kö zös ség ré szé rõl ki hir det te: a Ta nács 1994. de cem -
ber 22-i, 94/800/EK ha tá ro za ta (Hi va ta los Lap L 336.,
1994. 12. 23. – 31994D0800).

(E meg ál la po dás az Egye sült Ál la mok, Ka na da, Hong-Kong, Kína,
 Izland, Iz ra el, Ja pán, Ko rea, Li ech tens te in, Nor vé gia, Szin ga púr, Svájc,
 Aruba te kin te té ben al kal ma zan dó.)

3. Me xi kó

Az EK–Me xi kó Kö zös Ta nács 2000. már ci us 23-i,
2/2000 ha tá ro za ta [Hi va ta los Lap L 157., 2000. 06. 30. –
22000D0630(02)].

4. Chi le

Meg ál la po dás egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál -
la mai, va la mint más rész rõl a Chi lei Köz tár sa ság kö zöt ti
tár su lás lét re ho zá sá ról [Hi va ta los Lap L 352., 2002.
12. 30. – 22002A1230(01)]

a Kö zös ség ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács 2005. feb ru ár
28-i 2005/269/EK ha tá ro za ta egy rész rõl az Eu ró pai Kö -
zös ség és tag ál la mai, más rész rõl a Chi lei Köz tár sa ság kö -
zöt ti tár su lás lét re ho zá sá ról  szóló meg ál la po dás meg kö té -
sé rõl (Hi va ta los Lap L 084., 2005. 04. 02. – 32005D0269)

5. Iz ra el

Meg ál la po dás az Eu ró pai Kö zös ség és Iz ra el ál lam kö -
zött a táv köz lé si szol gál ta tók be szer zé se i rõl [Hi va ta los
Lap L 202., 1997. 07. 30. – 21997A0730(01)] Meg ál la po -
dás az Eu ró pai Kö zös ség és az Iz ra el Ál lam kö zött a köz -
be szer zés rõl [Hi va ta los Lap L 202., 1997. 07. 30. –
21997A0730(02)]

a Kö zös ség ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács 1997. feb ru ár
24-i ha tá ro za ta az Eu ró pai Kö zös ség és az Iz ra el Ál lam kö -
zött lét re jött két, a táv köz lé si üze mel te tõk be szer zé se i rõl,
il let ve a köz be szer zé sek rõl  szóló meg ál la po dás meg kö té -
sé rõl (97/47/EK) (Hi va ta los Lap L 202., 1997. 07. 30. –
31997D0474)

6. Svájc

Meg ál la po dás az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség kö zött a köz be szer zé sek egyes vo nat ko zá sa i ról
[Hi va ta los Lap L 114., 2002. 04. 30. – 22002A0430(06)]
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a Kö zös ség ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és – a tu do má -
nyos és mû sza ki együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás te -
kin te té ben – a Bi zott ság 2002. áp ri lis 4-i ha tá ro za ta a Sváj -
ci Ál lam szö vet ség gel lét re jött hét meg ál la po dás meg kö té -
sé rõl (2002/309/EK, Eu ra tom) (Hi va ta los Lap L 114,
2002. 04. 30. – 32002D0309)

7. Ro má nia

Eu ró pa-meg ál la po dás egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé -
gek és tag ál la ma ik, más rész rõl Ro má nia kö zöt ti tár su lás
lé te sí té sé rõl [Hi va ta los Lap L 357., 1994. 12. 31. –
21994A1231(20)]

a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és a Bi zott -
ság 1994. de cem ber 19-i ha tá ro za ta egy rész rõl az Eu ró pai
Kö zös sé gek és tag ál la ma ik, más rész rõl Ro má nia kö zöt ti
Eu ró pa-meg ál la po dás meg kö té sé rõl (94/907/ESZAK,
EK, Eu ra tom) (Hi va ta los Lap L 357., 1994. 12. 31. –
31994D0907)

8. Bul gá ria

Eu ró pa-meg ál la po dás egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé -
gek és azok tag ál la mai, más rész rõl a Bol gár Köz tár sa ság
kö zöt ti tár su lás lé te sí té sé rõl [Hi va ta los Lap L 358., 1994.
12. 31. – 21994A1231(24)]

a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és a Bi zott -
ság 1994. de cem ber 19-i ha tá ro za ta egy rész rõl az Eu ró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, más rész rõl a Bol gár Köz -
tár sa ság kö zöt ti Eu ró pa-meg ál la po dás meg kö té sé rõl
(94/908/ESZAK-EK-Eu ra tom) (Hi va ta los Lap L 358.,
1994. 12. 31. – 31994D0908)

9. Ma ce dó nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság

Meg ál la po dás le vél vál tás for má já ban egy rész rõl az
 Európai Kö zös sé gek és tag ál la ma ik, más rész rõl Ma ce dó -
nia Volt Ju go szláv Köz tár sa ság kö zött a Sta bi li zá ci ós és
Tár su lá si Meg ál la po dás meg kö té sé rõl [Hi va ta los Lap L
84., 2004. 03. 20. – 22004A0320(02)]

a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és a Bi zott -
ság 2004. feb ru ár 23-i ha tá ro za ta egy rész rõl az Eu ró pai
Kö zös sé gek és tag ál la ma ik, más rész rõl Ma ce dó nia Volt
Ju go szláv Köz tár sa ság kö zött a Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si
Meg ál la po dás meg kö té sé rõl (2004/239/EK, Eu ra tom)
(Hi va ta los Lap L 84., 2004. 03. 20. – 32004D0239)

10. Hor vát or szág

Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si Meg ál la po dás egy rész rõl az
Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, más rész rõl a Hor -
vát Köz tár sa ság kö zött [Hi va ta los Lap L 026., 2005.
01. 28. – 22005A0128(01)]

a Kö zös sé gek ré szé rõl ki hir det te: A Ta nács és a Bi zott -
ság 2004. de cem ber 13-i ha tá ro za ta egy rész rõl az Eu ró pai
Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, más rész rõl a Hor vát Köz -

tár sa ság kö zött a Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si Meg ál la po dás
meg kö té sé rõl (2005/40/EC, Eu ra tom) (Hi va ta los Lap L
026., 2005. 01. 28. – 32005D0040)

Dr. So mo gyi Fe renc s. k., Dr. Ba ráth Ete le s. k.,
kül ügy mi nisz ter eu ró pai ügye kért fe le lõs

tár ca nél kü li miniszter

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

Az Országos Választási Bizottság
33/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Bu da i né Me zei Zita Már ta (2040 Bu da örs, Kis fa lu dy u.
33/1.) ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Bu da i né Me zei Zita Már ta 2005. szep tem ber 29-én
 országos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz, ame lyen a kö vet ke zõ sze re pel:

„Szük sé ges nek lát juk Ma gyar or szá gon is, egy Ál la mi
ke re tek kö zött mû kö dõ Ál lat vé del mi Szer ve zet (Rend õr -
ség) élet re hí vá sát, amely nek fel ada ta az ál la tok kal szem -
ben el kö ve tett bûn cse lek mé nyek fel de rí té se, szük ség ese -
tén a Rend õr ség se gít sé gé vel az el kö ve tõk el le ni fel lé pés,
az adott ügy jogi úton tör té nõ el bí rá lá sá nak kez de mé nye -
zé se, to váb bá egyéb Ál lat vé del mi Szer ve ze tek kel tör té nõ
össze fo gás sal se gít ség nyúj tá sa és is me ret ter jesz tés lesz.
Tá mo gat juk to váb bá, a meg va ló su lás hoz és a ha té kony
mû kö dé sé hez szük sé ges új tör vények meg al ko tá sát, il let -
ve a meg lé võk meg fe le lõ mó do sí tá sát.”

Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán al kal ma zan dó
alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez dé sei
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alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren de let (a továb biak ban: 
Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ja ha tá -
roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés -
re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat -
ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg az alá írás gyûj tõ 
ív vel szem ben tá masz tott tör vényi kö ve tel mé nyek nek,
 illetve a Ren de let ben meg ha tá ro zott min tá nak.

Az or szá gos népi kez de mé nye zé sek kel kap cso lat ban a
Ve. 131.  §-a ál tal al kal maz ni ren delt, Ve. 118.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak sze rint az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját
kezû alá írás mel lett fel kell tün tet ni a kez de mé nye zõ ol -
vas ha tó csa lá di és utó ne vét, lak cí mét, va la mint sze mé lyi
azo no sí tó ját. A Ve. 118.  § (3) be kez dé se sze rint: „Az alá -
írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da lon kell sze re pel ni ük.

A hi te le sí tés re be nyúj tott ív min ta pél dá nyán azon ban
nem sze re pel a kez de mé nye zõ vá lasz tó pol gár ré szé re
meg je lölt, „sa ját kezû alá írás” címû ro vat, il let ve az alá -
írás gyûj tõ íven nincs arra le he tõ ség, hogy a kez de mé nye zõ 
– a kez de mé nye zés hez szük sé ges sze mé lyes ada tok mel -
lett, il let ve a kér dés sel azo nos ol da lon – sa ját kezû alá írá -
sát fel tün tes se.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
18.  §-ának c) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén,
va la mint 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, 131.  §-án, a
jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be -
kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
34/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a dr. Áder Já nos or szág gyû lé si kép vi se lõ (1358 Bu da pest,
Szé che nyi rak part 19.) ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len az an nak köz -

zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Áder Já nos or szág gyû lé si kép vi se lõ 2005. októ -
ber 14-én or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság hoz, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pri va ti zá ció kor lá to zá sa
ér de ké ben az Or szág gyû lés a kép vi se lõk két har ma dá nak
sza va za tá val el fo ga dott tör vény ben ha tá roz za meg a tar tós
ál la mi tu laj don kö rét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság egy han gú lag meg ál -
la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá -
ro zott for mai, va la mint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal -
mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek
aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, va la mint
131.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
35/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Szá va Vin ce (1074 Bu da pest, Do hány u. 94.) és dr. Gyu -
ry Jó zsef (1014 Bu da pest, Anna u. 1.) vá lasz tó pol gá rok ál -
tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá -
írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
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el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

Szá va Vin ce és dr. Gyu ry Jó zsef 2005. ok tó ber 17-én
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban
élõ és kü lön tör vény ál tal már ko ráb ban el is mert nem ze ti -
sé gek és et ni kai ki sebb sé gek, kü lön tör vény ben sza bá lyo -
zott mó don meg vá lasz tott or szá gos ve ze tõi, a Ma gyar
Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek tel jes jog kör rel ren del ke -
zõ tag jai le gye nek?”

Az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés so rán al kal -
ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá -
mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel
meg az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz tott tör vényi
kö ve tel mé nyek nek, il let ve a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, mert nem sze re pel raj ta az alá írást gyûj tõ vá -
lasz tó pol gár alá írá sá nak he lye.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén,
118.  §-ának (5) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
36/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el -
járva a Szá va Vin ce (1074 Bu da pest, Do hány u. 94.) és
dr. Gyu ry Jó zsef (1014 Bu da pest, Anna u. 1.) vá lasz tó pol -
gá rok ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -

zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

Szá va Vin ce és dr. Gyu ry Jó zsef 2005. ok tó ber 17-én
or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban a
bün te tõ ügyek ben el já ró elsõ fokú bí ró sá gok íté le tü ket
meg elõ zõ en, a bû nös ség vagy ár tat lan ság kér dé sé ben hat
ter mé sze tes sze mély bõl álló es küdt szék dön té sét ki kér je,
amely dön tés kö te le zõ az ítél ke zõ bí ró ra?”

Az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés so rán al kal -
ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá -
mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel
meg az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz tott tör vényi
kö ve tel mé nyek nek, il let ve a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min tá nak, mert nem sze re pel raj ta az alá írást gyûj tõ vá -
lasz tó pol gár alá írá sá nak he lye.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén,
118.  §-ának (5) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
37/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va

7922 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/142. szám



a dr. Bánk At ti la ál tal a Ma gyar Vi dék és Pol gá ri Párt
(4028 Deb re cen, Ho mok u. 50.) kép vi se le té ben be nyúj tott
or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le -
sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Dr. Bánk At ti la 2005. ok tó ber 17-én or szá gos népi kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot -
ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Kí ván ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tûz ze na pi rend re
a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sít he tõ sé gé nek
ügyét és a meg al ko tan dó új tör vény ben oly mó don sza bá -
lyoz za a ma gyar me zõ gaz da sá gi ter mé kek ér té ke sí té sét,
mely sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ,
élel mi szer ke res ke del mi te vé keny sé get – vagy azt is –
foly ta tó ke res ke del mi egy sé gek ben az ér té ke sí tés re kí nált
me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek leg alább a fele 
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter melt vagy elõ ál lí tott
ter mék le gyen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem tar to zik az
 Országgyûlés ha tás kö ré be. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény 2/A.  §-ában fog lal -
tak sze rint: „A Ma gyar Köz tár sa ság az Eu ró pai Uni ó ban
tag ál lam ként való rész vé te le ér de ké ben nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján – az Eu ró pai Uni ót, il le tõ leg az Eu ró pai Kö -
zös sé ge ket (a továb biak ban: Eu ró pai Unió) ala pí tó szer zõ -
dé sek bõl fa ka dó jo gok gya kor lá sá hoz és kö te le zett sé gek
tel je sí té sé hez szük sé ges mér té kig – egyes, Al kot mány ból
ere dõ ha tás kö re it a töb bi tag ál lam mal kö zö sen gya ko rol -
hat ja; e ha tás kör gya kor lás meg va ló sul hat ön ál ló an, az
 Európai Unió in téz mé nyei út ján is.”

Az Eu ró pai Kö zös ség Ala pí tó Szer zõ dé sé nek 28. cik ke
sze rint „a tag ál la mok kö zött ti los a be ho za tal mennyi sé gi
kor lá to zá sa, va la mint bár mi lyen ez zel egyen ér té kû ha tá sú
in téz ke dés”.

A népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott cél, amely
sze rint a ke res ke del mi egy sé gek ben az ér té ke sí tés re kí nált
me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek nek leg alább a
fele a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter melt vagy elõ ál lí -
tott ter mék le gyen a kö zös sé gi jog egyik alap sza bad sá gá -
nak, az áruk sza bad áram lá sá nak mennyi sé gi kor lá to zá sát

je len te né, ezért a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal vál lalt kö te le -
zett ség be üt kö zik.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 2/A.  § (1) be kez dé sén, az
EKSZ 28. cik kén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez -
de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án és
18.  §-ának a) pont ján, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén,
va la mint 131.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
38/2005. (X. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Nek. tv.) 61.  § (2) be kez dé se ál tal al kal -
maz ni ren delt, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 2.  §-ában, va la mint a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 117.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Sze gõ
And rás (2000 Szent end re, Se re gély u. 8.) és más vá lasz tó -
pol gá rok ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat el len az an nak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Sze gõ And rás 2005. ok tó ber 18-án or szá gos népi kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta
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be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ sze re pel:

„A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993.
évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: ki sebb sé gi tör vény) 
61.  § 2. be kez dé sé nek ér tel mé ben alul írott ma gyar ál lam -
pol gá rok ki je lent jük, hogy a ma gyar or szá gi zsi dó ki sebb -
ség hez tar to zunk, és a ki sebb sé gi tör vény ben fog lalt fel té -
te lek nek meg fe le lünk. Kér jük a T. Or szág gyû lést, hogy a
ki sebb sé gi tör vény 61.  § 1. be kez dé sé ben a nép cso por tok
fel so ro lá sát a zsi dó ki sebb sé gi nép cso port tal egé szít se ki.”

A Nek. tv. 61.  § (2) be kez dé se sze rint: „Amennyi ben az
(1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül to váb bi ki sebb ség kí -
ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy meg fe lel az e tör vény -
ben fog lalt fel té te lek nek, leg alább 1000, ma gát e ki sebb -
ség hez tar to zó nak val ló vá lasz tó pol gár e tárgy kör ben a
népi kez de mé nye zést az Or szág gyû lés el nö ké hez nyújt -
hat ja be. Az el já rás so rán a nép sza va zás ról és a népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1989. évi XVII. tör vény vo nat ko zó ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a népi kez de mé nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zik, to váb bá hogy az alá írás gyûj tõ ív meg fe lel a
Ve. 131.  §-a ál tal al kal maz ni ren delt 118.  § (3)–(5) be kez -
dé sé ben fog lalt ala ki fel té te lek nek, il let ve az Nsztv.
17.  §-ában a kér dés sel szem ben tá masz tott kö ve tel mé -
nyek nek, ezért a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá -
ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén,
Nek. tv. 61.  § (2) be kez dé sén, az Nsztv. 2.  §-án és
17–18.  §-ain, a Ve. 117.  §-án, 118.  § (3)–(5) be kez dé sén és 

a jog or vos lat ról való tá jé koz ta tás a Ve. 130.  § (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Fi cze re La jos s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának
(4) bekezdé sében fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti kedvez ményezett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni -
kai szá mot adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett Tech ni kai szám

1.  Immánuel Gyü le ke zet 1421

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Zala Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi II. tör -
vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Bá nok szent györ gyi Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban levõ, rész arány-föld tu laj do nok he lyé nek meg ha tá -
ro zá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: FVM Zala Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal Ta nács ter me (föld szint)

A sor so lás ide je: 2005. de cem ber 5., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:



Te le pü lés: Bá nok szent györgy

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

149/7 gyep (rét) 1,1510 1,1510 27,05 27,05

020/1 erdõ 57,4108 1,9290 218,16 7,33

020/2 erdõ 11,1614 4,1108 42,41 15,62

020/3 erdõ 4,5135 0,0974 17,15 0,37 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se

020/5 erdõ 21,3648 5,2313 81,19 19,88

022 gyep (rét) 0,5811 0,5811 9,59 9,59

024/2 gyep (rét) 0,5414 0,5414 8,93 8,93

028 gyep (rét) 0,7896 0,0766 7,42 0,72

033/4 gyep (rét) 3,9219 0,0425 36,87 0,40 Bá nya szol gal mi jog

035 erdõ, gyep 
(le ge lõ)

17,8340 0,6968 45,30 1,77 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se, víz ve ze té si jog

040 gyep (rét) 1,1367 0,2884 18,76 4,76 Bá nya szol gal mi jog

048 erdõ 0,4160 0,4160 1,29 1,29

049 gyep (rét) 0,6370 0,0120 6,88 0,13

052 gyep (le ge lõ), erdõ 1,3009 1,0004 3,29 2,53

053 gyep (rét) 3,1758 0,1909 10,48 0,63

055 gyep (rét) 2,6084 0,0454 8,61 0,15

057 gyep (le ge lõ) 2,7979 0,1600 12,59 0,72

060 erdõ, gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

1,2433 0,3454 6,48 1,80

065/7 gyep (rét) 0,2725 0,2725 2,56 2,56 Bá nya szol gal mi jog

067 gyep (le ge lõ) 5,8196 0,5701 18,17 1,78 Bá nya szol gal mi jog

069 gyep (rét) 13,6623 0,1675 97,89 1,20 Bá nya szol gal mi jog

073 szán tó 6,6229 0,0208 73,29 0,23

077 gyep (rét) 1,4021 0,0068 32,95 0,16 Bá nya szol gal mi jog

088 gyep (le ge lõ) és
gaz da sá gi épü let

3,2354 0,0200 14,56 0,09

0129 gyep (le ge lõ), erdõ 4,5542 0,5082 18,55 2,07

0131 gyep (le ge lõ), erdõ 24,6197 1,0049 98,24 4,01 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0133 szán tó, gyep (rét),
erdõ, gyep 
(le ge lõ)

77,8023 0,6241 711,86 5,71 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog

0141/20 gyep (le ge lõ),
szán tó és út, 
gyep (rét)

63,9159 1,4298 675,48 15,11 Öz ve gyi jog, át já rá si és 
út szol gal mi jog

0156 erdõ, szán tó, 
gyep (le ge lõ)

9,6446 0,3616 119,75 4,49

0176/3 gyep (rét) 0,0045 0,0045 0,07 0,07

0182 szán tó 75,4659 2,9490 654,35 25,57

0185 szán tó 48,4965 0,2035 665,01 2,79

0191 gyep (le ge lõ), erdõ 7,4693 0,9375 12,27 1,54 Öz ve gyi jog

0193 szán tó, erdõ, 
gyep (rét), gyep 
(le ge lõ)

44,7721 0,2978 424,03 2,82 Öz ve gyi jog, föld ki mé -
ré si je lek el he lye zé se

0199 szán tó, gyep (rét),
erdõ, gyep (le ge -
lõ), anyag gö dör

96,9117 29,6108 791,80 241,93

0200 gyep (le ge lõ), erdõ 15,5342 1,0017 51,02 3,29 Öz ve gyi jog

0208 erdõ 0,3713 0,0338 0,33 0,03

0231/1 gyep (le ge lõ) és
gaz da sá gi épü let

2,3051 0,1110 15,57 0,75 Víz ve ze té si jog

0233 gyep (rét), árok,
gyep (le ge lõ)

12,8095 0,5349 155,67 6,50 Víz ve ze té si jog

0245 erdõ, árok 10,1387 10,1387 8,86 8,86 Bá nya szol gal mi jog

0248 erdõ 6,1518 6,1518 8,44 8,44

0250 gyep (le ge lõ), erdõ 10,5791 1,0865 33,30 3,42 Bá nya szol gal mi jog

0256 erdõ 4,7652 1,9511 7,62 3,12

0261 erdõ 4,6625 4,6625 6,40 6,40

0267 gyep (le ge lõ),
erdõ, mo csár

5,6897 0,4177 24,38 1,79

0269 gyep (le ge lõ),
erdõ, mo csár

8,2794 0,3284 26,22 1,04 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog, ve ze ték jog

0272/1 gyep (le ge lõ), erdõ 5,8870 1,4010 16,64 3,96 Víz ve ze té si jog, ve ze -
ték jog

0274/22 gyep (le ge lõ) 1,9404 0,0303 6,40 0,10
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0275 erdõ 55,8313 0,0358 187,08 0,12 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se, víz ve ze té si
jog, ve ze ték jog, öz ve -
gyi jog

0277/2 erdõ 18,1346 0,1825 58,62 0,59 Víz ve ze té si jog, öz ve -
gyi jog

0279 erdõ 0,7868 0,7868 0,71 0,71

0291 gyep (le ge lõ) 4,2277 0,0417 10,15 0,10 Bá nya szol gal mi jog

0295 erdõ 1,5890 1,5890 1,43 1,43

0298 erdõ 0,9410 0,9410 0,85 0,85

1380 gyep (rét) 0,0420 0,0022 0,76 0,04 Öz ve gyi jog

1535/2 gyep (rét) 0,1103 0,1103 2,01 2,01

Te le pü lés: Bá za ke rettye

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

153/7 gyep (le ge lõ) 1,0454 1,0454 4,70 4,70 Bá nya szol gal mi jog

03 erdõ 0,0428 0,0428 0,10 0,10 Ve ze ték jog

018/4 gyep (le ge lõ) 0,3934 0,3934 1,30 1,30

031/2 gyep (rét) 0,3084 0,1440 5,09 2,38

033/2 gyep (rét) 1,0353 0,0681 9,73 0,64 Bá nya szol gal mi jog,
hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog, öz ve gyi jog

044/3 gyep (rét) 0,3327 0,3327 1,10 1,10

050/5 gyep (rét), szán tó 2,4497 0,3332 48,31 6,57

056/20 gyep (rét) és út 4,2489 0,1978 77,33 3,60 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se

061/2 erdõ 0,7339 0,0825 1,69 0,19 Bá nya szol gal mi jog

063/7 gyep (le ge lõ) és
út, erdõ és árok,
erdõ és út

11,8882 1,1195 36,21 3,41 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se

067 erdõ, gyep (rét) 3,8561 0,1325 25,90 0,89 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog

071/1 gyep (le ge lõ),
szán tó

13,3815 0,4810 93,47 3,36 Bá nya szol gal mi jog

076 gyep (le ge lõ) 5,3437 0,0515 17,63 0,17 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0101/4 gyep (le ge lõ) 0,5007 0,5007 4,71 4,71

0123 gyep (le ge lõ) és
árok

0,7197 0,0696 2,38 0,23

0144 szán tó 0,1137 0,0096 1,42 0,12 Bá nya szol gal mi jog

0154/1 gyep (le ge lõ) és
út, szán tó

10,5553 0,0189 55,77 0,10 Bá nya szol gal mi jog

0156/1 gyep (rét) és út 2,2319 0,2725 40,62 4,96 Bá nya szol gal mi jog

0157/2 erdõ és út 0,3226 0,3226 1,00 1,00 Bá nya szol gal mi jog

0157/4 erdõ 0,6442 0,1611 2,00 0,50 Bá nya szol gal mi jog

0157/7 erdõ és út 10,6615 0,4839 33,05 1,50 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog

0158/2 erdõ 0,7867 0,3547 2,44 1,10 Bá nya szol gal mi jog

0159/1 gyep (le ge lõ) és út 1,0548 0,0273 3,48 0,09 Bá nya szol gal mi jog

0159/2 gyep (le ge lõ) 0,8255 0,0425 2,72 0,14 Bá nya szol gal mi jog

0160 gyep (le ge lõ) 0,8209 0,0666 2,71 0,22 Bá nya szol gal mi jog,
hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog, ve ze ték jog

0161 erdõ 0,2373 0,2373 0,74 0,74 Bá nya szol gal mi jog

0169/1 gyep (rét) és út,
erdõ

3,6711 0,2149 63,39 3,71 Bá nya szol gal mi jog,
ve ze ték jog

0170/11 gyep (rét) 0,3597 0,0036 5,94 0,06 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog

0170/17 gyep (rét) és út,
erdõ

3,1383 0,1012 47,08 16,52 Öz ve gyi jog

0171/4 erdõ, gyep (rét) 
és út, gyü möl csös
és út

7,5734 7,5734 172,58 172,58 Bá nya szol gal mi jog

0173/6 gyep (rét) és út,
gyü möl csös

8,0949 8,0949 179,99 179,99 Bá nya szol gal mi jog

0179/1 erdõ, gyep 
(le ge lõ) és út

0,8505 0,0182 3,28 0,07 Bá nya szol gal mi jog

0182/1 erdõ, gyep (rét) 0,7996 0,728 4,83 0,44 Bá nya szol gal mi jog

0186/1 erdõ, gyep 
(le ge lõ) és út

2,2270 2,0868 7,15 6,70 Bá nya szol gal mi jog

1206 gyep (rét) 0,1743 0,1743 4,10 4,10

1208 gyep (rét) és út 0,0296 0,0296 0,70 0,70
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Te le pü lés: Be cse hely

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0171 gyep (rét), erdõ 13,7230 0,3061 55,15 1,23 Ve ze ték jog, öz ve gyi
jog

0172/4 erdõ 0,2274 0,2274 0,70 0,70

0172/5 erdõ 0,0932 0,0932 0,29 0,29

0172/7 erdõ, gyep 
(le ge lõ)

3,2845 0,2131 9,71 0,63 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog

Te le pü lés: Bors fa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

060/5 gyep (rét), erdõ,
szán tó

37,0226 0,0792 172,91 0,37

086/1 gyep (rét) 1,0827 0,0582 17,86 0,96

0100/3 gyep (le ge lõ) 0,0358 0,0358 0,10 0,10

0100/4 gyep (le ge lõ) 0,1137 0,1137 0,32 0,32

0101/2 gyep (le ge lõ) 0,1650 0,1650 0,74 0,74

0101/5 gyep (le ge lõ) 0,3155 0,3155 1,42 1,42

0101/8 gyep (rét), erdõ 0,4950 0,0109 1,36 0,03

0101/9 szán tó 0,1682 0,1682 0,59 0,59

0105/1 gyep (le ge lõ),
erdõ, gyep (rét)

1,5762 0,3922 4,30 1,07

0114/2 gyep (le ge lõ), erdõ 1,6222 0,1616 5,12 0,51

0114/4 erdõ 0,0531 0,0531 0,08 0,08

0117 szán tó, gyep 
(le ge lõ)

13,1040 0,0867 75,24 0,50 Öz ve gyi jog, bá nya -
szol gal mi jog

0123 gyep (rét) 0,1938 0,0352 2,09 0,38

0138/4 gyep (le ge lõ) 0,7916 0,5292 3,56 2,38 Öz ve gyi jog

0150 erdõ 12,9807 0,0125 20,77 0,02

0151/3 erdõ 0,2754 0,2754 0,44 0,44

0151/4 erdõ 0,1562 0,1562 0,25 0,25

0173/6 erdõ 0,8541 0,8541 1,37 1,37

0176/1 erdõ, gyep 
(le ge lõ), sa ját
hasz ná la tú út

6,4131 0,3116 12,35 0,60 Víz ve ze té si jog

0181 gyep (rét) és árok 2,8422 0,0382 46,90 0,63 Bá nya szol gal mi jog

0186 gyep (rét) és árok 3,9219 0,1400 45,67 1,63 Öz ve gyi jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0187/3 gyep (le ge lõ) 0,1943 0,1943 0,87 0,87

0189/2 gyep (le ge lõ) 0,0637 0,0637 0,29 0,29

0192/2 szán tó 0,1183 0,1183 0,83 0,83

0192/4 gyep (rét) 0,1651 0,1651 0,54 0,54

0192/6 erdõ 0,1187 0,1187 0,19 0,19

0192/7 gyep (rét) 0,1756 0,1756 0,58 0,58

0210 gyep (rét) 1,0417 0,1472 24,48 3,46 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog

0211/4 gyep (le ge lõ) 0,2136 0,2136 0,70 0,70

0211/6 gyep (le ge lõ) 0,4980 0,0089 2,24 0,04

0214 erdõ 3,4528 0,2189 5,52 0,35

0215 erdõ 3,9671 1,4869 6,35 2,38 Öz ve gyi jog

0216/2 erdõ, gyep (rét),
gyep (le ge lõ)

19,5918 0,5680 50,36 1,46 Bá nya szol gal mi jog

0218 erdõ 0,1475 0,1475 0,24 0,24

0220/1 gyep (le ge lõ), erdõ 9,7016 0,0110 26,37 0,03

0221/3 gyep (le ge lõ) 2,9253 0,5024 13,16 2,26

0221/4 gyep (rét), szán tó 1,7393 0,2173 14,65 1,83

0223/2 gyep (le ge lõ) 0,3760 0,0667 1,69 0,30

0225/1 gyep (le ge lõ), erdõ 10,4855 0,4310 31,63 1,30 Út szol gal mi út

0226 gyep (rét) 2,5598 0,1733 42,24 2,86

0228 gyep (rét) 1,0392 0,1794 17,15 2,96

0245/11 szán tó 0,7721 0,1859 2,70 0,65

0249 erdõ, gyep 
(le ge lõ)

1,2683 0,3734 2,32 0,68

0270 gyep (le ge lõ) 0,0308 0,0308 0,09 0,09

1447/2 kert 0,0817 0,0817 0,85 0,85

Te le pü lés: Lasz to nya

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

04 gyep (le ge lõ) 2,1543 0,0987 16,37 0,75

05 gyü möl csös 0,8721 0,0275 25,03 0,79 Öz ve gyi jog

011 erdõ, szõ lõ, gyep
(le ge lõ), sa ját
hasz ná la tú út

17,8750 0,0083 129,74 0,06 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog, öz ve gyi jog

031 gyep (rét) 5,0070 0,0218 59,78 0,26
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

036 gyep (rét) 6,0316 0,4606 99,52 7,60 Bá nya szol gal mi jog

038/2 szán tó 0,8898 0,0932 17,00 1,78 Bá nya szol gal mi jog

055 szán tó 18,2249 0,0471 228,07 0,59 Föld mé ré si je lek el he -
lye zé se

058 gyep (rét), erdõ 4,0670 0,1309 42,56 1,37

065/2 erdõ 1,8897 0,0261 4,35 0,06

0139 gyep (rét) és árok 0,3434 0,3434 5,67 5,67

0141 gyep (rét) 2,7609 0,0481 29,82 0,52

0146 gyep (rét), szán tó 16,6892 0,0875 223,15 1,17 Ha szon él ve ze ti jog

0160 szán tó 1,7627 0,0909 29,08 1,50 Ha szon él ve ze ti jog, öz -
ve gyi jog

0184 szán tó, erdõ, gyep
(le ge lõ)

11,3081 0,0812 104,48 0,75 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog

0194/3 szán tó 0,6684 0,6684 6,75 6,75

0201 erdõ 6,0083 0,4096 18,63 1,27 Öz ve gyi jog, hol tig tar tó 
ha szon él ve ze ti jog

0204 gyep (rét) 5,1745 0,0055 85,38 0,09 Öz ve gyi jog, hol tig tar tó 
ha szon él ve ze ti jog

Te le pü lés: Ol tárc

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

04 gyep (rét), gyep
(le ge lõ), erdõ

22,6923 0,4418 125,83 2,45

075 gyep (le ge lõ), erdõ 13,9523 0,8605 33,40 2,06 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog

076 erdõ 2,3242 0,4388 5,35 1,01

088 szán tó, gyep (rét),
anyag gö dör

47,7740 1,5972 334,41 11,18 Öz ve gyi jog

098/4 gyep (le ge lõ), erdõ 27,1137 0,1236 114,06 0,52 Hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog, öz ve gyi jog,
vég re haj tá si jog

0104 szán tó, gyep (rét) 113,0912 0,5535 1103,28 5,40 Bá nya szol gal mi jog,
föld mé ré si je lek el he -
lye zé se, öz ve gyi jog,
hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog, ha szon él ve ze ti 
jog

0139/2 szán tó, gyep (rét) 2,7609 0,0005 50,63 0,01 Hol tig tar tó haszon -
élvezeti jog
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

0151 gyep (le ge lõ), erdõ 83,2362 0,0161 464,61 0,09

0160 szán tó, gyep (rét) 51,4501 2,5026 510,26 24,82

Te le pü lés: Vár föl de

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Ere de ti te rü let

(ha, m2)
Ki adat lan te rü let

(ha, m 2)
Ere de ti 

AK ér ték
Ki adat lan 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó kor lá to zás

013/1 gyep (le ge lõ),
árok, gyep (rét)

9,6921 0,2468 48,70 1,24 Bá nya szol gal mi jog,
víz ve ze té si jog, hol tig -
tar tó ha szon él ve ze ti
jog, öz ve gyi jog

017 gyep (rét) 2,2826 0,0149 21,46 0,14 Bá nya szol gal mi jog,
hol tig tar tó ha szon él ve -
ze ti jog

018 gyep (le ge lõ) 1,0924 0,0145 8,30 0,11 Bá nya szol gal mi jog

029 gyep (le ge lõ) 0,0771 0,0771 0,19 0,19 Bá nya szol gal mi jog

041 gyep (rét) 0,0481 0,0481 0,16 0,16

043 gyep (rét) 0,0330 0,0330 0,11 0,11

046 gyep (rét) 0,5285 0,0723 4,97 0,68 Bá nya szol gal mi jog

054 erdõ 6,8920 0,1580 17,45 0,40 Bá nya szol gal mi jog,
öz ve gyi jog

063 gyep (rét) 9,3944 0,0008 116,71 0,01 Öz ve gyi jog, hol tig tar tó 
ha szon él ve ze ti jog

069/1 gyep (rét) 0,4748 0,0102 11,16 0,24 Bá nya szol gal mi jog

071/2 gyep (rét) 0,0175 0,0175 0,41 0,41

071/3 gyep (rét) 0,0361 0,0127 0,85 0,30

075 gyep (le ge lõ) 2,5661 0,0039 19,50 0,03 Ha szon él ve ze ti jog

080/4 erdõ 26,9528 0,1368 102,42 0,52 Öz ve gyi jog, hol tig tar tó 
ha szon él ve ze ti jog

082 erdõ 7,4789 0,0132 28,42 0,05

084/4 gyep (le ge lõ) 0,0669 0,0202 0,63 0,19

084/5 gyep (le ge lõ) 0,0070 0,0070 0,07 0,07

091/11 szán tó 0,1141 0,1141 2,18 2,18

098 erdõ 1,0385 0,0710 3,22 0,22

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ azon sze mé lyek (il le tõ leg jog utód ja ik) ve het nek
részt, akik a fen tebb hi vat ko zott tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ ben, azaz 1993. már ci us 24. nap já ig föld -
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kiadási ké rel met nem nyúj tot tak be, s rész arány-föld tu laj do nuk he lye ezen hir det mény köz zé té te lé ig még nem ke rült
meg ha tá ro zás ra.

A sor so lás egy ide jû leg a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re ke rül.
A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tá sá ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé -

nye sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a

sor so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Zala Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá nál, az
FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cí mez ve.

Né meth Zol tán s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 131. szá má ban ki hir de tett, a föld gáz ha tó sá gi dí ja i ról ren del ke zõ mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló
77/2005. (X. 1.) GKM ren de let 1. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szó ló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let
5/A. §-ának (3) be kez dé se he lye sen: 

„(3) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja ese té ben a köz üze mi szol gál ta tó az 1. ár ka te gó ria sze rin ti díj té te le ket kö te les (leg ma ga sabb) ha tó sá gi ár ként (gáz díj -
ként) al kal maz ni

a) ház tar tá si (la kos sá gi) cél ra tör té nõ föld gáz-ér té ke sí tés ese tén,
b) a táv hõ ter me lõ tár sa sá gok ré szé re la kos sá gi táv hõ ter me lés cél já ra szol gál ta tott föld gáz-ér té ke sí tés ese tén.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2005. évi éves elõfizetési díja: 13 248 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val

egy év re 13 248 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2005. év re: 20 424 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 424 Ft  áfá val.

fél év re: 10 212 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2005. évi éves elõfizetés díja: 4968 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2005. évi éves elõfizetési díj: 89 148 Ft. Egy példány ára: 184 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +161 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

05.2978 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2006. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 98 808 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 14 628 Ft/év
Határozatok Tára 22 632 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 520 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 768 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 692 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 116 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 20 976 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 26 220 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 312 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 216 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 184 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 348 Ft/év
Sportértesítõ 4 968 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 732 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 21 804 Ft/év
Jogtanácsadó 6 348 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 104 880 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 288 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 768 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 19 872 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 180 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 804 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 360 Ft/év
Statisztikai Közlöny 12 972 Ft/év
Szociális Közlöny 15 456 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 592 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 348 Ft/év
Magyar Közigazgatás 9 384 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 4 858 Ft/év

Élet és Tudomány 11 040 Ft/év
L'udové noviny 2 760 Ft/év
Neue Zeitung 4 416 Ft/év
Természet Világa 6 072 Ft/év
Valóság 7 176 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvült, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 118 080 Ft, fél évre 59 040 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének
2006. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 200 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 280 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 500 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2006. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 70 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 120 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 187 500 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 300 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 450 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.


