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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
2/2006. (I. 30.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz
kapcsolódó munkaköri követelményekrõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hjt.
79.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a mun ka vé de lem -
rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra – a Ma gyar Hon véd ség egyes be osz tá sa i -
hoz kap cso ló dó mun ka kö ri kö ve tel mé nyek rõl  szóló
20/2002. (IV. 10.) HM ren de le tet (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az MH ka to nai be osz tá sai el lá tá sá hoz a Hjt. 79.  §-a 
és az e ren de let 4.  §-a szak mai kö ve tel mé nye i nek meg fele -
lõen fel sõ-, kö zép-, il let ve alap fo kú is ko lai vég zett ség gel
és szak ké pe sí tés sel, to váb bá konk rét fel ada tok ra fel ké szí -
tõ tan fo lya mi vég zett ség gel kell ren del kez ni.”

(2) Az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Egyes spe ci á lis be osz tá sok nál, ahol a rend fo ko za ti
elõ me ne telt nem le het ma ga sabb is ko lai vég zett ség, szak kép -
zett ség vagy szak mai tan fo lya mi vég zett ség meg szer zé sé hez
köt ni, az elõ me ne tel hez szük sé ges fel ké szí té sen és vizs gán
túl, rend sze res szak mai fel ké szí té sen is részt kell ven ni.”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az egyes rend fo ko za tok ba tör té nõ elõ me ne tel fel -

té te le a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ elõ me ne te li tan fo -
lyam si ke res el vég zé se.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek

tel je sí té se alól men te sül az ál lo mány nak az ide gen -
nyelv-is me re ti kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re elõ írt ha tár idõ
le jár tá ig 45. élet évet be töl tõ tag ja.

(5) A (4) be kez dés ben meg fo gal ma zott ki vé tel nem al -
kal maz ha tó a (3) be kez dés ben sze rep lõ be osz tá sok ra meg -
ha tá ro zott ma ga sabb kö ve tel mé nyek al kal ma zá sa kor, a
Hjt. 51.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja ese tén, to váb bá a
misszi ós és kül föl di el len õr zé si fel ada to kat el lá tók ra.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A Ma gyar Hon véd ség ille té kes egész ség ügyi szer -
ve ze te (a továb biak ban: Szol gá lat), együtt mû köd ve a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um ille té kes mun ka vé del mi szer -
vé vel, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, elem zi és ér té ke li
a sze mé lyi ál lo mány egész sé gi ál la po tát ve szé lyez te tõ, a
mun ka vég zés bõl szár ma zó fi zi kai, fi zi o ló gi ai, pszi chés és
men tá lis ter he lé se ket, va la mint a mun ka kör nye ze ti fi zi kai, 
ké mi ai, bi o ló gi ai, pszi cho szo ci á lis, er go nó mi ai, kó ro ki té -
nye zõk ha tá sát. A vizs gá la tok ered mé nyé rõl – a jog erõs
ha tá ro zat egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel – tá jé koz tat ja a
mun ka kör elem zés vég re haj tá sá ért fe le lõs szer vet. Ha a
Szol gá lat ál tal vég re haj tott vizs gá lat alap ján ho zott és jog -
erõ re emel ke dett ha tá ro zat alap ján fenn áll egy mun ka kör
ese té ben a be töl tés re vo nat ko zó kor lá to zás, an nak ál lo -
mány táb lá ban, mun ka kö ri jegy zék ben tör té nõ meg je lö lé -
sé vel egy ide jû leg a Jegy zék ben lévõ, az adott be osz tás ra
vo nat ko zó jegy zék lap cse ré jét is vég re kell haj ta ni.”

4.  §

(1) Az R. 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben sze rep lõ „2005.
szep tem ber 1-jei” szö veg rész he lyé be „2007. szep tem ber
1-jei” szö veg rész lép.

(2) Az R. 12.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo mánnak a 4. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ide gen nyelv-is me re ti kö ve -
tel ményt 2010. de cem ber 31-ig kell tel je sí te ni.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de -
let 1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be a je len ren de -
let 2. szá mú mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, azon ban a 4.  § (1) be kez dé sét 2005. szep tem ber
1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) Az R. 12.  §-ának (5) be kez dé sét a je len ren de let ha -
tály ba lé pését kö ve tõ ki ne ve zé sek re nem le het al kal maz ni.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a  2/2006. (I. 30.) HM rendelethez 
 
[1. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez] 
 

A Magyar Honvédségben rendszeresített katonai  
munkakörök térképe 

Magyarázat a munkakör azonosító kód használatához: 

A munkakör azonosító kód (MAK) a munkakörök azonosítására és egyidejűleg az azok betöltéséhez szükséges 
követelmények egy részének jelölésére szolgál. 

A MAK 11 karakterből (számok és betűk csoportja) áll. 

Tartalék 
Fegyvernemi  

(szakági)  
azonosító 

Fegyvernemi  
(szakági)  
alcsoport 

Rendfokozati  
azonosító 

Nemzet-  
biztonsági  
ellenőrzés  

szintje 

Állomány- 
kategória 

szakmai  
specifikáció Nyelvismeret 

2 karakter 2 karakter 2 karakter 1 karakter 1 karakter 1 karakter 2 karakter 

Például: 

 1  0  A  a  1  4  A  Z  R  A  K 
 

Az állománytáblákban, munkaköri jegyzékekben a tizenegy karakterből álló MAK külön rovatban szerepel. Az első hat 
karakter és a munkakör megnevezése a beosztástípust azonosítja. 

Az utolsó öt karakter a beosztás betöltéséhez szükséges alapvető követelményeket jelöli. 

A munkakör azonosító kód kialakítása: 

1. Az első két karakter a fegyvernemi (szakági) azonosító. 
Jelölése két szám, például: 10 (lövész); 
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egésze.  

 1  0                   

2. A harmadik karakter a fegyvernemi (szakági) alcsoport. 
Jelölése egy nagybetű, például: A (általános); 
jelentése: az adott fegyvernem (szakág) egy területe.  

 1  0  A                 

3. A negyedik karakter a munkakör. 
Jelölése egy kisbetű, például: a (parancsnok); 
jelentése: az adott fegyvernemi (szakági) alcsoporton belül az azonos munkakörök (ezen munkaköröket a rendfokozati 

azonosítóval, a beosztási szintnek megfelelően lehet megkülönböztetni*).  
 1  0  A  a               

  
 
 

 * A legjellemzőbb beosztásokat általában az alábbi betűkkel kell jelölni: 
 „a”  minden szintű parancsnok (a rajpk.-tól a Honvéd Vezérkar főnökéig), az intézmények, 

objektumok parancsnokai, a hivatalok vezetői (hivatalvezetők, főigazgatók, igazgatók stb.), 
az adott szakág legfelső szintű vezetői (legfőbb ügyész, főosztályvezető, csoportfőnök stb.); 

 „b”  az „a” betűvel jelölt parancsnoki beosztások első (általános) helyettesei; 
 „c”  a csapatok törzsfőnökei, törzsigazgatók, illetve az ennek megfelelő beosztások; 
 „d”  a vezető beosztású törzstisztek (főnökök, osztály, alosztály, részlegvezetők, illetve az ennek 

megfelelő beosztások); 
 „h”  a „c” és a „d” betűvel jelölt vezető beosztások helyettesei; 
 „e”  a kiemelt főtiszt, főtiszt, tiszt, tiszthelyettes; 
 „f”  a mérnök (kiemelt főmérnök, főmérnök); 
 „g”  az oktató, szakoktató, kiképző.  
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 „i”  irányzók; 
 „k”  mindenhol a legáltalánosabb, alapbeosztás (pl. kezelő, szerelő, beosztott lövész stb.); 
 „m”  műszerész vagy más fegyvernemeknél: mesterkezelő (pl. mesterlövész); 
 „n”  nyilvántartó; 
 „o”  oktató, szakoktató, kiképző; 
 „r”  raktáros (raktárvezető); 
 „s”  alegység ellátó; 
 „t”  technikus; 
 „v”  gép- és harcjárművezető. 
 Amely fegyvernemnél (szakágnál) a fenti legjellemzőbb munkakörök nincsenek rendszeresítve, ezeket 
a betűket más jellemző munkakör jelölésére lehet felhasználni. 

4. Az ötödik–hatodik karakter a rendfokozati azonosító. 
Jelölése két szám, például: 14 (alezredes); 
jelentése: az adott munkakör besorolási szintjét jelöli. 
Az egyes rendfokozati azonosító kódokat az alábbi táblázat tartalmazza:  
 00  rendfokozat nélküli  10  hadnagy 
 01  őrvezető  11  főhadnagy 
 02  tizedes  12  százados 
 03  szakaszvezető  13  őrnagy 
 04  őrmester  14  alezredes 
 05  törzsőrmester  15  ezredes 
 06  főtörzsőrmester  16  dandártábornok 
 07  zászlós  17  vezérőrnagy 
 08  törzszászlós  18  altábornagy 
 09  főtörzszászlós  19  vezérezredes 

  
 1  0  A  a  1  4           

5. A hetedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés szintje. 
Jelölése egy nagybetű, például: A („A” típusú ellenőrzés); 
jelentése az alábbi táblázat szerint:  

 Z  nem szükséges ellenőrzés 
 A  „A” típusú ellenőrzés 
 B  „B” típusú ellenőrzés 
 C  „C” típusú ellenőrzés 

  
 1  0  B  a  1  4  A         

6. A nyolcadik karakter az állománykategóriát azonosítja. 
Jelölése egy nagybetű, például: Z (nincs specifikáció); 
jelentése az alábbi táblázat szerint:  

 Z  hivatásos vagy szerződéses katonával tölthető be 
 H  csak hivatásos katonával tölthető be (2001. évi XCV. törvény szerinti tábornoki 

beosztások) 
 S  CSAK A LEGÉNYSÉGI BEOSZTÁSOKNÁL, azokat jelöli, amelyek szerződéses 

legénységi állományban lévő katonákkal tölthetők be 
 M  hadkötelezettség bevezetése után katonával tölthető be 
 N  hadkötelezettség bevezetése után önkéntes tartalékossal tölthető be 
 K  köztisztviselővel, közalkalmazottal vagy katonával is betölthető 

 
 1  0  A  a  1  4  A  Z       

7. A kilencedik karakter tartalék karakter, amely a sérülékeny csoportba tartozók alkalmazási korlátozása esetén azt jelöli. 
Jelölése egy nagybetű: az R. 12. § (8) bekezdés szerinti korlátozás esetén T, egyéb esetben R  

 1  0  A  a  1  4  A  Z  R     
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8. A tízedik és tizenegyedik karakter az adott beosztáshoz szükséges nyelvet és a nyelvismeret szintjét jelenti, melynek 
jelölése: egy állami vagy azzal azonos nyelvvizsga esetén két nagybetű (pl. A K, azaz angol középfok). 

A jelölés több nyelv esetén: egy nagybetű és egy szám (pl. H 3, azaz angol és bármely más nyelv, melyek mindegyikére 
középfokú szintet határoz meg). 

A nyelvismereti követelmények kódolását az alábbi táblázat alapján kell végrehajtani: 

Kód Nyelv megnevezése Kód Nyelvismeret szintje 
Z nincs Z nem szükséges 
A angol A alapfok 
B bármely más (egy) nyelv K középfok 
C angol, francia vagy német F felsőfok 
H angol és bármely más nyelv T tolmács szint 
K bármely kettő vagy több nyelv  első második további 
  1 Alap Alap Alap 
  2 Közép Alap Alap 
  3 Közép Közép Alap 
  4 Felső Közép Alap 
  5 Felső Közép Közép 
  6 Felső Felső Alap 
  7 Felső Felső Közép 
  8 Felső Felső Felső 
  9 Tolmács Felső Felső 
  0 Tolmács Tolmács Felső 

 
A példában szereplő beosztásra, illetve a betöltőjével szemben támasztott követelményekre vonatkozó meghatározások 

összefoglalása a teljes kód alapján. 

 1  0  A  a  1  4  A  Z  T  A  K 

Lövész (10) általános (A) alegységparancsnok (a) alezredes (14) rendfokozattal rendszeresítve, azaz egy olyan 
zászlóaljparancsnok beosztás, melynek betöltője: 

– Megfelel az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés követelményeinek. (A) 
– Hivatásos vagy szerződéses állományú katona. (Z) 
– A beosztás betöltőjének kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a Jegyzékben található tiltó, illetve korlátozó (pl. terhes 

nő nem töltheti be) rendelkezésekre. (T) 
– Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. (A K) 

 
A munkakörök térképének tartalma: 

I. ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09 
II. SZÁRAZFÖLDI HADERŐ 10–19 
III. LÉGIERŐ 20–29 
IV. VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–49 
V. LOGISZTIKA 50–69 
VI. EGYÉB TÁMOGATÁS 70–76 
VII. GÉP- ÉS HARCJÁRMŰVEZETŐK 77–79 
VIII. KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80–81 
IX. OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83 
X. KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84–85 
XI. HUMÁN 86–87 
XII. TÁBORI LELKÉSZEK 88–89 
XIII. KATONAI IGAZGATÁS 90–91 
XIV. EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK 92–99 

 
 



ÁLTALÁNOS KATONAI MUNKAKÖRÖK 01–09

Össz had erõ ál ta lá nos ka to nai 01

Szá raz föl di had erõ 02

Lé gi erõ 03

Lo gisz ti ka 04

Ve zény lõ tiszt he lyet te sek 06

Kül szol gá la ti 07

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

01 ÖSSZHADERÕNEMI ÁLTALÁNOS KATONAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., fcsf., fõ igaz ga tó, igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C nem ze ti kép vi se le ti c törzs fõ nök,  törzs igaz ga tó

D nem zet kö zi kap cso la tok d
fõ nök, iro da ve ze tõ, in teg rá ci ós fõ nök, ov., alov., 
rlg. vez.

E el len õr zé si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fel ügye le ti, ha tó sá gi fel ügye le ti f ki emelt  fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G köz gaz da sá gi g ta nács adó

H had mû ve le ti h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J be szer zés, be ru há zás j

K ka taszt ró fa vé del mi k

L kör nye zet vé del mi l el len õr, ki emelt el len õr

M mun ka vé del mi m

N frek ven cia gaz dál ko dá si n

O ki kép zé si o

P ci vil-ka to nai együtt mû kö dés p

Q q

R lé lek ta ni mû ve le ti r ki emelt re fe rens, re fe rens

S saj tó s szó vi võ

T tûz vé del mi t tech ni kus

U erõ for rás-, költ ség ter ve zõ u tit kár

V elem zõ, ér té ke lõ v

W w vál tás pa rancs nok

X tûz ol tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

02 SZÁRAZFÖLDI HADERÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J j

K k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

03 LÉGIERÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ej tõ er nyõs c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lé gi erõ fel de rí tõ f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti biz to sí tá si i

J lé gi erõ elekt ro ni kai had vi se lés j

K k

L lég ügyi ha tó sá gi l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

04 LOGISZTIKA

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., iro da ve ze tõ, alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gaz dál ko dá si g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K költ ség ve té si k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n nyil ván tar tó

O ki kép zé si o

P p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

06 VEZÉNYLÕ TISZTHELYETTESEK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

07 KÜLSZOLGÁLATI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., csf., igaz ga tó, ka to nai kép vi se lõ

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C vé de lem po li ti kai c törzs fõ nök, törzs igaz ga tó, misszió ve ze tõ

D szá raz föl di d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E lé gi erõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lo gisz ti kai f

G fel de rí tõ g ok ta tó, ki kép zõ

H hír adó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I had mû ve le ti i

J jo gász j

K k

L in for ma ti kai l ügy ke ze lõ

M m

N ka to nai biz ton sá gi n nyil ván tar tó

O ki kép zé si o

P ci vil ka to nai együtt mû kö dés p

Q ok ta tá si q

R rejt jel zõ r rak tá ros

S sze mély ügyi s se gí tõ

T tá jé koz ta tá si t tech ni kus

U ügy vi te li u tit kár ság ve ze tõ, tit kár

V pénz ügyi v

W egész ség ügyi w vál tás pa rancs nok, ügye le tes

X x

Y y

Z z gép ko csi ve ze tõ
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SZÁRAZFÖLDI HADERÕ 10–19

Lö vész 10

Harc ko csi zó 11

Tü zér 12

Fel de rí tõ 14

Mû sza ki 15

Ve gyi vé del mi 16

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

10 LÖVÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i harc jár mû irány zó

J j

K k be osz tott lö vész

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m mes ter lö vész

N n

O o gép pus ka irány zó

P p kézi pct. fegy ver irány zó

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

11 HARCKOCSIZÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C kö ze pes harc ko csi zó c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j

K k

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

12 TÜZÉR

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B von ta tott tü zér b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ön já ró ta rac kos c törzs fõ nök

D ak na ve tõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E so ro zat ve tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tü zér fel de rí tõ f

G tü zér be mé rõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hang fel de rí tõ h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j ki dol go zó

K ra ké ta har ci gép k ke ze lõ

L lo ká tor fel de rí tõ l el len õr, ki emelt el len õr

M m

N n

O o

P ra ké ta in dí tó áll vány p

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T t táv mé rõ

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ

598 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/9. szám



Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

14 FELDERÍTÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B mély sé gi fel de rí tõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C kü lön le ges mû ve le ti c törzs fõ nök

D tech ni kai fel de rí tõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ej tõ er nyõs bú vár f

G hu mán g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H elekt ro ni kai had vi se lés h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I szá raz föl di elekt ro ni kai had vi se lés i harc jár mû irány zó

J j ér té ke lõ, tá jé koz ta tó

K elekt ro ni kai el len õr zõ k ke ze lõ, be osz tott fel de rí tõ

L l

M spe ci á lis fel de rí tõ m mes ter lö vész

N n ej tõ er nyõ haj to ga tó

O o gép pus ka irány zó

P p tol mács

Q q egész ség ügyi be osz tá sok

R r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S kü lön le ges hír adó s ki hall ga tó

T t táv ír ász

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

15 MÛSZAKI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B mû sza ki utász b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C mû sza ki fel de rí tõ c törzs fõ nök

D ak na ku ta tó tûz sze rész d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E de szant át ke lõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F út épí tõ f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G híd épí tõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ál cá zó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I mû sza ki men tõ i ak nász, tûz sze rész, ak na te le pí tõ höz be osz tot tak

J mû sza ki tech ni kai j fel de rí tõ, bú vár be osz tot tak

K ál lás épí tõ k
be osz tott mû sza ki, hi dász, épí tõ, ke ze lõ, légs. 
gép kez., ál cá zó, la bo ráns, gépész

L víz tisz tí tó l vil la mos ács mû hely hez be osz tot tak, vi lá gí tó

M mû sza ki zár te le pí tõ m föld gya lu hoz és föld mun ka gép hez be osz tot tak

N ha di ha jós n ha jó ra és ro csó-, mo csó- és AVM-hez be osz tot tak

O bú vár o de szant át ke lõ esz kö zök höz be osz tot tak

P anyag-elõ ké szí tõ és fel dol go zó p bul dó zer hez be osz tot tak

Q q útp ro fi lo zó és út hen ger hez be osz tot tak

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s fe de zé ká só hoz és kot ró hoz be osz tot tak

T t tech ni kus

U u
mû sza ki (kút-, ta laj fú ró, daru, von ta tott ke ret fû rész)
esz kö zök höz beosztottak

V vas út épí tõ v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X vi lá gí tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y spe ci á lis re pü lõ té ri kar ban tar tó és hely re ál lí tó y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

16 VEGYIVÉDELMI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ve gyi- és su gár fel de rí tõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ve gyi- és su gár men te sí tõ c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elem zõ és in for ma ti kai f

G ve gyi-, nuk le á ris-bal eset el há rí tás g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ve gyi-, sufi. és hely zet ér té ke lés h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I adat gyûj tõ, ér té ke lõ, tá jé koz ta tó i disz pé cser

J j

K k ke ze lõ

L l la bo ráns

M m

N n

O o

P p ér té ke lõ

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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LÉGIERÕ 20–29

Re pü lõ 20

Lég vé del mi ra ké ta és tü zér 21

Légi ve ze tés 22

Re pü lõ harc biz to sí tó 23

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

20 REPÜLÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B har cá sza ti re pü lõ gép b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C fel de rí tõ re pü lõ gép c törzs fõ nök

D ki kép zõ re pü lõ gép d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E szál lí tó re pü lõ gép e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G har ci he li kop ter g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H szál lí tó-, ku ta tó-men tõ he li kop ter h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I ki kép zõ he li kop ter i he li kop ter ve ze tõ-lö vész

J fu tár he li kop ter j légi egész ség ügyi ti., tts.

K k be osz tott

L elek ro ni kai za va ró he li kop ter l fe dél ze ti meg fi gye lõ

M m me cha ni kus

N n fe dél ze ti rá di ós

O o

P p re pü lõ gép- (he li kop ter)ve ze tõ, fõ pi ló ta

Q q

R r

S s

T t irá nyí tó

U u al kal ma zá si

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

21 LÉGVÉDELMI RAKÉTA ÉS TÜZÉR

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D kö ze li, kis ha tó tá vú lég vé del mi rakéta d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F lég vé del mi tü zér f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I fel de rí tõ i irány zó

J harc ál lás pont ve ze té si törzs j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

22 LÉGI VEZETÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B lég tér gaz dál ko dás b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C légi hely zet kép elõ ál lí tás c törzs fõ nök

D fegy ver irá nyí tás d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E va dász irá nyí tás e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ra dar f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i va dász irá nyí tó

J j együtt mû kö dõ

K k ke ze lõ

L l el len õr, ki emelt el len õr

M m adat fel dol go zó, adat köz lõ

N n re pü lés nyil ván tar tó

O o

P p

Q q

R r

S s ér té ke lõ

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

23 REPÜLÕ HARCBIZTOSÍTÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B hdm.-i köz pont (vez. pont) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C lé gi for gal mi irá nyí tó c törzs fõ nök

D harc té ri irá nyí tó d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F re pü lés biz ton sá gi f

G lé gi for gal mi tá jé koz ta tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j be ve ze tõ irá nyí tó

K k re pü lõ té ri irá nyí tó

L l re pü lõ té ri be je len tõ

M m adat fel dol go zó, adat köz lõ

N n kö zel kör zet irá nyí tó

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS 30–39

Ál ta lá nos hír adó 30

Rá dió hír adás 31

Rá dió re lé hír adás 32

Hír köz pon tok 33

Ve ze té kes hír adás 34

FTP hír adás 35

FRISZ 36

In for má ció vé del mi, ügy vi te li 37

Ve ze té si 38

In for ma ti kai 39

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

30 ÁLTALÁNOS HÍRADÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D had mû ve le ti d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F táv köz lés f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

31 RÁDIÓHÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B pa rancs no ki rá dió ál lo más b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C pk.-i pán cé los rá dió ál lo más c törzs fõ nök

D kö ze pes tel je sít mé nyû rá dió ál lo más d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E vevõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F kis tel je sít mé nyû rá dió ál lo más f

G nagy tel je sít mé nyû rá dió ál lo más g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

32 RÁDIÓRELÉ HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B har cá sza ti rá dió re lé b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C had mû ve le ti rá dió re lé c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E mik ro hul lá mú ál lo más e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k ke ze lõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

33 HÍRKÖZPONTOK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B hír köz pont (táv be szé lõ köz pont) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ex pe di á ló c törzs fõ nök

D vi võ köz pont d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E rá dió ve zér lõ köz pont e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F hír adó ve ze té si pont f

G gép táví ró köz pont g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H áram el lá tás h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I lég vé del mi harc ál lás pont i

J rend szer fel ügye let j

K tá bo ri hír köz pont (táv be szé lõ köz pont) k ke ze lõ

L ki se gí tõ hír köz pont l

M m

N n

O o

P p to váb bí tó

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t táv ír ász

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

34 VEZETÉKES HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ne héz ve ze té kes b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C könnyû ve ze té kes c törzs fõ nök

D ETNV d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E le csat la ko zó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F bel sõ há ló zat épí tõ f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q táv be szé lõ

R r

S s

T t tech ni kus

U u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

35 FTP HÍRADÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B kül de mény b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C mi nõ sí tett kül de mény c törzs fõ nök

D nyílt szol gá la ti kül de mény d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E pos tai kül de mény e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tá bo ri pos ta kül de mény f

G cso mag kül de mény g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H saj tó kül de mény h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I ma gán kül de mény i fu tár

J j

K k ke ze lõ

L l el len õr zõ

M m ex pe di tõr, ro va to ló, mál há zó

N n

O o

P p csa pat pos tás

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

36 FRISZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B irány adó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C irány mé rõ c törzs fõ nök

D le szál lí tó lo ká tor d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E kö zel na vi gá ció e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ki he lye zett in di ká tor f

G irány szög adó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H sik ló szög adó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K fény tech ni kai k ke ze lõ

L fény ma jak l

M fény szó rós m

N n

O o

P p

Q q

R r

S rep. irá nyí tó rá dió s

T ERIP t tech ni kus

U he li kop ter le szál lí tó u ügye le tes

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

37 INFORMÁCIÓVÉDELMI, ÜGYVITELI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C cen zor c

D do ku men tum vé del mi d fõ nök, ov., alov., iro da ve ze tõ, rlg. vez.

E in for má ció vé del mi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F elekt ro ni kus in for má ció vé del mi f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H kom mu ni ká ció biz ton sá gi h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in for ma ti ka biz ton sá gi i iro da ve ze tõ

J had mû ve le ti biz to sí tá si j

K rend szer biz ton sá gi k ke ze lõ

L in for má ció biz ton sá gi l ügy ke ze lõ, ve ze tõ ügy ke ze lõ

M m ügy ke ze lõ-gép író

N n nyil ván tar tó, do ku men tá ció ke ze lõ

O o

P p ír nok, ír nok-raj zo ló

Q q

R rejt jel zõ r

S ti tok vé del mi s

T tit ko sí tó t tech ni kus

U ügy vi te li u ügye le tes

V ügy vi tel szer ve zé si v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

38 VEZETÉSBIZTOSÍTÓ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

39 INFORMATIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B rend szer szer ve zõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C biz ton sá gi rend szer szer ve zõ c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F rend szer fel ügye lõ f

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j adat rög zí tõ

K k be osz tott

L l

M rend szer üze mel te tõ m mû szak ve ze tõ

N n

O o

P p prog ra mo zó

Q q

R há ló zat fel ügye lõ r

S há ló zat üze mel te tõ s

T t

U u

V v

W w

X rend szer gaz da x

Y fel dol go zók y

Z z
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LOGISZTIKA 50–69

Ha di tech ni kai 50

Fegy ver zet tech ni kai 51

Pán cé los- és gép jár mû tech ni kai 52

Re pü lõ mû sza ki 53

Elekt ro ni kai 54

Mû sza ki tech ni kai 55

Ve gyi vé del mi tech ni kai 56

Ki kép zés tech ni kai 57

Kü lön le ges be ren de zés tech ni kai 58

Mé rés ügy és mi nõ ség biz to sí tá si 59

Harc anyag 61

Had táp 64

Köz le ke dés és szál lí tás 67

Vám 68

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

50 HADITECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a

B b

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

51 FEGYVERZETTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B fegy ver zet (30 mm-ig) b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C lö veg rend sze rek c törzs fõ nök

D hely meg ha tá ro zó be ren de zés d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E nagy ha tó tá vú fel de rí tõ lo ká tor e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tü zér sé gi fel de rí tõ lo ká tor f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G re pü lõ gép le szál lí tó lo ká tor g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H me te o ro ló gi ai lo ká tor h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I lé ze res fel de rí tõ és cél meg je lö lõ be ren de zés i

J j

K k

L pán cél tö rõ ra ké ta esz kö zök l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû hely fel sze re lés m mû sze rész

N kö ze li ha tó tá vú lég vé del mi rakéta n

O o

P kö ze pes ha tó tá vú lég vé del mi rakéta p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S lég vé del mi au to ma ti zált ve ze té si rend sze rek s sze re lõ

T re pü lõ esz köz fe dél ze ti ra ké ta t tech ni kus

U op ti ka, elekt ro-op ti kai rend szer u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X ra ké ta tech ni kai ki szol gá ló esz kö zök x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y tûz ve ze tõ rend sze rek y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

52 PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMÛTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gép jár mû, után fu tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H harc ko csi h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i vizs ga biz tos, el len õr

J jár mû vizs gá la ti j

K ke re kes harc jár mû k

L lánc tal pas harc jár mû l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S s sze re lõ

T t tech ni kus

U u elekt ro mos sze re lõ

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

53 REPÜLÕMÛSZAKI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., szf., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B re pü lõ gép (su gár haj tó mû ves) sár kány-haj tó mû b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C re pü lõ gép (du gattyús) sár kány-haj tó mû c törzs fõ nök

D he li kop ter sár kány-haj tó mû d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E fe dél ze ti rá dió tech ni kai rend sze rek e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fe dél ze ti fegy ver tech ni kai rend sze rek f
ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, ki emelt mér nök fõ tiszt, 
mér nök fõ tiszt, mér nök tiszt

G fe dél ze ti mû szer és au to ma ti ka rend sze rek g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H sár kány h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I haj tó mû i

J gaz dál ko dás j

K fe dél ze ti ak ku mu lá tor töl tõ k kü lön le ges gép jár mû ke ze lõ

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M met ro ló gia m me cha ni kus

N nit ro gén el lá tó n
nyil ván tar tó, adat fel dol go zó, do ku men tá ci ós
technikus

O ka ta pult be ren de zé sek o

P oxi gén, sû rí tett le ve gõ el lá tó p ki ér té ke lõ

Q q kar ban tar tó

R fe dél ze ti ra ké ta elõ ké szí tõ r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, anyag el lá tó, anyag ter ve zõ

S s fõ sze re lõ, sze re lõ

T t tech ni kus

U im pul zus tech ni ka u fõ tech no ló gus, tech no ló gus

V kü lön le ges be ren de zé sek (gép jár mû vek) v

W elekt ro ni kai had vi se lé si esz köz w

X gya kor ló be ren de zés, re pü lõ szi mu lá tor x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z re pü lé si ada tok z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

54 ELEKTRONIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C in for ma ti ka c törzs fõ nök

D elekt ro ni kai had vi se lés (EHC) d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E FRISZ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I rá di ó na vi gá ció i

J j

K hír adó k ke ze lõ

L rá dió be ren de zés l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M rá dió re lé és mik ro hul lá mú be ren de zés m mû sze rész

N köz pont, vivõ és gép táv író be ren de zés n

O o

P in for má ció vé de lem p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S ve ze té kes be ren de zés s sze re lõ

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

55 MÛSZAKI TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ál cá zó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C út- és ál lás épí tõ c törzs fõ nök

D át ke lõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E híd épí tõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H ha di ha jós h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I bú vár esz köz i

J j

K re pü lõ tér ja ví tó és -kar ban tar tó k

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû sza ki gé pek és esz kö zök m mû sze rész

N hid ra u li ka n

O o

P p

Q q

R mû sza ki harc anyag r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T tûz sze rész tech ni ka t tech ni kus

U ak na te le pí tõ és men te sí tõ u elekt ro mos sze re lõ

V víz tisz tí tó v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

56 VEGYIVÉDELMI TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ve gyi-, su gár fel de rí tõ esz köz f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H HAVARIA – la bo ra tó ri um h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L ve gyi vé del mi és ra di o ló gi ai la bo ra tó ri um l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M men te sí tõ esz köz m mû sze rész

N n ra di o ló gus

O o

P p la bo ráns

Q q gé pész

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S AMAR – szer viz s sze re lõ

T tûz vé del mi be re de zés t tech ni kus

U u

V ve gyi vé del mi be ren de zés v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

57 KIKÉPZÉSTECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K ki kép zé si bá zis és lé te sít mény k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S szi mu lá to rok s

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

58 KÜLÖNLEGES BERENDEZÉS TECHNIKAI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D daru d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E áram for rás be ren de zés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fû tõ- és hû tõ be ren de zés f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G ne héz nyer ges von ta tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hid ra u li ka h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser

J j

K k be osz tott

L elekt ro mos be ren de zés l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P lú gos ak ku mu lá tor p

Q q

R sa vas ak ku mu lá tor r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T harc ko csi von ta tó t tech ni kus

U u elekt ro mos sze re lõ

V kö ze pes ke re kes von ta tó v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X fegy ver ne mi kü lön le ges jár mû vek x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

59 MÉRÉSÜGY ÉS MINÕSÉGBIZTOSÍTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E ja ví tó anyag el lá tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fegy ver zet tech ni ka f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G pán cé los- és gép jár mû tech ni ka g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H elekt ro ni ka h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J ál ta lá nos ja ví tó j

K ki kép zés tech ni ka k

L pán cél tö rõ ra ké ta esz kö zök l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M mû sza ki tech ni ka m mû sze rész

N mé rés ügyi n

O o

P p

Q q

R re pü lõ tech ni ka r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S ja ví tás szer ve zõ s sze re lõ

T t tech ni kus

U op ti kai, elekt ro op ti kai rend sze rek u

V ve gyi vé del mi tech ni ka v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

61 HARCANYAG

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E egyéb anyag e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k be osz tott

L lõ szer és rob ba nó anyag l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R ra ké ta r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T t tech ni kus

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

64 HADTÁP

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E élel me zé si és víz el lá tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H hu mán anya gi h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i sza kács

J j hen tes

K ka to nai el he lye zés k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m mû sze rész

N n

O o la bo ráns

P p fõ át ve võ, át ve võ, anyag be szer zõ

Q q fel szol gá ló

R ru há za ti és egyé ni fel sze re lés r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sze re lõ

T tér ké pé sze ti t tech ni kus

U üzem anyag u ét kez de ve ze tõ

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

67 KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., szf., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B szál lít mány kí sé rõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E vas úti szál lí tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F köz úti szál lí tó f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G vízi szál lí tó g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H légi szál lí tó h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser

J j

K köz úti ko men dáns k be osz tott

L l mi nõ sé gi el len õr, el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s anyag moz ga tó, ra ko dó

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

68 VÁM

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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EGYÉB TÁMOGATÁS 70–76

Tér ké pész 70

Me te o ro ló gia 71

Pénz ügy 72

Egész ség ügy I. 73

Egész ség ügy II. 74

El len õr zé si és ha tó sá gi  75

Inf ra struk tu rá lis 76

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

70 TÉRKÉPÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez., szf.

B to po grá fus b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ge o dé ta c

D fo to gramm éter d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E ki ér té ke lõ e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fény ké pész f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G tér kép szer kesz tõ g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H kar tog rá fus h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I tér in for ma ti kus i

J sok szo ro sí tó j

K te rep elem zõ k be osz tott

L ka to nai ge og rá fus l el len õr

M m mû sze rész

N n

O o

P p

Q q

R r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s

T t tech ni kus

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

71 METEOROLÓGIA

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A me te o ro ló gus a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez., szf.

B elõ re jel zõ b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C tü zér me te o ro ló gia c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i asszisz tens, ve ze tõ asszisz tens

J j ész le lõ

K k ke ze lõ

L l ki dol go zó

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t tech ni kus, ve ze tõ tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

72 PÉNZÜGY

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., csop. vez.

E el len õr zé si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F fi nan szí ro zá si f

G köz gaz da sá gi g ok ta tó, szak ok ta tó, ki kép zõ

H el len jegy zõ h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J sze mé lyi já ran dó sá gi j

K költ ség ve té si k

L l el len õr, bel sõ el len õr

M nyug díj meg ál la pí tó m

N nem zet kö zi pénz ügyi n

O o

P p pénz tá ros

Q q

R r re fe rens, ve ze tõ re fe rens

S szám vi te li s

T tár sa da lom biz to sí tá si t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

73 EGÉSZSÉGÜGY I.

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B bel gyó gyá szat b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c MH fõ szak or vos

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F re u ma to ló gia f
fõ or vos, ad junk tus, or vos, al or vos, pszi cho ló gus, 
bi o ló gus, ergonómus

G bõr gyó gyá szat g
kö zeg. fel ügye lõ, di e te ti kus, eü. tiszt, gyógy tor nász,
eü. fej lesz tõ tiszt

H re pü lõ or vos h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i fel cser, eü. tiszt he lyet tes

J j légi eü. ti., tts.

K ideg- és el me gyó gyá szat k be osz tott

L l ve ze tõ-, szak asszisz tens, asszisz tens

M m mû sze rész

N köz egész ség ügy – jár vány ügy n ve ze tõ-, szak ápo ló, ápo ló

O fog lal ko zás egész ség ügy o kö tö zõ

P pszi cho ló gia p

Q fo gász q ve ze tõ-, fõ mû tõs, mû tõs

R re ha bi li tá ció r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S s sta tisz ti kus

T alap el lá tás t tech ni kus

U u gáz mes ter, bonc mes ter

V di ag nosz ti ka v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w
ki se gí tõ, eü. ki se gí tõ, be teg hor dó, mû tõs se géd, 
eü. katona

X egész ség ügyi anyag el lá tó x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z egész ség fej lesz tés, egész ség ne ve lés z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

74 EGÉSZSÉGÜGY II.

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B se bé szet b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c MH fõ szak or vos

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f fõ or vos, ad junk tus, or vos, al or vos

G g ku ta tó, tu do má nyos mun ka társ

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j gyógy sze rész

K sze mé szet k be osz tott

L fül-orr-gé gé szet l ve ze tõ-, szak asszisz tens, asszisz tens

M szü lé szet-nõ gyó gyá szat m mû sze rész

N ana est he si o ló gia és in ten zív te rá pia n ve ze tõ-, szak ápo ló, ápo ló

O o kö tö zõ

P p eü. ka to na

Q ku ta tás-fej lesz tés q ve ze tõ-, fõ mû tõs, mû tõs, mû tõs se géd

R kór bonc tan r rak tár ve ze tõ, rak tá ros, el lá tó

S cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat s

T t tech ni kus

U igaz ság ügyi or vos tan u gáz mes ter, bonc mes ter

V v

W w

X gyógy sze ré szet x

Y y

Z ál lat egész ség ügy z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

75 ELLENÕRZÉSI ÉS HATÓSÁGI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr zé si a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, pa rancs nok

B mun ka vé del mi b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ál ta lá nos el len õr zé si c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E egész ség ügyi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G épí tés ha tó sá gi g

H h a „d” pont ban sze rep lõk helyettesei

I i

J jár mû vizs gá la ti j

K ka taszt ró fa vé del mi k

L kör nye zet vé del mi l ki emelt fõ el len õr, fõ el len õr, el len õr

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T tûz vé del mi t szak tech ni kus

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

76 INFRASTRUKTURÁLIS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., fõ igaz ga tó, igaz ga tó, hiv. vez.

B biz ton sá gi be ru há zá si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C fenn tar tá si c

D lé te sít mé nyi d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E be ru há zá si e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F ko or di ná ci ós f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G gaz dál ko dá si g

H in gat lan ke ze lé si h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in gat lan-fel ügye le ti i disz pé cser

J in gat lan-gaz dál ko dá si j

K kör nye zet vé del mi k

L la kás-fel ügye le ti l

M szak igaz ga tá si m

N be szer zé si n

O tá ro lá si o ener ge ti kus

P anya gi ko or di ná ci ós p

Q ke ze lés-fel ügye le ti q

R la kás gaz dál ko dá si r rak tár ve ze tõ

S lak ha tás tá mo gat ási s

T ter ve zé si, ér té ke sí té si t tech ni kus

U üze mel te tés-fel ügye le ti u tit kár

V v

W w

X x

Y y

Z z
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GÉP- ÉS HARCJÁRMÛVEZETÕK 77

Gép jár mû ve ze tõk 77

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

77 GÉPJÁRMÛVEZETÕK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A mo tor ke rék pár a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B sze mély gép ko csi b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C te her gép ko csi 7,5 t-ig c

D te her gép ko csi 7,5 t fe lett d

E busz 16 sze mé lyig e

F busz 16 sze mély fe lett f

G g ok ta tó ve ze tõ, ki kép zõ

H h

I i

J j

K kü lön le ges fel épít mé nyû k

L l

M m ve ze tõ

N n

O o

P p

Q q

R ra ké ta szál lí tó r

S s

T mun ka gép t

U üzem anyag töl tõ u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 80–81

Ka to nai fel de rí tés 80

Ka to nai biz ton sá gi 81

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

80 KATONAI FELDERÍTÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, fõov., iro da ve ze tõ

B mû ve le ti b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C rá dió elekt ro ni kai fel de rí tõ c

D elem zõ-ér té ke lõ d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., közp. pk.

E ka to nai dip lo má cia e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f fõ mér nök,

G ál ta lá nos tá mo ga tó g szak ok ta tó

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i disz pé cser, táv ír ász

J j véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé he lyet tes

K k ke ze lõ

L l véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé

M m

N n adat fel dol go zó, nyil ván tar tó

O o

P p

Q q

R r re fe rens, kiem. re fe rens

S s asszisz tens

T t tech ni kus

U u

V v gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás ve ze tõ

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

81 KATONAI BIZTONSÁGI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a fõ igaz ga tó, igaz ga tó, fõ osz tály ve ze tõ

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l biz ton sá gi ügy in té zõ

M mû ve le ti m

N mû ve let tá mo ga tó n

O o

P p biz ton sá gi adat ke ze lõ

Q q

R r re fe rens, ki emelt re fe rens

S s

T törzs mû ve le ti t ope ra tív tech ni kus

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS 82–83

Ok ta tás, kép zés, ki kép zés 82

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

82 OKTATÁS, KÉPZÉS, KIKÉPZÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., igaz ga tó, hiv. vez.

B ok ta tás fel ügye let b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C egye te mi (mes ter fo ko za tú MSc/MA) c törzs fõ nök, fõ tit kár

D fõ is ko lai (alap fo ko za tú BSc/BA) d fõ nök, ov., alov., rlg. vez., iro da ve ze tõ, csop. vez.

E tiszt he lyet tes kép zés e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F tan fo lyam rend sze rû kép zés f

G gaz da sá gi g
ta nár, do cens, ad junk tus, ta nár se géd, szak ok ta tó,
kiképzõ

H dok to ri és ha bi li tá ci ós h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I in té ze ti i

J ta go zat j

K ál ta lá nos ka to nai ki kép zés k ke ze lõ

L kol lé gi u mi l el len õr, ki emelt el len õr

M táv ok ta tás és mul ti mé dia m

N ok ta tás biz to sí tás n

O ok ta tás szer ve zés o ne ve lõ

P ta nul má nyi p

Q q

R kari r rak tá ros, rak tár ve ze tõ, el lá tó

S szak cso port s mun ka társ

T test ne ve lõ t tech ni kus

U ki kép zõ köz pont u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y ki kép zé si bá zis y

Z z ki kép zen dõ
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KATONAI ÜGYÉSZSÉG ÉS JOGI IGAZGATÁS 84–85

Ka to nai ügyész ség 84

Jogi és igaz ga tá si 85

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

84 KATONAI ÜGYÉSZSÉG

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ügyész ség a fõov., ka to nai fõ ügyész

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ov., csop. vez.

E e

F f ügyész

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t igaz ság ügyi szak ér tõ

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

85 JOGI ÉS IGAZGATÁSI

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A jo gász a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I igaz ga tá si i

J j jog ta ná csos

K k

L l

M m

N n

O o

P p do ku men tá ció ke ze lõ

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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HUMÁN 86–87

Hu mán 86

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

86 HUMÁN

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov.g, csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C sze mély ügy c

D hu mán szol gá lat d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E ér dek vé de lem e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f pszi cho ló gus

G to bor zá si g

H ha gyo mány ápo lás h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i fény ké pész

J bé lyeg zõ ké szí tõ j gép mes ter

K kul tu rá lis k be osz tott

L l

M mû ve lõ dés m

N nyom da n

O o

P pszi cho ló gia p

Q q

R rek re á ció r re fe rens, kiem. re fe rens

S szo ci o ló gia s

T tá jé koz ta tás (PR) t tech ni kus

U sza bad idõ-sport u

V szo ci á lis v

W mun ka erõ-pi a ci w

X x

Y y

Z z ki kép zen dõ
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TÁBORI LELKÉSZEK 88–89

Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat 88

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

88 TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ka to li kus tá bo ri lel ké szi szol gá lat a püs pök, rab bi

B ró mai-ka to li kus b

C gö rög-ka to li kus c

D pro tes táns tá bo ri lel ké szi szol gá lat d
ál ta lá nos hely nök, püs pö ki hi va tal ve ze tõ, iro da-
ve ze tõ

E re for má tus e lel kész, rab bi

F evan gé li kus f ki emelt ve ze tõ lel kész

G zsi dó tá bo ri lel ké szi szol gá lat g

H h

I i

J j püs pö ki tit kár

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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KATONAI IGAZGATÁS 90–91

Ka to nai igaz ga tás 90

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

90 KATONAI IGAZGATÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B ter ve zé si, szer ve zé si b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C moz gó sí tá si c törzs fõ nök

D ki egé szí té si d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F te rü let vé del mi f

G had erõ ter ve zé si g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z ki kép zen dõ
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EGYÉB BIZTOSÍTÁSI ÉS KISZOLGÁLÁSI FELADATOK  92–99

Ka to nai ren dész és ko men dáns 92

Ka to nai bün te tés vég re haj tás 93

Dí szel gõ 94

Ka to na ze nész 95

Ku ta tás, fej lesz tés 96

Ál ta lá nos mun ka kö rök 99

Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

92 KATONAI RENDÉSZ ÉS KOMENDÁNS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B for ga lom sza bály zó b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C ob jek tum biz to sí tó ren dész c törzs fõ nök

D ko men dáns d fõ nök, ov., alov., rlg. vez.

E õr és biz to sí tó e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i irány zó

J j

K hely õr ség tá mo ga tók k be osz tott

L l

M m

N n

O o gép pus ka irány zó

P p

Q q

R ko men dáns hi va tal r

S s

T t

U u

V v harc- és gép jár mû ve ze tõ

W w vál tás pa rancs nok

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z ki kép zen dõ
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

93 KATONAI BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j fog lár

K k fo goly kí sé rõ

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

94 DÍSZELGÕ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c törzs fõ nök

D d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h a „c” és „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i

J j

K k be osz tott

L l

M m

N n

O o gép pus ka irány zó

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x ve zény lõ tiszt he lyet tes

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

95 KATONAZENÉSZ

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ze nész a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d ze ne kar ve ze tõ

E e

F f

G g ok ta tó, ne ve lõ, ki kép zõ

H h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I i szó lam ve ze tõ

J j

K k be osz tott ze nész

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r ze nész szol gá lat ve ze tõ

S s ze nész kot ta tá ros

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

96 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A biz ton ság po li ti kai a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B vé de lem po li ti kai b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C hu mán és szer ve zet épí té si c

D had tör té ne ti d fõ nök, ov., alov., rlg. vez. 

E tár gyi gyûj te mé nyi e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F mú ze u mi do ku men tá ci ós f ki emelt fõ mér nök, fõ mér nök, mér nök

G tu do mány szer ve zé si g ta nács adó

H had fel sze re lés fej lesz té si h a „d” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

I irat tá ro zá si i

J tér kép tá ri j ve ze tõ ku ta tó, ku ta tó

K könyv tá ri k ke ze lõ

L le vél tá ri l fõ le vél tá ros, le vél tá ros

M mi nõ ség biz to sí tá si m fõ mu ze o ló gus, mu ze o ló gus

N vé de lem gaz da sá gi n fõ szer kesz tõ, szer kesz tõ

O kri mi na lisz ti ka o

P ok ta tá si p

Q q

R in téz mény fej lesz té si r fõ könyv tá ros, könyv tá ros

S ha di sír s mun ka társ

T szab vá nyo sí tá si t tech ni kus

U gé pé sze ti u

V lõ kí sér le ti v

W w

X elekt ro ni kai x

Y y

Z ve gyi vé del mi z
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Fegy ver ne mi (szak ági) azo no sí tó

99 ÁLTALÁNOS MUNKAKÖRÖK

Fegy ver ne mi (szak ági) al cso port Mun ka kör

A ál ta lá nos a pk., fõov., csf., igaz ga tó, hiv. vez.

B b az „a” pont ban sze rep lõk he lyet te sei

C c

D d

E e kiem. fõti., fõti., ti., tts.

F f

G g

H h

I i

J j

K k sze re lõk, szak mun ká sok

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s se gí tõ

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z
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2. számú melléklet a 2/2006. (I. 30.) HM rendelethez 

[2. számú melléklet a 20/2002. (IV. 10.) HM rendelethez] 

A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI 

1. ALKALMAZOTT RÖVIDÍTÉSEK ÉS KÓDOK GYŰJTEMÉNYE 

I. Rendszeresített rendfokozat 
 01-19 =  rendfokozati azonosító kód a Magyar Honvédségben rendszeresített katonai 

munkakörök térképében foglaltaknak megfelelően. 
 
II. Képesítési és egyéb követelmények 

a) Iskolai végzettség: 
ÁI =  alapfokú iskola (legalább a 8. évfolyam elvégzése); 
KÉ =  középiskola (érettségi); 
PF =  polgári főiskola (alapfokozatú BSc/BA); 
SZPF =  szakirányú polgári főiskola (alapfokozatú BSc/BA); 
ZMNEF =  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továbbiakban: ZMNE) főiskolai 

(alapfokozatú BSc/BA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi főiskolai szak; 
FSZPGV =  főiskolai végzettségre épülő szakirányú posztgraduális végzettség; 
PE =  polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA); 
SZPE =  szakirányú polgári egyetem (mesterfokozatú MSc/MA); 
ZMNE =  ZMNE egyetemi (mesterfokozatú MSc/MA), illetve az ennek megfeleltetett külföldi 

egyetemi szak. 

Megjegyzés: amennyiben valamely rendfokozatnál, vagy beosztástípusnál egynél több végzettségi kód szerepel, 
felsorolás esetén közülük bármelyik megléte elégséges, ugyanakkor „és” kapcsolatban minden megjelölt végzettség 
szükséges.  
b) Szakképzettségi szint: 
AK =  alapkiképzés; 
KK =  kötelékkiképzés; 
AF =  alapfokú (alapfokú iskolai végzettségre épülő iskolarendszerben szerzett államilag elismert 

szakképzettség); 
SZAF =  szakirányú alapfokú; 
KF =  középfokú; 
SZKF =  szakirányú középfokú; 
FF =  felsőfokú; 
SZFF =  szakirányú felsőfokú; 
21-71 =  a szakképesítés szintje az Országos Képzési Jegyzék alapján.  

c) Előmeneteli és szakmai tanfolyam: 
 * =  felsővezető képző tanfolyam, vezetői tanfolyam, szakterülethez kapcsolódó tudományos 

fokozat, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, egyetemi végzettségre épülő szakirányú 
posztgraduális végzettség. Az egyes beosztásokhoz tartozó konkrét követelményt az 
állománytábla vagy a munkaköri jegyzék tartalmazza; 

 ET =  előmeneteli (rendfokozathoz kötött) tanfolyam; 
 JSZV =  jogi szakvizsga; 
 KSZV =  közigazgatási szakvizsga.  

d) Szükséges nyelvismeret: 
 A =  alapfokú vagy STANAG 6001 1111 szint; 
 K =  középfokú vagy STANAG 6001 2222 szint; 
 F =  felsőfokú vagy STANAG 6001 3333 szint.  

e) Egészségi kategóriák: 
 A1 =  repülőgép-, helikoptervezető és a Repülőorvosi Bizottság (a továbbiakban: ROB) elbírálása 

hatáskörébe tartozó személyek; 
 A2 =  külföldi szolgálatra jelentkező és az állomány külföldi szolgálatra tervezett tagja; 



 
 
 
 
2006/9. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 653 

 A3 =  az egyes fegyvernemeknél (légi mozgékonyságú, harckocsizó, búvár, tűzszerész és 
aknakutató), valamint a radioaktív anyagokkal, ionizáló sugárforrásokkal, rakéta 
üzemanyaggal dolgozó állomány alkalmasságának szintje, beosztásba helyezés előtt és a 
szolgálat teljesítése során; 

 A4 =  az állomány tagjának egészségi besorolása szolgálata teljesítése során, a hivatásos 
állományba történő visszavétel, valamint a nyugdíjkorhatáron túli szolgálatra való 
visszatartás előtt (kivéve az A3 pontban felsoroltakat); 

 A5 =  állományba vételre jelentkező egészségi szintje (kivéve az A3 pontban felsoroltakat); 
 A6 =  az állományilletékes parancsnok (vezető) beosztásra tervezett, a beosztásba helyezés előtt 

és a szolgálat teljesítése során.   
f) Fegyvernemi és munkaköri kizáró korlátozások: 

 A) Fegyvernemi kizáró korlátozások 
 F1 =  gépesített lövész, felderítő; 
 F2 =  harckocsizó; 
 F3 =  vegyivédelmi; 
 F4 =  tüzér, légvédelmi rakétatechnika; 
 F5 =  műszaki; 
 F6 =  rádiótechnikai felderítő, lokátortechnika; 
 F7 =  fegyverzeti és gépjárműtechnika, repülőműszaki (gépész); 
 F8 =  hadtáp, pénzügy, informatika, közlekedés, gazdálkodás. 
 B) Munkaköri kizáró korlátozások 

 K1 =  búvárnak; 
 K2 =  fokozottan balesetveszélyes munkakörben; 
 K3 =  gépjármű, harcjármű, műszaki gépek vezetésére és kezelésére; 
 K4 =  külföldi szolgálatra; 
 K5 =  felderítő beosztásban; 
 K6 =  úszni tudást igénylő feladat vagy beosztás ellátására; 
 K7 =  lokátoros beosztásban; 
 K8 =  híradó beosztásban; 
 K9 =  tüzér beosztásban; 
 K10 =  irányzói beosztásban; 
 K11 =  légideszantos beosztásban; 
 K12 =  beosztási kötelezettségen felüli állandó többletmunka ellátására; 
 K13 =  ionizáló sugárexpozíció veszélyével járó munkára; 
 K14 =  zárt térben (harcjárműben, tartályban, berendezés belső terében) végzett munkára; 
 K15 =  szabadban végzett munkára; 
 K16 =  föld alatti munkahelyen végzett munkára; 
 K17 =  mérgező anyagokkal végzett munkára; 
 K18 =  radioaktív anyagokkal végzett munkára; 
 K19 =  nagy frekvenciájú elektromágneses térben végzett munka; 
 K20 =  teljes színlátást igénylő beosztás ellátására; 
 K21 =  kedvezőtlen klímájú munkahelyen teljesített szolgálatra; 
 K22 =  kétszemes együttlátást igénylő beosztás ellátására; 
 K23 =  környezetbe való beilleszkedést, jó alkalmazkodást igénylő beosztásban; 
 K24 =  megosztott figyelmet, fokozott koncentrációt és felelősségérzetet igénylő beosztásban; 
 K25 =  zajterheléssel járó beosztásban; 
 K26 =  képernyős munkavégzésre. 

Megjegyzés: a fegyvernemi és a munkaköri kizáró korlátozások közül azt kell feltüntetni a munkaköri követelmények 
között, amivel az adott beosztás nem tölthető be. 
g) Pszichikai követelmények: 
 Pa =  Általános pszichés státusz. Az értelmi szint, a személyiség jellemzői, motivációs háttér, 

értékrend, kommunikációs készség, anamnézis, szenzomotoros készségek szintjének 
meghatározása, amelyek alapján az adott személy általában alkalmas fegyveres szolgálatra. 

 Pv =  A katonai vezetői beosztás által támasztott magasabb pszichikai követelményeknek való 
megfelelés. 
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 Pm =  A megkülönböztetés alapja az egyes munkaköröknél azon speciális képességek és készségek, 
melyek az adott munkakör pszichikai követelményeinek megfelelnek. 

 Pk =  Azon munkaköröknél kerül meghatározásra, ahol az általánostól eltérő különleges pszichikai 
adottságokkal kell rendelkezni, mely adottságok a konkrét végrehajtandó feladathoz kötődnek. 

A követelményeknek való megfelelés szintjei: 
 III.  Közepes 
 IV.  Jó 
 V.  Kiemelkedő 

h) Fizikai követelmények: 
A munkakörhöz szükséges funkcionális szervrendszerek 
 T1 =  alapfokú edzettségi állapota; 
 T2 =  közepes fokú edzettségi állapota; 
 T3 =  emeltszintű edzettségi állapota; 
 T4 =  fokozott szintű edzettségi állapota. 

Megjegyzések: 
1. E melléklet nem tartalmazza a nem katonai oktatási intézményekből állományba felvett személyek szakirányú, 
tanfolyamrendszerű felkészítését. 
2. Az AF32 szintű szakképzettséggel csak középiskolai végzettséghez nem kötött tiszthelyettes beosztások tölthetőek be. 
3. Egyes törzsőrmesteri rendfokozatok előmeneteli felkészítését az első beosztásra való felkészítés is tartalmazhatja. 
4. A rendfokozati állománycsoportoknál a pszichikai megfelelési szintekhez eltérő követelmények tartoznak (pl. III. szint 
elérése a tiszthelyettesi állománycsoportnál magasabb követelmények teljesítését jelenti, mint a tiszteseknél). 
5. A szakirányú posztgraduális végzettség megléte általában elégséges feltétele az alezredesi rendfokozattal 
rendszeresített beosztások betöltésének. 
 

2. A KATONAI MUNKAKÖRCSALÁDOK ÉS A BEOSZTÁSOK KÖVETELMÉNYEI 

2.1. Általános katonai munkakörök 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi  Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate- 

gória2 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai1 fizi-

kai 

19 vezérezredes 
18 altábornagy 
17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE 

 Pa/V, Pv/IV 

T1 

13 őrnagy 

SZFF 

ET 
12 százados 

ZMNEF, 
SZPF FF ET 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 

K12, 23, 24 

Pa/IV T2 

 

                                                 
1 Külszolgálati beosztás esetén speciális pszichikai követelményeknek is meg kell felelni, jelölése: „Pk” 
2 Külszolgálati beosztás esetén az egészségi kategória „A2”. 
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2.2. Szárazföldi haderő 

A) lövész, harckocsizó, tüzér 

 Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pm/IV, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pm/IV, Pv/IV T1 

14 alezredes 
ZMNE 

  A4 Pa/IV, Pm/IV, Pv/IV T2 
13 őrnagy ZMNEF 

SZFF 

ET 

F1-F8, K23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 
PF FF 

  

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós 
KÉ, 

SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, SZFF
  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52   

Pa/III, Pm/III 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 F1-F8, K3, 2, 
14, 10, 15, 20, 

22, 25 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) a) felderítő és elektronikai hadviselési szakirányú vezető szervezetek 

 Képesítési és egyéb követelmények 

 egészségi Rendszeresített  
rendfokozat iskolai 

végzettség 
szakképzettségi 

szint 
előmeneteli 
tanfolyam  kate-  

gória 
 kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 
ZMNE 

   Pa/V, Pv/IV 
T1 

13 őrnagy 

SZFF 

ET 
12 százados 

ZMNEF 
 FF ET 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54   
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 
K12, 23, 24 

Pa/IV T2 
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B) b) felderítő (nem mélységi), elektronikai hadviselési 

Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

14 alezredes ZMNE   Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 

 T3 

13 őrnagy ZMNEF 
SZFF 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

  

09 főtörzszászlós 
 KÉ, 

SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

  

Pa/IV, Pk/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

K1, 3, 5, 6, 
11, 14, 15, 
17, 20, 22, 

23, 24 

Pa/III, Pk/IV 

T4 

 

B) c) mélységi és speciális felderítő, különleges műveleti 

 Képesítési és egyéb követelmények 
 egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

14 alezredes ZMNE  Pa/IV, Pk/IV, 
Pv/IV 

T2 

13 őrnagy ZMNEF 
SZFF 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 

Pa/IV, Pk/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A1 

K1, 3, 5, 
6, 11, 14, 15, 

17, 20, 22, 
23, 24 

Pa/III, Pk/IV 

T4 
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C) műszaki 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

 rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok  Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6  Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE    Pa/IV, Pv/IV  T2 

13 őrnagy ET 

F5, K3, 13, 
14, 15, 17, 
23, 24, 25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

  

A4 Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54   
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF52   

Pa/III, Pm/III 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

F5 
K3, 13, 14, 
15, 17, 23, 

24 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

D) vegyivédelmi 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok  Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * T1 

14 alezredes 
ZMNE 

  
A6 Pa/V, Pv/IV  T2

13 őrnagy  ZMNEF 

SZFF 

ET 

F3, 
K3, 13, 14, 
15, 17, 18, 
23, 24, 25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF FF 

 

A4 Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

 SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
  

A3 

F3,  
K3, 13, 14, 
15, 17, 18, 

25 Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.3. Légierő 

A) repülőgép, helikopter személyzet 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok T1 
15 ezredes * A1, A6 T2 
14 alezredes 

ZMNE 
 T3 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 

SZFF 

 

09 főtörzszászlós  KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZKF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 

A1 
  

T4 

 

B) légvédelmi rakéta és tüzér 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 
ZMNE 

 T2 
13 őrnagy ET A4 

F1-F8, K2, 
3, 9, 10, 14, 
15, 20, 22, 
23, 24, 25 Pa/IV, Pv/IV T3 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF 

SZFF 

 
Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZFF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI,KÉ SZAF32, 
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

F1-F8 
K2, 3, 9, 10, 
14, 15, 20, 

22, 25 Pa/III, Pm/III 

T4 
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C) légi vezetés, repülő harcbiztosító 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A1, A6 T1 

14 alezredes 
ZMNE 

 
13 őrnagy  ET T2 

12 százados ZMNEF ET 
11 főhadnagy  ET 
10 hadnagy  

SZFF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52 
 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AF 
 

A1 
  

T3 

 

2.4. Vezetés, irányítás 

A) általános híradó, rádióhíradás, rádiórelé híradás, hírközpontok, vezetékes híradás, FTP híradás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

A6 Pa/V, Pv/IV T2 
13 őrnagy ET 

F6, F8, 
K2, 3, 8, 14, 
16, 19, 23, 
24, 25, 26 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F6, F8, 
K2, 3, 8, 14, 
16,19, 25,26 Pa/III, Pm/III 

T3 
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B) FRISZ 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  T2 

13 őrnagy ET 

F5, K3, 12, 
15, 19, 20, 
22, 23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

A4 Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF52  

Pa/III, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F5 
K3, 12, 15, 
19, 20, 22 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

C) ügyviteli, információvédelmi, vezetési, informatikai 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * 
14 alezredes 

ZMNE 
SZPE, PE  A6 Pa/V, Pv/IV T1 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, PF 

SZFF, FF 

ET 

10 hadnagy ZMNEF, 
SZPF SZFF  

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54, 
KF54  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ SZKF52, 
KF52 ET 

A4 

F8 
K23, 24, 26 

Pa/III, Pm/III 

T2 
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2.5. Logisztika 

A) üzembentartás, páncélos és gépjárműtechnika 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F7, 8, 
K3, 14, 24, 

25 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) vegyivédelmi technika, kiképzéstechnika, különleges berendezés technika 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F3 7, 8, 
K2, 14, 15, 
17, 23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F3, 7, 8 K2, 
14, 15, 17, 

24, 25 Pa/III, Pm/III 

T3 
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C) fegyverzettechnika/aktív eszközök, elektronika, műszaki technika, mérésügy 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F7, 8, K2, 3, 
8, 14, 16, 19, 

23, 24, 26 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A3 

F7, 8, K2, 3, 
8, 14, 16, 19, 

25, 26 Pa/III, Pm/III 

T3 

 

D) repülőműszaki 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

A1, 
A6 T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ 
SZKF52 

 
03 szakaszvezető ET 
02 tizedes SZAF ET 
01 őrvezető 

ÁI 
AK, KK  

A1 
  

T3 
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E) ellátó (hadtáp), közlekedés és szállítás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K3, 15, 
24, 23 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZKF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32,  
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes 

SZAF 
AF ET 

01 őrvezető 
ÁI 

AK, KK  
A3 

F8, K3, 15 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

F) harcanyag 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai  
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  A4 Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes 

SZAF 
AF ET 

01 őrvezető 
ÁI 

AK, KK  

A3 

F3, 5, 8, 
K17, 20, 22, 

23, 24 

Pa/III, Pm/III 

T3 
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 2.6. Egyéb támogatás 

A) térképész, meteorológia 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes SZPE  A6 Pa/IV, Pm/IV, Pv/IV
13 őrnagy ET 

K15, 20, 22, 
23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF 
SZFF 

 

F8, K15, 17, 
20, 22 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  

A4 
F8, K15, 17, 
20, 22, 23, 

26 
Pa/III, Pm/III 

T2 

 

B) pénzügy 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 

15 ezredes 

ZMNE, 
SZPE * A6 

Pa/V, Pv/IV 

14 alezredes 

ZMNEF és 
SZPGV, 
SZPF és 
SZPGV 

 

Pa/IV, Pv/IV 

13 őrnagy ET 

F8, K23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZFF  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
SZKF ET 

A4 

F8, K24 

Pa/III, Pm/III T2 
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C) egészségügyi I–II 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró ** 

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 

15 ezredes 
* A6 

Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes ET Pa/IV, Pv/IV 

T1 

13 őrnagy 

SZPE 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF, SZPE 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, SZFF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54, SZKF  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
SZKF52, SZKF ET 

A4 

 

Pa/III, Pm/III 

T2 

** A hatályos foglalkozás-egészségügyi jogszabályoknak megfelelően, munkakörönként kell meghatározni és rögzíteni a 
munkaköri leírásban. 

 

D) államháztartási belső ellenőrzés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes 

ZMNE, 
SZPE * A6 Pa/V, Pv/V 

14 alezredes 
ZMNE vagy 

SZPF és  
FSZPGV 

ET Pa/IV, Pv/IV 

13 őrnagy ZMNEF,  
SZPF ET Pa/IV, Pm/IV 

08 törzszászlós KÉ 

SZFF 

ET 

A4 
K23, 24 

Pa/III, Pm/III 

T1 
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E) infrastrukturális 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K3, 15, 
23, 24 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZFF54  

A4 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ SZAF32, 
SZKF  

A3 

F8, K3, 15 

Pa/III, Pm/III 

T3 

 

2.7. Gép- és harcjárművezetők 

gépjárművezetők, harckocsi- és harcjárművezetők 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített  

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
KF  

Pa/IV, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 
F1-F8, K3, 
14, 15, 20, 

22, 24 Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.8. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 

katonai felderítés, katonai biztonsági 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

17 vezérőrnagy 
16 dandártábornok 
15 ezredes 

* A6 T1

14 alezredes 

ZMNE,  
PE 

 

Pa/V, Pv/V, Pv/IV

T2
13 őrnagy ET 
12 százados 

ZMNE, PE, 
ZMNEF, PF 

SZFF 

ET 
Pa/V, Pk/V, 

Pk/IV 

09 főtörzszászlós SZPF, 
ZMNEF FF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF 54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF 52 ET 

A4,  
A5 

K12, 14, 15, 
19, 23, 24, 26 

Pa/IV 

T2,
T3

 

2.9. Oktatás, képzés, kiképzés 

oktatás, képzés, kiképzés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/V, 

Pm/IV T1 

14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/V, Pv/IV, Pm/IV T2 

13 őrnagy ET Pa/V, Pm/IV 

12 százados 

ZMNE, 
SZPE, 

ZMNEF, 
SZPF, PF ET 

11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, PF 

SZFF 

 
09 főtörzszászlós SZFF55, 

SZFF 
 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

KÉ, SZPF SZKF54, 
SZFF  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52 
 

A4 

Pa/IV, Pm/IV 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

K15, 23, 24, 
26 

Pa/III, Pm/III 

T3 
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2.10. Katonai ügyészség és jogi igazgatás 

katonai ügyészség, jogi igazgatás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes JSZV A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes JSZV Pa/IV, Pv/IV 
13 őrnagy 

SZPE 

ET; JSZV 

12 százados ET; KSZV, 
JSZV 

11 főhadnagy ET; KSZV 
10 hadnagy 

SZPE, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF SZFF55, FF  

08 törzszászlós ET 
07 zászlós SZKF54  
06 főtörzsőrmester 

KÉ 
SZKF52 ET 

A4 
K23, 24 

Pa/III T2 

 

2.11. Humán 

humán 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok Pa/V, Pv/V 
15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

F8, K23, 24, 
26 Pa/IV, Pv/IV 

T1 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZKF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ SZKF 

ET 

A4 

F8 Pa/IV, Pm/III T2 
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2.12. Tábori lelkészi szolgálat 

tábori lelkészek 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

16 dandártábornok 
15 ezredes A6 Pa/V 

14 alezredes 
* 

13 őrnagy 

SZPE 

ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

SZPF 

SZFF 

 

A4 
 

Pa/IV 
T1 

 

2.13. Katonai igazgatás 

katonai igazgatás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes ZMNE, PE  Pa/IV, Pv/IV 
13 őrnagy ET 
12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
PF 

SZFF, FF 

 

Pa/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZKF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós SZKF54 ET 
07 zászlós KF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester 

KÉ 
KF52 ET 

A4 K24, 23 

Pa/III 

T1 
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2.14. Egyéb biztosítási és kiszolgálási feladatok 

A) katonai rendész, katonai büntetés-végrehajtás 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  K23, 24 T2 

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 

Pa/IV, Pv/IV 

11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, 
SZPE 

SZFF 

 

K12, 23, 24 

Pa/IV, Pm/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  

A4 

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

F5-F8, K12, 
23, 24 Pa/III, Pm/III 

T3 

 

B) díszelgő 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 K23, 24 Pa/V, Pv/IV T3 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 

F1-F8, K15, 
23, 24, 25 

11 főhadnagy ET 

A4 

10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF, 
SZPE 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32,  
SZKF52  

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 
F1-F8,  

K15, 25 Pa/III, Pm/III 

T4 
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C) katonazenész 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró  

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes A6 Pa/V, Pv/IV T1 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  Pa/IV, Pv/IV T2 

13 őrnagy ET 

F8, K23, 24, 
25 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós 

SZKF54, 
SZFF  

06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

KÉ SZKF52, 
SZFF  

A4 
F8, K25 

Pa/III 

T3 

 

D) kutatás, fejlesztés 

Képesítési és egyéb követelmények 
egészségi Rendszeresített 

 rendfokozat iskolai 
végzettség 

szakképzettségi 
szint 

előmeneteli 
tanfolyam kate-  

gória 
kizáró 

korlátozások 
pszichikai fizi- 

kai 

15 ezredes * A6 K23, 24, 26 Pa/V, Pv/IV 
14 alezredes 

ZMNE, 
SZPE  

13 őrnagy ZMNEF, 
SZPF ET 

12 százados ET 
11 főhadnagy ET 
10 hadnagy 

ZMNEF, 
SZPF 

SZFF 

 

Pa/IV, Pv/IV 

09 főtörzszászlós KÉ, SZPF, 
ZMNEF 

SZFF55, 
SZFF 

 

08 törzszászlós ET 
07 zászlós KÉ SZKF54  
06 főtörzsőrmester ET 
05 törzsőrmester ET 
04 őrmester 

ÁI, KÉ AF32, 
SZKF52  

A4 

03 szakaszvezető ET 
02 tizedes ET 
01 őrvezető 

ÁI AK, KK 
 

A3 

K2, 17, 23, 
24, 26 

Pa/III, Pm/III 

T1 

 



 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
1/2006. (I. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

INDOKOLÁS

I.

A Pajzs Szö vet ség 2003. szep tem ber 29-én or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél -
dá nyá nak hi te le sí té sét kér te az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság tól (a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a
kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ne is mer je el
az Eu ró pai Unió al kot má nyá nak lét re ho zá sá ról  szóló nem -
zet kö zi szer zõ dés Ma gyar Köz tár sa ság ra vo nat ko zó, kö te -
le zõ ér vé nyû ha tá lyát?”

Az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét 122/2003.
(X. 27.) OVB ha tá ro za tá ban meg ta gad ta, mi vel ál lás pont ja 
sze rint „a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés az Al kot -
mány 28/C.  §-ában rög zí tett ti la lom ba üt kö zik, mely sze -
rint nem le het nép sza va zást tar ta ni ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség rõl”.

A ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gás nyo mán le foly ta tott 
jog or vos la ti el já rás ered mé nye ként az Al kot mány bí ró ság
58/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá val (a továb biak ban:
Abh.) meg sem mi sí tet te a 122/2003. (X. 27.) OVB ha tá ro -
za tot, és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta. Az Al kot mány bí -
ró ság ha tá ro za tá ban – el té rõ en ko ráb bi, így pél dá ul

a 36/2003. (VI. 26.) AB ha tá ro za tá tól – „arra az ál lás pont -
ra he lyez ke dett, hogy a Bé csi Egyez mény [a szer zõ dé sek
jo gá ról  szóló, Bécs ben az 1969. évi má jus hó 23. nap ján
kelt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 12. tör -
vényerejû ren de let] 18. Cik ké nek a) pont ja nem zár ja ki
ele ve a nép sza va zást a már alá írt, de az Or szág gyû lés ál tal
még meg nem erõ sí tett nem zet kö zi szer zõ dé sek hez kap -
cso ló dó an”. (ABH 2004, 822, 826.)

Az OVB a meg is mé telt el já rás ban meg ál la pí tot ta, hogy
az Abh.-ban az „Al kot mány bí ró ság arra a kö vet kez te tés re
ju tott, hogy nem el len té tes a Bé csi Egyez mény 18. Cik ké -
nek a) pont já val, és így nem tar to zik az Al kot mány 28/C.  § 
(5) be kez dé sé nek b) pont já ba fog lalt til tott tárgy kör be az,
ha meg fe le lõ kér dés alap ján nép sza va zás dönt ar ról, hogy
az Or szág gyû lés meg erõ sít se-e az Eu ró pai Unió Al kot má -
nyát (a továb biak ban: ASZ) vagy sem. Az Al kot mány bí ró -
ság ha tá ro za tá nak in do ko lá sa alap ján an nak el dön té se,
hogy a már alá írt nem zet kö zi szer zõ dést – így az Eu ró pai
Unió al kot má nyát – a Ma gyar Köz tár sa ság a konk rét tar ta -
lom mal meg erõ sí ti-e vagy sem, az Al kot mány 2/A. §-a
alap ján az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó fel adat. A
meg erõ sí tés tár gyá ban ho zott po zi tív dön tés sel is me ri el az 
Or szág gyû lés, hogy a nem zet kö zi szer zõ dést és az ab ból
fa ka dó kö te le zett sé ge ket a Ma gyar Köz tár sa ság ma gá ra
néz ve kö te le zõ nek te kin ti. [... Az Abh.] ki hir de té sét köve -
tõen az Or szág gyû lés 133/2004. (XII. 23.) OGY ha tá ro za -
tá val (a továb biak ban: OGYh.) dön tött az eu ró pai al kot -
mány lét re ho zá sá ról  szóló szer zõ dés meg erõ sí té sé rõl.” Az
OVB ál lás pont ja sze rint mi vel az „Or szág gyû lés meg erõ -
sí tõ ha tá ro za ta az eu ró pai al kot mány lét re ho zá sá ról  szóló
szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé gek el is me ré sét je len ti,
[ezért] az e tárgy ban be nyúj tott nép sza va zá si kez de mé -
nye zés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já -
ba fog lalt ti la lom ba üt kö zik”. Erre te kin tet tel az OVB
6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro za tá val az alá írás gyûj tõ ív hi te -
le sí té sét is mé tel ten meg ta gad ta.

II.

Az OVB ha tá ro za ta el len a tör vényes ha tár idõn be lül ki -
fo gást nyúj tot tak be, mely nek elõ ter jesz tõ je a ha tá ro zat
meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí -
tá sát kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Ál lás pont ja sze rint az
OVB ha tá ro za tá nak az in do ko lá sa hely te len, mi vel az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés nem üt kö zik
az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ba. „Az
Or szág gyû lés 2004. de cem ber 20-án meg erõ sí tet te az
ASZ-nak a mi nisz ter el nök és a kül ügy mi nisz ter ré szé rõl
– az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sa alap ján – tör tént alá írá -
sát, vi szont ez zel az még nem lé pett ha tály ba. [58/2004.
AB ha tá ro zat: „Nin csen ugyan is még ha tá lyos (alá írt,
meg erõ sí tett, ki hir de tett és ha tály ba lé pett) nem zet kö zi
szer zõ dés, amely az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
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b) pont já ban meg fo gal ma zott til tott nép sza va zá si tárgy -
kör be tar toz na, ha nem pusz tán egy alá írt nem zet kö zi szer -
zõ dés lé te zik.”] Te hát az AB ha tá ro zat ban elõbb idé zett ki -
té tel a je len le gi hely zet re ér te lem sze rû en a kö vet ke zõk
sze rint ér ten dõ: Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ja a már meg erõ sí tett, ki hir de tett és ha tály ba lé pett
nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso lat ban ál la pít meg nép -
sza va zá si ti lal mat és nem »a már alá írt, meg erõ sí tett, de
még ha tály ba nem lé pett nem zet kö zi szer zõ dé sek vo nat -
ko zá sá ban«.”

A ki fo gás elõ ter jesz tõ je hi vat ko zott to váb bá arra, hogy
az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság azt fej tet te ki, hogy
„ön ma gá ban ab ban a kér dés ben, hogy az Or szág gyû lés
meg erõ sít sen-e vagy sem egy nem zet kö zi szer zõ dést, kez -
de mé nyez he tõ és tart ha tó nép sza va zás”. (ABH 2004, 822,
828.) Bár az Or szág gyû lés az OGYh.-val meg erõ sí tet te az
ASZ-t (még pe dig olyan idõ ben, ami kor a meg erõ sí tés sel
kap cso la tos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ
ívé nek a hi te le sí té se fo lya mat ban volt), „a pár hu za mo san
futó két el já rás kö zöt ti pri o ri tás a mér va dó. Az Al kot -
mány bí ró ság 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la -
pít ja: „A köz vet len ha ta lom gya kor lás a nép szu ve re ni tás
gya kor lá sá nak ki vé te les for má ja, amely azon ban ki vé te les
meg va ló su lá sa ese te i ben a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás
fö lött áll.” Az EU Al kot mány ra ti fi ká lá sá val kap cso la tos
köz vet len ha ta lom gya kor lás a „ki vé te le sen meg va ló su ló”
ka te gó ri á ba tar to zik [...]. Ezért at tól füg get le nül ki ír ha tó
nép sza va zás az EU Al kot mány ra ti fi ká lá sa ügyé ben, hogy
az [OGYh.] ki áll ja-e az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot vagy
nem, hi szen ki vé te le sen meg va ló su ló köz vet len ha ta lom -
gya kor lás a kép vi se lõi ha ta lom gya kor lás fö lött áll, va gyis
a tárgy be li eset ben a nép sza va zás ered mé nye vagy meg -
erõ sí ti – és al kot má nyos sá te szi – az or szág gyû lé si ha tá ro -
za tot, vagy arra kö te le zi az Or szág gyû lést, hogy [az
OGYh.-t] vissza von ja, és a nép sza va zás ered mé nyét ik tas -
sa tör vénybe”.

A ki fo gás elõ ter jesz tõ jé nek ál lás pont ja sze rint az OVB
„idõ sze rût len ség  miatt uta sí tot ta el a hi te le sí tést” ak kor,
ami kor arra hi vat ko zott, hogy az Abh. ki hir de té se után az
Or szág gyû lés az OGYh.-val dön tött az ASZ meg erõ sí té sé -
rõl, és en nek kö vet kez té ben a nép sza va zá si kez de mé nye -
zés már az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já -
ba fog lalt ti la lom ba üt kö zik. Ki fej tet te to váb bá: „[e]gy
jog sze rû en fo lyó, a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás fö lött
álló, köz vet len ha ta lom gya kor lás ra vo nat ko zó el já rást
szün te tett meg az [OVB] 6/2005. (I. 13.) sz. ha tá ro za ta.
Egy olyan el já rást szün te tett meg az [OVB], amit a kez de -
mé nye zõ idõ ben in dí tott el, az el já rás fo lya mán sem mi
jog sér tést nem kö ve tett el, és ké ré se tel je sí té sé nek nem
volt – ré szé re fel ró ha tó ok ból – sem jogi, sem egyéb aka -
dá lya. Ez a ha tá ro zat sú lyo san sér ti az Al kot mány 2.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott alap el vet, amely sze rint
„min den ha ta lom a népé” és 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.) Pre am bu lu má ban meg ha tá ro zott

„al kot má nyos alap el vet”, mi sze rint „A de mok ra ti kus ha -
ta lom gya kor lás ré sze, hogy az or szág sor sát érin tõ leg fon -
to sabb ügyek el dön té sé ben, ille tõ leg a kép vi se le ti dön té -
sek be fo lyá so lá sá ban vagy meg vál toz ta tá sá ban a nép köz -
vet le nül, sza va zás út ján is részt ve hes sen.” Ez a ha tá ro zat
sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
alap el vet, mi sze rint: »A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len,
de mok ra ti kus jog ál lam.«”

III.

Az Al kot mány bí ró ság a 6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro zat
el len be nyúj tott ki fo gást az Al kot mány, a vá lasz tá si el já -
rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továbbiak ban: Ve.) és
az Nsztv. aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

1. Al kot mány
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C.  § (2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 
200 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

[...]
(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
[...]
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,”

2. Ve.
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, illetõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

[...]
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

3. Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
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c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -
ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,

d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

IV.

A ki fo gás nem meg ala po zott, ezért az Al kot mány bí ró -
ság az OVB 6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro za tá nak ren del ke -
zõ ré szét, az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sát
hely ben hagy ta, ám az OVB ha tá ro za tá ban ki fej tet tek tõl el -
té rõ in do ko lás sal.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban
fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.

Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tai el len be nyúj -
tott ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán ki ala kí tot ta kö vet ke ze tes
gya kor la tát. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás alap ján le -
foly ta tott jog or vos la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be -
ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve. 78.  § (2) be kez dé sé ben,
il let ve 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al -
kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fe le lõ en
járt-e el. El já rá sa so rán az Al kot mány bí ró ság e fel ada tát
al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999. 251,
256.]

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben meg ál la pí tot ta,
hogy a ki fo gás meg fe lel a tör vényi fel té te lek nek, ezért azt
a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján ér dem ben bí rál ta el.

2. A nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés azt kí ván ja
el ér ni, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ne is mer je el nem zet -
kö zi sí kon, hogy az ASZ mint nem zet kö zi szer zõ dés reá
néz ve kö te le zõ ha tállyal ren del ke zik. Az Al kot mány
28/B.  § (1) be kez dé se, az Nsztv., va la mint az ASZ meg -
erõ sí té se kor ha tá lyos, a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap -
cso la tos el já rá sá ról  szóló 1982. évi 27. tör vény ere jû ren de -
let (a továb biak ban: Nsztvr.) alap ján a kér dés tar tal mi lag
te hát arra irá nyul, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû -
lé se ne erõ sít se meg az ASZ-t.

2.1. Az ASZ-t az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak kép vi se -
lõi 2004. ok tó ber 29-én, Ró má ban alá ír ták, ez után kez dõd -
he tett meg az egyes tag ál la mo kon be lül az ASZ – bel sõ jog 
sze rin ti – meg erõ sí té se. Az ASZ IV–447. cikk (1) és
(2) be kez dé se sze rint a tag ál la mok a sa ját al kot má nyos kö -
ve tel mé nye ik nek meg fele lõen erõ sí tik meg a szer zõ dést,
és a meg erõ sí tõ ok ira to kat az Olasz Köz tár sa ság Kor má -
nyá nál he lye zik le tét be. Ha va la mennyi meg erõ sí tõ ok ira -
tot le tét be he lyez ték, az ASZ 2006. no vem ber 1-jén lép ha -
tály ba. Ha ezen idõ pon tig nem he lye zik le tét be va la -

mennyi ok ira tot, az ASZ az azt kö ve tõ má so dik hó nap elsõ 
nap ján lép ha tály ba, hogy az utol só alá író ál lam is le tét be
he lyez te meg erõ sí tõ ok ira tát. Az ASZ alá írá sát köve tõen
az egyes tag ál la mok ban meg in dult az ASZ meg erõ sí té sé -
nek fo lya ma ta.

A ma gyar Al kot mány nem zet kö zi szer zõ dés meg kö té -
sé re az Or szág gyû lést [19.  § (3) be kez dés f) pont], a köz -
tár sa sá gi el nö köt [30/A.  § (1) be kez dés b) pont] és a Kor -
mányt [35.  § (1) be kez dés j) pont] ha tal maz za fel, az Eu ró -
pai Unió vo nat ko zá sá ban spe ci á lis sza bályt tar tal maz még
az Al kot mány 2/A.  § (2) be kez dé se. Az Al kot mány bí ró ság 
a 7/2005. (III. 31.) AB ha tá ro za tá ban: (MK 2005. évi 41.
szám, 1989–1998., a továb biak ban: Abh1.) ér tel mez te a
köz tár sa sá gi el nök, va la mint az Or szág gyû lés szá má ra
biz to sí tott nem zet kö zi szer zõ dés kö té si ha tás kör egy más -
hoz való vi szo nyát. Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nességet ál la pí tott meg to váb bá az Abh1. (csak -
úgy, mint az OGYh.) el fo ga dá sá nak ide jén ha tá lyos,
Nsztvr.-hez kap cso ló dó an.

Az Nsztvr. 10.  §-a sze rint: „(1) Meg erõ sí tést igé nyel nek 
a Ma gyar Nép köz tár sa ság nem zet kö zi kap cso la tai szem -
pont já ból ki emel ke dõ fon tos sá gú, va la mint azok a nem -
zet kö zi szer zõ dé sek, ame lyek meg kö té sé vel kap cso lat ban
tör vény vagy tör vényerejû ren de let al ko tá sa, mó do sí tá sa
vagy ha tá lyon kí vül he lye zé se szük sé ges, to váb bá ame lye -
ket az ab ban fog lalt ren del ke zé sek vagy a szer zõ dõ fe lek
erre vo nat ko zó kü lön meg ál la po dá sa alap ján meg kell erõ -
sí te ni.

(2) Az Or szág gyû lés ha tá ro zat tal erõ sí ti meg a Ma gyar
Nép köz tár sa ság nem zet kö zi kap cso la tai szem pont já ból
ki emel ke dõ fon tos sá gú nem zet kö zi szer zõ dé se ket.” A
13.  § pe dig ak ként ren del ke zett a szer zõ dés ki hir de té sé rõl,
hogy egy részt az Or szág gyû lés ál tal meg erõ sí tett nem zet -
kö zi szer zõ dé se ket tör vénnyel kell ki hir det ni, más részt vi -
szont a ki hir de tés re a nem zet kö zi szer zõ dés ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg vagy azt köve tõen ke rül het sor. Ha a ha -
tály ba lé pés hez a szer zõ dés ben elõ írt fel té te lek már tel je -
sül tek, de a szer zõ dés nem ez zel egy ide jû leg, ha nem egy
meg ha tá ro zott ké sõb bi idõ pont ban lép ha tály ba, a szer zõ -
dés ezen idõ pont elõtt is ki hir det he tõ volt.

Mind ezek alap ján fo gad ta el az Or szág gyû lés 2004. de -
cem ber 20-án az OGYh.-t, és ezek in do kol ják, hogy az
ASZ tör vény ben tör té nõ ki hir de té se még nem tör tént meg.

A fen ti té nyek alap ján áll fenn az a ket tõs ség, hogy bár
az ASZ-hoz kap cso ló dó nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás
már meg tör tént (az Or szág gyû lés meg erõ sí tet te az ASZ-t,
és a meg erõ sí tõ ok ira tot a kül ügy mi nisz ter az Olasz Köz -
tár sa ság Kor má nyá nál le tét be he lyez te), de a bel sõ jog -
rend be tör té nõ be eme lé sé re ez ide ig még nem ke rült sor.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint mi vel az ASZ-t csak 
meg erõ sí tet te az Or szág gyû lés, ám az még nem lé pett ha -
tály ba, a nép sza va zá si kez de mé nye zés nem üt kö zik az Al -
kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg fo gal -
ma zott ti la lom ba. In dít vá nyá ban ki fej tet te to váb bá azt a
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meg gyõ zõ dé sét, hogy mi vel az ASZ meg erõ sí té sé rõl való
dön tés or szág gyû lé si ha tás kör, ezért e kér dés ben a je len
kö rül mé nyek kö zött is dönt het nép sza va zás, és az Or szág -
gyû lés a szer zõ dés hatályba lépéséig meg vál toz tat hat ja a
meg erõ sí tés rõl  szóló dön té sét (va gyis nép sza va zás ered -
mé nye kö te lez he ti erre az Or szág gyû lést).

Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság arra mu ta tott rá,
hogy „az Al kot mány nak és az Nsztv.-nek meg fe le lõ nép -
sza va zá si kez de mé nye zés ese tén tart ha tó nép sza va zás a
már alá írt, de még nem meg erõ sí tett nem zet kö zi szer zõ dés
meg erõ sí té sé nek a kér dé sé ben. [...] A meg erõ sí tés tár gyá -
ban ho zott po zi tív (meg erõ sí tõ) dön tés sel is me ri el az Or -
szág gyû lés, hogy a nem zet kö zi szer zõ dést, és az ab ból fa -
ka dó kö te le zett sé ge ket a Ma gyar Köz tár sa ság ma gá ra néz -
ve kö te le zõ nek te kin ti. [...] Az Al kot mány 28/B.  § (1) be -
kez dé se sze rint nép sza va zás az Or szág gyû lés ha tás kö ré be
tar to zó kér dés ben tart ha tó. Mi vel a nem zet kö zi szer zõ dés
meg erõ sí té se az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés,
amely dön tés tar tal má ra (meg erõ sí tés vagy meg nem erõ sí -
tés) néz ve az Or szág gyû lést sem mi fé le, nem zet kö zi szer -
zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett ség sem ter he li, ezért ön ma gá -
ban ab ban a kér dés ben, hogy az Or szág gyû lés meg erõ sít -
sen-e vagy sem egy nem zet kö zi szer zõ dést, kez de mé nyez -
he tõ és tart ha tó nép sza va zás”. (ABH 2004, I. kö tet, 822,
826, 827–828.)

A ha tá lyos ma gyar jog rend szer ben te hát tart ha tó, de
nem kö te le zõ nép sza va zást tar ta ni va la mely nem zet kö zi
szer zõ dés meg erõ sí té sé nek a kér dé sé ben.

2.2. A je len eset ben az ASZ Or szág gyû lés ál ta li meg -
erõ sí té se új hely ze tet te rem tett az Abh. el fo ga dá sa kor
fenn ál ló hely zet hez ké pest. Az Or szág gyû lés dön té sé vel
– és a csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé vel – ugyan is a
Ma gyar Köz tár sa ság ki fe jez te, hogy az ASZ-t mint nem -
zet kö zi szer zõ dést és az ab ból fa ka dó kö te le zett sé ge ket
ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el.

A nem zet kö zi szer zõ dés meg erõ sí té sé rõl  szóló or szág -
gyû lé si dön tés nem te kint he tõ ugyan olyan dön tés nek, mint 
az, ame lyet az Or szág gyû lés egyéb ha tás kö ré ben el jár va
hoz (pél dá ul el fo gad vagy mó do sít va la mely tör vényt).
Az zal ugyan is, hogy az Or szág gyû lés meg erõ sít egy nem -
zet kö zi szer zõ dést (és a meg erõ sí tõ ok ira tot a meg fe le lõ
he lyen le tét be he lye zik), a Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri a
szer zõ dés nek a – Bé csi Egyez mény sze rin ti – kö te le zõ ha -
tá lyát a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben, nem zet kö zi sí -
kon meg tör té nik te hát a kö te le zett ség vál la lás, mely nek ha -
tá lyo su lá sa a nem zet kö zi jog ál ta lá nos, il let ve az adott
szer zõ dés sza bá lyai alap ján tör té nik. Ahogy arra az Al kot -
mány bí ró ság az Abh1.-ben is rá mu ta tott: „A nem zet kö zi
kö te le zett ség vál la lás vég re haj tá sa, (...) a jo gál la mi sá got,
ezen be lül a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek jó hi sze mû
tel je sí té sét ma gá ba fog la ló Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
bõl, va la mint a nem zet kö zi jog és bel sõ jog össz hang ját
meg kö ve te lõ 7.  § (1) be kez dés bõl fa ka dó kö te les ség,
amely at tól a pil la nat tól fenn áll, ami kor tól a nem zet kö zi

szer zõ dés (nem zet kö zi jogi ér te lem ben) kö te le zi Ma gyar -
or szá got.” (MK 2005. évi 41. szám, 1989, 1991.) A nem -
zet kö zi kö te le zett ség vál la lás té nyét és lé tét nem érin ti te -
hát az, hogy maga a nem zet kö zi szer zõ dés ha tály ba lé -
pett-e már vagy sem. Az ál lam ál tal már meg erõ sí tett, de
ha tály ba még nem lé pett nem zet kö zi szer zõ dés „tár gyát és
cél ját” is vé de lem ben ré sze sí ti a Bé csi Egyez mény: a
18. Cikk b) pont ja alap ján az ál lam a szer zõ dés hatályba -
lépéséig is tar tóz kod ni kö te les mind azon cse lek mé nyek -
tõl, ame lyek eze ket meg hi ú sí ta nák.

A meg erõ sí tés egy sze ri jogi ak tus, a meg erõ sí tõ ok irat
le tét be he lye zé sét köve tõen – a nem zet kö zi jog ban ál ta lá -
no san be vett gya kor lat alap ján – nincs mód an nak vissza -
vo ná sá ra, ha nem csak – meg ha tá ro zott ese tek ben és fel té -
te lek kel – a szer zõ dés bõl való ki lé pés re, il let ve – szûk kör -
ben – az ér vény te len ség re való hi vat ko zás ra van le he tõ ség
(Bé csi Egyez mény 2. cím, 46–53. Cikk). A nem zet kö zi
szer zõ dés meg erõ sí té sét köve tõen az ab ból való ki lé pés re
már nem csak a ha tá lyos bel sõ jog sza bá lya it kell al kal maz -
ni (ko ráb ban az Nsztvr.-t, 2005. jú li us 1-jé tõl pe dig a nem -
zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló 2005.
évi L. tör vényt), ha nem az adott szer zõ dés, il let ve a Bé csi
Egyez mény vo nat ko zó ren del ke zé se it is.

Mi vel az ASZ-t az Or szág gyû lés 2004. de cem ber 20-án
már meg erõ sí tet te, és a meg erõ sí tõ ok ira tot a Ma gyar Köz -
tár sa ság kü lügy mi nisz te re 2004. de cem ber 30-án az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nyá nál le tét be he lyez te, így a meg erõ -
sí tés kér dé sé ben is mé tel ten már nem dönt het az Or szág -
gyû lés, a nem zet kö zi kö te le zett ség vál la lás meg tör tén té vel
(meg erõ sí tõ ok irat le tét be he lye zé se) az ASZ meg erõ sí té -
sé nek té nye már nem vál toz tat ha tó meg. Az Or szág gyû lés
az ASZ meg erõ sí té sét köve tõen a meg erõ sí tés kér dé sé ben
is mé tel ten te hát már nem dönt het.

3. Az Al kot mány bí ró ság – kö vet ke ze tes gya kor la ta
alap ján – a ki fo gást el bí rá ló jog or vos la ti el já rá sá ban arra is 
vá laszt ke res, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si
el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vé nyek nek 
meg fele lõen járt-e el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.; 51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 392, 394., 52/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 399, 401., 53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001. 414, 416.] A Ve. 117.  §-a alap ján az OVB a
jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet,
ille tõ leg kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon
be lül hi te le sí ti. E ren del ke zés alap ján az OVB-nek a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés te kin te té ben meg kell vizs -
gál nia, hogy azok va la mennyi jog sza bá lyi fel té tel nek
meg fe lel nek-e. Az Al kot mány bí ró ság eb bõl kö vet ke zõ en
– ha son ló an az 56/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá hoz
(ABH 2004, 788.) és 57/2004. (XII. 14.) AB ha tá ro za tá hoz 
(ABH 2004, 809) – azt vizs gál ta, hogy a nép sza va zás ra
bo csá tan dó kér dés – nem csak az OVB ha tá ro za tá ban sze -
rep lõ, ha nem to váb bi szem pon to kat is figye lembe véve –
meg fe lel-e az al kot má nyi és tör vényi fel té te lek nek.
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Az Al kot mány 28/C.  § (3) be kez dé se alap ján a kö te le -
zen dõ en el ren de len dõ, ered mé nyes nép sza va zá son ho zott
dön tést az Or szág gyû lés kö te les vég re haj ta ni. A je len nép -
sza va zá si kez de mé nye zés alap ján tar tott, ered mé nyes, a
kér dést több sé gé ben tá mo ga tó nép sza va zás azon ban olyan 
tar tal mú dön tés meg ho za ta lá ra – a szer zõ dés nek a Ma gyar
Köz tár sa ság ra vo nat ko zó kö te le zõ ha tá lyát el is me rõ ha tá -
ro za tá nak a meg vál toz ta tá sá ra és en nek kö vet kez té ben a
már le tét be he lye zett meg erõ sí tõ ok irat vissza vo ná sá ra –
kény sze rí te né az Or szág gyû lést, ame lyet az nem hoz hat,
mi vel a nem zet kö zi szer zõ dé sek meg kö té sé re vo nat ko zó
ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés ilyen tí pu sú nem zet kö zi
jogi ak tust nem is mer el. Je len eset ben te hát az ASZ mint
nem zet kö zi szer zõ dés meg erõ sí té sé rõl (kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé rõl) való dön tés olyan, ere de ti leg az Or -
szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó dön tés, ame lyet azon ban
maga az Or szág gyû lés is csak egy szer hoz hat meg. Amint
a kö te le zõ ha tály el is me ré se nem zet kö zi sí kon meg tör tént,
an nak fel mon dá sá ra (így pl. a szer zõ dés bõl való ki lé pés re) 
már egyéb, szi go rú sza bá lyok vo nat koz nak, a továb biak -
ban nem te kint he tõ te hát a dön tés a szer zõ dés kö te le zõ ha -
tá lyá nak el is me ré se kér dé sé ben való dön tés nek. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint je len ügy ben a prob lé ma
nem az, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés el len té tes az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já val, mi vel
nem zet kö zi szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé gek re irá -
nyul, és így az Al kot mány ál tal til tott nép sza va zá si tárgy -
kör be tar to zik, ha nem az, hogy a nem zet kö zi szer zõ dés
meg erõ sí té sé rõl (ha tá lyá nak el is me ré sé rõl)  szóló dön tés
olyan egy sze ri dön tés, amely re az Or szág gyû lés nek az
adott szer zõ dés vo nat ko zá sá ban a meg erõ sí tés ese tén csak
egy szer, an nak meg ho za ta lá ig van ha tás kö re. (Ter mé sze -
te sen ha az Or szág gyû lés va la mely nem zet kö zi szer zõ dést
nem erõ sít meg, utóbb meg gon dol hat ja ma gát, dönt het an -
nak meg erõ sí té sé rõl, vagy ered mé nyes nép sza va zás kény -
sze rít he ti erre.) A meg erõ sí tés a nem zet kö zi szer zõ dés kö -
te le zõ ha tá lya el is me ré se fo lya ma tá nak be fe je zé sét és le -
zá rá sát je len ti. A meg erõ sí tés te kin te té ben – a konk rét
nem zet kö zi szer zõ dés vo nat ko zá sá ban – az Or szág gyû lés -
nek ez után már nincs ha tás kö re. Így a je len nép sza va zá si
kez de mé nye zés kap csán – az Al kot mány 28/C.  § (3) be -
kez dé sé re és 28/C.  § (5) be kez dé sé nek b) pont já ra is te kin -
tet tel – a ki fo gás el bí rá lá sá nak idõ pont já ban már hi ány zik
az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt azon fel té -
tel, hogy a nép sza va zás tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré -
be tar to zó kér dés le het. A kö te le zõ ha tály el is me ré sé nek
meg tör tén tét köve tõen a nem zet kö zi szer zõ dés kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré se vagy el nem is me ré se tár gyá ban a
ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyok sze rint nem tart ha tó nép -
sza va zás.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB
6/2005. (I. 13.) OVB ha tá ro za tát a je len ha tá ro zat ba fog lalt 
in do kok alap ján hely ben hagy ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-ára, va la mint az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz -
löny ben való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el.

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

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró 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. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 90/H/2005.

Az Alkotmánybíróság
2/2006. (I. 30.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal népi kez de mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tár gyá -
ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján
meg hoz ta – dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró úr kü lön vé le -
mé nyé vel – a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
38/2005. (X. 20.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

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

I.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján a
38/2005. (X. 20.) OVB ha tá ro zat el len ki fo gást nyúj tot tak
be az Al kot mány bí ró ság hoz, amely ben az in dít vá nyo zók a 
ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nye zik. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak -
ban: OVB) e ha tá ro za tá ban 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: Nekt.) 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de -
mé nye zés re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sé rõl dön tött.

Az OVB ha tá ro za tát 2005. ok tó ber 20-i ülé sén fo gad ta
el, és a Ma gyar Köz löny 142. szá má ban 2005. ok tó ber
27-én tet te köz zé. A ki fo gást a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé -
nek meg fele lõen ok tó ber 28-án nyúj tot ták be az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz, és az Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
ve ze tõ je no vem ber 2-án jut tat ta el azt az Al kot mány bí ró -
ság hoz. Ezt köve tõen to váb bi há rom ki fo gást az in dít vá -
nyo zók a ki fo gás be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõn be lül
(ok tó ber 27., no vem ber 7., no vem ber 9.) köz vet le nül az
Al kot mány bí ró ság hoz nyúj tot tak be.

Te kin tet tel arra, hogy ez utób bi be ad vá nyok a tör vényes 
úton elõ ter jesz tett ki fo gás hoz ha son ló tar ta lom mal bír nak,
az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán csat la ko zó in dít vány -
ként vet te figye lembe azo kat.

Az OVB ál tal hi te le sí tett alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés a kö vet ke zõ:

„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.”

Az in dít vá nyo zók ál lás pont ja sze rint az alá írás gyûj tõ
íven sze rep lõ kér dés hi te le sí té se tör vénysértõ, mi vel a zsi -
dó ság nem ze ti ség gé nyil vá ní tá sá nak nin cse nek meg a tör -
vényi fel té te lei, a kér dés el len té tes a „nem ze ti és et ni kai
ki sebb ség nek” a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt meg -
ha tá ro zá sá val.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé sek alap ján hoz ta meg ha tá ro za tát:

1. Az Al kot mány nak a népi kez de mé nye zés re vo nat ko -
zó ren del ke zé sei:

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/D.  § Or szá gos népi kez de mé nye zést leg alább
50 000 vá lasz tó pol gár nyújt hat be. Az or szá gos népi kez -
de mé nye zés arra irá nyul hat, hogy az Or szág gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó kér dést az Or szág gyû lés tûz ze a na pi rend jé -
re. Az or szá gos népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott
kér dést az Or szág gyû lés kö te les meg tár gyal ni.”

2. A Nekt. 1.  §-ának ha tá lyos ren del ke zé sei:
„1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed mind azon, a Ma gyar

Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ ma gyar ál -
lam pol gá rok ra, akik ma gu kat va la mely nem ze ti vagy et ni -
kai ki sebb ség hez tar to zó nak te kin tik, va la mint e sze mé -
lyek kö zös sé ge i re.

(2) E tör vény ér tel mé ben nem ze ti és et ni kai ki sebb ség
(a továb biak ban: ki sebb ség) min den olyan, a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le tén leg alább egy év szá za da ho nos nép cso -
port, amely az ál lam la kos sá ga kö ré ben szám sze rû ki sebb -
ség ben van, tag jai ma gyar ál lam pol gá rok és a la kos ság
töb bi ré szé tõl sa ját nyel ve és kul tú rá ja, ha gyo má nyai kü -
lön böz te tik meg, egy ben olyan össze tar to zás-tu dat ról tesz
bi zony sá got, amely mind ezek meg õr zé sé re, tör té nel mi leg
ki ala kult kö zös sé ge ik ér de ke i nek ki fe je zé sé re és vé del mé -
re irá nyul.”

A Nekt. 61.  §-ának az OVB ha tá ro zat meg ho za ta la kor
ha tály ban volt szö ve ge:

„61.  § (1) E tör vény ér tel mé ben Ma gyar or szá gon ho nos
nép cso port nak mi nõ sül nek: a bol gár, a ci gány, a gö rög, a
hor vát, a len gyel, a né met, az ör mény, a ro mán, a ru szin, a
szerb, a szlo vák, a szlo vén és az uk rán.

(2) 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 zé sét 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.”

[Bár a Nekt. ez utób bi ren del ke zé sét for má li san nem
mó do sí tot ták, mi vel az 1989. évi XVII. tör vényt az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998.
évi III. tör vény 21.  § (2) be kez dés a) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te, az új tör vény hatályba lépését, 1998. feb ru ár
27-ét köve tõen ér te lem sze rû en az új tör vény sza bá lya it
kel lett al kal maz ni.]

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sét a ki sebb sé gi ön kor mány -
za ti vá lasz tás ról, va la mint a nem ze ti et ni kai ki sebb sé gek re 
vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vény 58.  §-a mó do sí tot ta.

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lyos szö ve ge:
„(2) Ha 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 vá lasz tó pol gár e tárgy kör ben a népi
kez de mé nye zés re vo nat ko zó alá írás gyûj tõ íve ket az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek nyújt ja be. Az el já -
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rás so rán az or szá gos nép sza va zás ra és népi kez de mé nye -
zés re vo nat ko zó tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni
az zal, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az el já rá sa
so rán kö te les ki kér ni a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el -
nö ké nek ál lás fog la lá sát a tör vényi fel té te lek fenn ál lá sá -
ról.”

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) a népi kez de mé nye zés re vo nat ko zó sza bá lyai:

„17.  § A népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy ér tel -
mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést.

18.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.
19.  § A népi kez de mé nye zést – az alá írás gyûj tés nek a

Ve. 118/A.  §-a sze rin ti szü ne te lé se ki vé te lé vel – az alá írás -
gyûj tõ ív hi te le sí té sét kö ve tõ két hó na pon be lül egy szer le -
het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké -
hez. A pót ló lag be nyúj tott, a kez de mé nye zést ki egé szí tõ
alá írá sok ér vény te le nek.

20.  § A népi kez de mé nye zés rõl a 6.  § sze rin ti be je len -
tést kö ve tõ há rom hó na pon be lül dön te ni kell.”

4. A Ve.-nek az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá -
nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„131.  § Az or szá gos népi kez de mé nye zés so rán a
117–121.  § és a 130.  § (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé -
se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – 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.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -

ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a h) pont ja alap ján a Ve.
130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb -
ben a ha tás kör ben jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot -
mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban, va la mint a ki fo gás -
ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy az OVB az alá -
írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán az Al kot mány nak és az
irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és, ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

A ki fo gás jog or vos la ti jel le gét figye lembe véve az Al -
kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján azt kel lett vizs gál -
nia, hogy az OVB ha tá ro za ta meg fe lelt-e a ha tá ro zat meg -
ho za ta la kor ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek nek. Te kin tet -
tel arra, hogy a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek ha tá lyos szö -
ve ge 2005. no vem ber 25-én lé pett ha tály ba, az OVB a ki -
fo gá sok ál tal érin tett ha tá ro za tát 2005. ok tó ber 20-án fo -
gad ta el, az Al kot mány bí ró ság az OVB el já rá sá nak és ha -
tá ro za tá nak vizs gá la ta so rán a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé -
nek a mó do sí tás elõt ti szö ve gét vet te figye lembe.

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés a népi kez de mé nye zés nek egy sa já tos ese te,
amely nek anya gi jogi fel té te lei el tér nek az or szá gos népi
kez de mé nye zés nek az Al kot mány ban is meg ál la pí tott ál -
ta lá nos sza bá lya i tól. Eb ben az eset ben a népi kez de mé nye -
zés meg ha tá ro zott cél ra, a Nekt. 61.  § (1) be kez dé sé nek
mó do sí tá sá ra, va la mely nép cso port ki sebb ség ként való el -
is me ré sé re irá nyul. A népi kez de mé nye zés be nyúj tá sá ra
ma gát e ki sebb ség hez tar to zó nak val ló 1000 vá lasz tó pol -
gár jo go sult. A népi kez de mé nye zés sel kap cso la tos el já rá -
si kér dé sek ben az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló tör vény ál ta lá nos ren del ke zé sei az
irány adók.

Az Nsztv. 3.  § (1) be kez dé se alap ján a népi kez de mé -
nye zést tá mo ga tó alá írá so kat csak az alá írás gyûj tõ ív OVB 
ál tal hi te le sí tett min ta pél dá nyá val meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íven le het gyûj te ni. Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té se so rán az Nsztv. 17–18.  §-ai alap ján az
OVB azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ
kér dés el dön té se az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik-e,
az alá írás gyûj tõ ív pon to san és egy ér tel mû en tar tal maz -

678 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/9. szám



za-e a meg tár gya lás ra ja va solt kér dést, a kér dés meg fo gal -
ma zá sa meg fe lel-e a tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek, maga az alá írás gyûj tõ ív – for ma i lag és tar tal mi lag –
meg fe lel-e a Ve. 118. (3)–(5) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel -
mé nyek nek.

Az OVB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás -
gyûj tõ íven meg tár gya lás ra ja va solt kér dés az Or szág gyû -
lés ha tás kö ré be tar to zik, a kér dés meg fo gal ma zá sa meg fe -
lel az Nsztv. 17.  §-ában sza bá lyo zott kö ve tel mé nyek nek,
az alá írás gyûj tõ ív ele get tesz a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé se ál tal tá masz tott ala ki elõ írásoknak, ezért az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tet te.

Az OVB ha tá ro za ta el len ki fo gást eme lõk azon ban nem
e tör vényi elõ írások meg sér té sé re, ha nem arra ala pít ják
jog or vos la ti ké rel mü ket, hogy a zsi dó ság ki sebb ség gé
nyil vá ní tá sá nak nin cse nek meg a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lei, így a kér dés a Nekt. 1.  § (2) be kez dé -
sét sér ti. Az OVB a hi te le sí té si el já rás so rán a kér dés tar tal -
má nak tör vényességét a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé vel össze -
füg gés ben nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gá sok alap ján ab ban a
kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy tör vénysértõ-e az
OVB ha tá ro za ta a miatt, mert az OVB a hi te le sí té si el já rás
so rán nem fog lalt ál lást ab ban a kér dés ben, hogy fenn áll -
nak-e a ki sebb ség gé nyil vá ní tás tör vényi fel té te lei.

Az Al kot mány 28/D.  §-a alap ján a népi kez de mé nye zés
arra irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a ha tás kö ré be tar to zó
kér dést tûz ze na pi rend re, ér dem ben tár gyal ja meg és dönt -
sön an nak el fo ga dá sá ról, vagy el ve té sé rõl. „A népi kez de -
mé nye zés bõl csu pán tör vényhozási kér dés ben való vita és
dön tés kö vet ke zik. Így a népi kez de mé nye zés alá írás gyûj -
tõ ívén sze rep lõ kér dés sel szem ben is mind össze annyi az
el vá rás, hogy tör vényhozási tárgy kör re vo nat koz zon.”
[42/2002. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 316, 318.]

A Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott népi kez -
de mé nye zés bár tárgy kö rét te kint ve kö tött, de az is arra
irá nyul, hogy az Or szág gyû lés a népi kez de mé nye zés ben
fog lalt tör vényhozási kez de mé nye zést tûz ze na pi rend jé re,
tár gyal ja meg és a népi kez de mé nye zés be je len té sé tõl szá -
mí tott há rom hó na pon be lül a népi kez de mé nye zés tár gyá -
ban hoz zon dön tést. A kez de mé nye zés ben fog lal tak nem
kö tik az Or szág gyû lést. En nek meg fele lõen az alá írás gyûj -
tõ ív hi te le sí té sé re irá nyu ló el já rás ban a népi kez de mé nye -
zés ezen ese té ben sem tá maszt ha tó na gyobb kö ve tel mény
az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés sel szem ben,
mint az, hogy a kér dés nek a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott tör vényhozási kez de mé nye zés re kell irá nyul -
nia. Az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi -
te le sí té se so rán nem fel ada ta an nak vizs gá la ta, hogy a népi 
kez de mé nye zés tel je sít he tõ sé gé nek tör vényi fel té te lei
fenn áll nak-e. An nak meg íté lé se, hogy az alá írás gyûj tõ ív
alá írói ál tal tett „bi zony ság” meg fe lel-e a Nekt.-ben fog lalt 
fel té te lek nek, fenn áll nak-e a Nekt. 61.  § (1) be kez dé se
mó do sí tá sá nak a Nekt. 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lei, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik.

Az Al kot mány bí ró ság eb ben az ügy ben a Ve. 130.  §
(1) be kez dé se alap ján jog or vos la ti fó rum ként járt el: azt
vizs gál hat ta, hogy az OVB tör vényesen gya ko rol ta-e ha -
tás kö rét ak kor, ami kor az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se mel -
lett dön tött. Az Al kot mány bí ró ság nak nincs ha tás kö re
arra, hogy az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se irán ti el já rás ban,
a hi te le sí tés re irány adó al kot má nyi és tör vényi szem pon -
to kon túl ter jesz ked ve, az ügy ben ér dem ben ha tá roz zon.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy az OVB 38/2005. (X. 20.) ha tá ro za ta
meg fe lel a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sén ala pu ló népi kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ra kez de mé nye zett alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re az Nsztv.-ben sza bá lyo -
zott tör vényi elõ írásoknak, ezért azt hely ben hagy ta.

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

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró 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. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tersz tyánsz ky né
Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,  dr. Vas adi Éva s. k.,

al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 977/H/2005.

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

I.

A ha tá ro zat ban tár gyalt prob le ma ti kát ki emel ke dõ fon -
tos sá gú nak tar tom, amely nek a meg íté lé se nem vá laszt ha -
tó el a rend szer vál to zás so rán hely re ál lí tott jog ál la mi ság
régi és új in téz mé nye i hez való vi szony tisz tá zá sá tól. Köz -
is mert az, hogy több jog in téz mé nyünk is mu tat a jog al ko -
tói szán dék és a rész let sza bá lyok pon tos ki dol go zott sá ga
da cá ra afunk ci o ná lis, sõt disz funk ci o ná lis vo ná so kat:
egyes ele me i ben a ki sebb sé gi jog anyag is ide tar to zik. Sa -
já tos egy be esés, hogy egy hó na pon be lül az Al kot mány bí -
ró ság nak két szer is kel lett fog lal koz nia 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: Nekt.) kon cep ci o ná lis kér dé se ket is fel -
ve tõ sza bá lya i val, hi szen a 45/2005. (XII. 14.) AB ha tá ro -
za tá ban (ABK 2005. de cem ber, 772.) a ki sebb sé gi ön kor -
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mány za ti vá lasz tá sok bi zo nyos kér dé se it tár gyal ta a tes tü -
let, a je len ha tá ro zat pe dig a ne ve sí tett ki sebb sé gek fel so -
ro lá sá nak bõ ví té sét érin ti.

II.

A ha tá ro zat egy konk rét kez de mé nye zés el bí rál ha tó sá -
gá hoz, en nek idõ zít he tõ sé gé hez és az arra jo go sult meg ha -
tá roz ha tó sá gá hoz kap cso ló dik, de ál ta lá no sabb kér dé se ket 
is fel vet, ne ve ze te sen, hogy a Nekt. uta lá sa az or szá gos
nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi
III. tör vényre (a továb biak ban: Nsztv.) ho gyan ér tel me -
zen dõ. Úgy vé lem, hogy a nem ze ti ki sebb ség ként való el -
is me rés re irá nyu ló kez de mé nye zés annyi kü lönb sé get mu -
tat – kö zü lük egy-ket tõt maga a ha tá ro zat is em lít – az
egyéb tárgy ban szü le tett, il let ve be nyújt ha tó népi kez de -
mé nye zé sek hez ké pest, hogy az Nsztv.-ben fog lalt ren del -
ke zé sek csak mu ta tis mu tan dis al kal maz ha tó ak.

Igen fon tos nak – és re le váns nak – tar tom az aláb bi kü -
lönb sé ge ket:

– Kü lön bö zik az 50 000, il let ve az 1000 fõ ben ex lege
meg ha tá ro zott kü szöb ér ték.

– Emel lett kü lönb ség van a két kez de mé nye zés kö zött
a tar tal mi elõ re lát ha tó ság te kin te té ben: az (ál ta lá nos) népi
kez de mé nye zés ese té ben a kez de mé nye zés tar tal mát a jog -
al ko tó nyil ván va ló an nem lát hat ta elõ re, ez zel szem ben a
nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés tar tal ma a Nekt. ál tal vi lá go san meg ha tá ro zott.

– Kü lönb ség van a két kez de mé nye zés kö zött ab ban a
te kin tet ben is, hogy a par la ment jog kö re mennyi re kö tött.
Az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés ese té ben a par la ment
moz gás sza bad sá ga gya kor la ti lag tel jes kö rû: csak annyi
kö te le zett ség ter he li a nép kép vi se le tet, hogy a kér dést tár -
gyal ja meg, de sza ba don dönt ar ról, hogy ezt mi lyen rész -
le tes ség gel te szi, s a népi kez de mé nye zés a par la ment dön -
té sé nek irá nyát sem mi ben sem ha tá rol ja be. A nem ze ti ki -
sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de mé nye zés
ese té ben azon ban a tör vényhozó né ze tem sze rint nem ren -
del kez het ugyan ez zel a sza bad ság gal, diszk ré ci o ná lis jog -
gal: a nem ze ti ki sebb ség tör vényi kri té ri u ma i nak meg va -
ló su lá sa ese té ben (amit ter mé sze te sen az or szág gyû lés el -
len õriz het), az or szág gyû lés dön té se csak egy irá nyú le het:
a köz jo gi el is me rés.

– Kü lönb ség van a pe tí ció és a le gi ti má ció össze kap -
csol ha tó sá gát il le tõ en: az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés
ese té ben e ket tõ azon ban nem kap cso ló dik össze, hi szen
ál lam pol gá ri jog ról van szó. A nem ze ti ki sebb ség ként való 
el is me rés ese té ben a pe tí ció elõ ter jesz tésére a ma gyar ál -
lam pol gá rok kö zül csak azok jo go sul tak, akik az adott
nép cso port hoz tar toz nak, s ezt dek la rál ják.

– Meg ha tá ro zó a kü lönb ség ab ból a szem pont ból is,
hogy az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés ese té ben tu laj -
don kép pen kö zöm bös a pe tí ció elõ ter jesz tõ i nek és a kez -
de mé nye zést el uta sí tó, azt nem is me rõ vagy egy sze rû en
csak nem meg ta lált, s ezért alá nem író sze mé lyek nek egy -

más hoz való vi szo nya. Nem ugyan ez a hely zet azon ban a
nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés ese té ben, mi vel ott a dön tés a nép cso por tot,
mint egé szet érin ti. Utób bi eset ben az elõ ter jesz tõi kör – a
tör vényhozó szán dé ka sze rint – tu laj don kép pen a fal tö rõ
kos sze re pét va ló sít ja meg, azaz nem a maga ne vé ben, ha -
nem a kö zös ség, mint egész ne vé ben, an nak hall ga tó la gos
tá mo ga tá sá val, mint egy an nak man da tá ri u sa ként jár el.
Füg get le nül at tól, hogy – az örö költ iden ti tás fel vál la lá sá -
nak sza bad sá gá ra te kin tet tel – az adott kö zös ség eset le ges
kü lön le ges stá tu sá ból fa ka dó jo gok kal egyé nen ként há -
nyan kí ván nak tény le ge sen is élni, nyil ván va ló, hogy a po -
ten ci á li san érin tett kö zös ség til ta ko zá sa el le né re ma gát a
kö zös sé get köz jo gi jog alany ként nem le het el is mer ni.

– Kü lön böz het a két kez de mé nye zés ki ha tá sa it il le tõ en
is: szem ben az (ál ta lá nos) népi kez de mé nye zés sel, a nem -
ze ti ki sebb ség ként való el is me rés re irá nyu ló népi kez de -
mé nye zés – hosszan tar tó itt ho ni és Ma gyar or szág nem zet -
kö zi kap cso la ta it is érin tõ ha tá so kat ered mé nyez het.

III.

Ha pe dig az Nsztv. ren del ke zé se it a Nekt. vo nat ko zá sá -
ban nem tu dom me cha ni ku san al kal maz ha tó nak te kin te ni,
ak kor en nek lo gi kus kö vet kez mé nye ként nem tu dom a je -
len ha tá ro zat ban is hi vat ko zott 42/2002. (X. 11.) AB ha tá -
ro zat nak (ABH 2002, 316.) ugyan azt a je len tõ sé get tu laj -
do ní ta ni az elõt tünk levõ ügy ben. Kö vet ke zés kép pen a
kez de mé nye zés hi te le sí té sé nek el já rá sá ban fe le lõs ség gel
bíró szer vek ha tás kö ré vel – né ze tem sze rint – össze egyez -
tet he tõ az elõ ze tes kont roll nak at tól rész ben el té rõ for má ja
is, mint ame lyet ál ta lá ban véve gya ko rol az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság.

A lex spe ci a lis elv re fi gye lem mel emel lett szól hat az
Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za ta is:

A nem ze ti ki sebb ség ként való el is me rés kez de mé nye -
zé se el já rá sá nak kü lön le ges vol ta, és kü lö nö sen az Or szág -
gyû lés dön té si sza bad sá gá nak a Nekt.-ben rög zí tett, s a
fen ti ek ben érin tett re la tív kö tött sé ge  miatt, a kér dés ki -
emel ke dõ fon tos sá gá ra is te kin tet tel mu ta tis mu tan dis
irány adó nak tu dom te kin te ni itt is azt, amit a nép sza va zás -
sal össze füg gés ben mon dott ki az Al kot mány bí ró ság, ami -
kor az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro za tá ban rá mu ta tott,
hogy a kö te le zõ nép sza va zás ga ran ci a rend sze re „két elv
ural ma alatt áll: az egyik a sui ge ne ris ga ran ci á lis in téz -
mény rend szer ki ala kí tá sa (l. pre ven tív in téz mé nyek, pl. a
kér dé sek, alá írás gyûj tõ ívek vizs gá la ta); to váb bá a kö te le -
zõ nép sza va zás ter mé sze té tõl ide gen, azt meg za va ró be -
avat ko zá sok ki fe je zett ti lal ma … A má sik elv az al kot má -
nyos szer vek együtt mû kö dé si kö te le zett sé ge.” (ABH
1997, 331, 344–345.)

Az Al kot mány bí ró ság az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro -
za tá ban arra is rá mu ta tott: „Az ál lam pol gá rok nak a nép -
sza va zás sal kap cso la tos jo gai vé del me ér de ké ben a jog -
biz ton ság meg kö ve te li: már az alá írás gyûj tés meg kez dé se
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elõtt fel kell tár ni és el kell dön te ni azo kat a jog vi tá kat,
ame lyek a szó ban for gó tárgy kör nép sza va zás ra bo csát ha -
tó sá ga, il le tõ leg a kér dés meg fo gal ma zá sa kap csán fel me -
rül het nek. Nem sza bad ugyan is – sem he lyi, sem or szá gos
nép sza va zás ke re té ben – ki ten ni a vá lasz tó pol gá ro kat an -
nak, hogy csak utó lag, az alá írás gyûj tés be fe je zé se után
de rül jön ki: azt a kér dést, amely nek nép sza va zás ra bo csá -
tá sát tá mo gat ták, nem a tör vény ál tal meg kö ve telt mó don
fo gal maz ták meg, il le tõ leg a tárgy kör va la mely ok ból nem
ké pez he ti nép sza va zás tár gyát.” (ABH 1997, 331, 343)

Az Al kot mány bí ró ság 25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tá -
ban pe dig azt is ki mond ta, hogy nem csak az Al kot mány
28/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben nem le -
het nép sza va zást tar ta ni, ha nem az Al kot mány ból a nép -
sza va zás más kor lá tai is le ve zet he tõk (ABH 1999, 251,
263.). Úgy vé lem, hogy ez az el já rás sa já tos sá gai  miatt a
nem ze ti ki sebb ség kén ti el is me rés re is vo nat koz ta tan dó té -
tel.

Né ze tem sze rint te hát az Nsztv.-ben rög zí tett el len õr zé -
si jo go sít vá nyok gya kor lá sa ezért nem az Or szág gyû lés sé -
rel mé re tör té nõ ha tás kör el vo nás len ne, ha nem ép pen,
hogy meg fe lel ne an nak a té tel nek, hogy „a jog ál la mi ság
el vé bõl ... is kö vet ke zik az Al kot mány ban sza bá lyo zott
szer vek nek az a kö te les sé ge, hogy al kot má nyos je len tõ sé -
gû ha tás kö re i ket jó hi sze mû en, fel ada ta ik tel je sí té sét köl -
csö nö sen se gít ve, együtt mû köd ve gya ko rol ják.” (8/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 51, 54.)

Nyil ván va ló, hogy a köz tár sa sá gi in téz mé nyek te kin té -
lye meg óvá sá nak el vét szol gál ja, ami kor a tör vény ben rög -
zí tett, s az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1997,
331.) is hi vat ko zott pre ven tív in téz mé nyek meg fe le lõ mû -
kö dé se ré vén az Or szág gyû lés men te sül at tól, hogy a tör -
vényi fel té te lek nek való, az ál ta lá nos köz is me ret szint jén
meg ál la pít ha tó meg nem fe le lés teszt jét – te hát egy jog -
tech ni kai tí pu sú szû rést – neki kell jen el vé gez ni. Ha a köz -
is me ret szint jén is nyil ván va ló, hogy a ki sebb sé gi de fi ní -
ció ta xa tív ele me i nek va la me lyi ke hi ány zik, úgy ezt – né -
ze tem sze rint – már a for mai vizs gá lat so rán meg kell ál la -
pí ta ni. Sem az nem he lyes, ha ez a vizs gá lat nem tör té nik
meg, sem az, ha ér de mi ered mé nye nem je le nik meg exp li -
cit mó don a dön tés ben. Eb bõl a szem pont ból az sem he lye -
sel he tõ, hogy az ún. hun ki sebb sé gi kez de mé nye zés ben,
an nak a köz is me ret szint jén is meg ál la pít ha tó ab szur di tá -
sá ra is fi gye lem mel, az Or szág gyû lés az ér dem ben he lyes
(a kez de mé nye zés nek helyt nem adó) 32/2005. (IV. 27.)
OGY ha tá ro za tá ban fog lalt dön tés hez erre uta ló rö vid in -
dok lást nem csa tolt.

IV.

A nem ze ti ki sebb ség kén ti el is me rés re irá nyu ló kez de -
mé nye zés el len õr zé se so rán vi tat ha tat lan gon dot okoz,
hogy a for mai és a tar tal mi ele mek va ló já ban ne he zen szét -

vá laszt ha tó an egy be fo nód nak. Egyet ér tek az zal, hogy a
több sé gi ha tá ro zat a ra ti o ne tem po ris sza bályt figye lembe
véve a Nekt. 61.  § (2) be kez dé sé nek az el bí rá lás kor ha tály -
ban levõ, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat -
ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vénnyel mó do sí tott for má ját, azaz az MTA el nö -
ki ál lás fog la lá sá nak ki ké ré sé re vo nat ko zó uta lást nem tud -
ja figye lembe ven ni. Né ze tem sze rint azon ban ez a mó do -
sí tás csak el já rá si sza bályt tar tal maz, s pon to sít ja, hogy a
tör vényi fel té te lek – s ez a for du lat a Nekt. ki sebb sé gi de fi -
ní ció fel té te le it je len ti – fenn ál lá sá ról az MTA el nö ké nek
is nyi lat koz nia kell. Ez a mó do sí tás azon ban újabb fel té telt 
nem je lent, ha nem csak arra utal, hogy az ér de mi vizs gá lat -
ban ez után ve gyen részt az MTA el nök is. Kö vet ke zés kép -
pen a je len leg ha tá lyos el já rás ban is he lye van az ér de mi
vizs gá lat nak, de így ezt –, il let ve en nek az OVB-re tar to zó
ré szét – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság most még maga
kel lett vol na, hogy el vé gez ze. A mó do sí tás ra ér te lem sze -
rû en azért ke rült sor, mi vel a ta pasz ta la tok sze rint olyan
kér dé sek kel szem be sült az OVB, ahol ér de mi vizs gá lat el -
vég zé se kü lön bö zõ okok ból vissza té rõ en aka dá lyok ba üt -
kö zött.

Fen ti ek alap ján te hát az OVB-nek meg íté lé sem sze rint a 
Nekt. és az Nsztv. egy más hoz vi szo nyí tott kap cso la tá ból
kö vet ke zõ en is el kel lett vol na vé gez nie azt a mi ni má lis
vizs gá la tot, amely szük sé ges ah hoz, el dönt he tõ le gyen,
hogy az adott népi kez de mé nye zés sel ta lál ko zók meg ala -
po zot tan tud nak-e dön te ni ab ban, hogy alá írá si legitimá -
ciójuk va ló ban van-e, és egyet ér te nek-e a kér dés sel, an -
nak jog kö vet kez mé nye i vel.

V.

Úgy vé lem, hogy az OVB-nek a for mai ter mé sze tû vizs -
gá la tok el vé ge zé se so rán is más ered mény re kel lett vol na
jut nia, a hi te le sí tés re váró mon da tok ala pos vizs gá la ta ré -
vén. A hi te le sí ten dõ mon da tok a kö vet ke zõk vol tak: „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 Nekt. szö ve gé bõl kö vet ke zõ en is csak a tör vényi kri -
té ri u mok nak meg fe le lõ nép cso port ból le het – jogi ér te -
lem ben – nem ze ti ki sebb ség. A ma gyar jog ban a nem ze ti
ki sebb ség eb ben az ér te lem ben egy tény le ges hely zet – bi -
zo nyos fel té te lek függ vé nyé ben tör té nõ – jogi mi nõ sü lé se. 
Nyil ván va ló azon ban, hogy csak a ma gát a tör vény ér tel -
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mé ben vett ki sebb ség nek vélõ nép cso port in dít vá nyoz hat -
ja, hogy nem ze ti ki sebb ség ként is mer je el a tör vényhozó.
A kez de mé nye zés nek te hát „nem ze ti ki sebb ség ként” tör -
té nõ el is me rés re kell irá nyul nia. A je len kez de mé nye zés
azon ban arra irá nyul, hogy a tör vényhozó „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 fen ti ek alap ján te hát szem be öt lõ, hogy a kez de mé nye zés 
hi vat ko zott mon da ta nem a tör vény ben – a vo nat ko zó cik -
kek lo gi kai egy be kap cso ló dá sa ré vén – meg ha tá ro zott for -
má ban lett meg fo gal maz va.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban – min de nek -
elõtt az ún. kár pót lá si ha tá ro za tok ban, pél dá ul a 66/1992.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1992, 293.) és a
16/1993. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1993, 143.) – is
utal a „zsi dó szár ma zás”, iz ra e li ta val lás  miatt el szen ve -
dett, il let ve a „zsi dó sá got” ért sé rel mek re, a „zsi dó tu laj do -
no sok tól” el vett ja vak kal össze füg gés ben ér vé nye sü lõ
kár pót lá si sza bá lyok ra. A mun ka szü ne ti na po kat érin tõ
10/1993. (II. 27.) AB ha tá ro zat ban (ABH 1993, 105.) „a
val lá sos ma gyar or szá gi zsi dó ság kép vi se lõ i ként” em lí tet te 
az in dít vá nyo zó szer ve zet ne vé ben el já ró sze mé lye ket. A
16/1993. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban a Ho lo ka uszt ra utal va
azt is ki mond ta „nem a zsi dó ság az egyet len olyan nép cso -
port, ame lyet az el múlt év ti ze dek so rán Ma gyar or szá gon
faji, val lá si vagy nem ze ti sé gi okok ból ül döz tek és kü lön -
bö zõ jog hát rá nyok kal súj tot tak, de tag ja i nak tö me ges
meg sem mi sí té se kö vet kez té ben más nép cso por tok nál sú -
lyo sabb sé rel me ket és vesz te sé ge ket szen ve dett.” (ABH
1993, 143, 155.)

Fen ti ek alap ján te hát a zsi dó ság „nép cso port ként” való
el is me ré se al kot mány jo gi ér te lem ben tény, még is a kez de -
mé nye zés – a nem ze ti ki sebb ség he lyett – a nép cso port -
kén ti el is me rés re irá nyul.

Rész ben for mai, rész ben és meg ha tá ro zó an már tar tal mi 
kér dést érint az a meg fo gal ma zás, hogy „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”. A Nekt. 61.  § (2) meg fo gal -
ma zá sa azon ban vi lá go san utal arra, hogy az adott kö zös -
ség, mint olyan, kí ván bi zony sá got ten ni ar ról, hogy meg -
fe lel a tör vény ben fog lalt fel té te lek nek. Nem a kez de mé -
nye zést alá író egyé nek, ha nem a kö zös ség, mint olyan
meg fe le lé sé rõl van szó. A „zsi dó ki sebb sé gi nép cso port”
szó kap cso lat rá adá sul nyelv ta ni lag két fé le ér tel me zés re is
ad le he tõ sé get, a két jel zõ nek egy más hoz, il let ve a jel zett
szó hoz való vi szo nyít ha tó sá ga alap ján. A 140/2002.
(VIII. 1.) OVB ha tá ro zat ban meg ta ga dás ra ke rült olyan
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se, ahol a „pon tat lan (...) meg fo -
gal ma zás ban a kér dés ál tal érin tett sze mé lyi kör nem meg -
ha tá roz ha tó”. Né ze tem sze rint en nek a for mai kö ve tel -
mény nek ugyan ilyen szi go rú sá gú vizs gá la tát kel lett vol na
kö vet ni a most tár gyalt eset ben is, arra is te kin tet tel, hogy
az 1/2001. (V. 7.) OVB ha tá ro zat ban és a 122/2004.
(IX. 2.) OVB ha tá ro zat ban hi te le sí tett „égei ma ke dón”, il -

let ve „hun” kez de mé nye zés ese té ben a Nekt. szó hasz ná la -
tá hoz sok kal kö ze lebb állt a hi te le sí tett do ku men tum.

VI.

Az ügy nek van nak nem zet kö zi jogi vo nat ko zá sai is. Ha
igaz is, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek nek nincs ál ta lá no san
vagy akár csak eu ró pai szin ten el fo ga dott, az ál la mo kat kö -
te le zõ de fi ní ci ó ja, az nyil ván va ló, hogy a Nekt.-ben ol vas -
ha tó meg ha tá ro zás na gyon kö zel áll ah hoz, ame lyet a nem -
zet kö zi jog tu do mány az ENSZ ki sebb ség vé del mi inst ru -
men tum rend sze ré nek meg ter ve zé sé ben mun ka hi po té zis -
sze rû en hasz nált ún. Ca po tor ti-de fi ní ció el ne ve zés alatt is -
mer. (,,A ki sebb ség egy ál lam la kos sá gán be lül szám be li -
leg ki sebb és nem ural ko dó cso port, amely nek tag jai olyan
et ni kai, val lá si vagy nyel vi tu laj don sá gok kal ren del kez -
nek, me lyek meg kü lön böz te tik õket a la kos ság fenn ma ra -
dó ré szé tõl – és ha csak köz ve tet ten is – olyan szo li da ri tá si
ér zést mu tat, amely nek cél ja kul tú rá juk, szo ká sa ik, val lá -
suk vagy nyel vük meg õr zé se.” [Stu dy on the Rights of
Per sons be lon ging to Eth nic, Re li gi o us and Lin gu is tic
 Minorities, UN Do cu ment E/CN.4/Sub.2/384/Add.1–7
(1977)] A ma gyar Kor mány a Nem ze ti ki sebb sé gek vé del -
mé nek eu ró pai ke ret egyez mé nye vég re haj tá sá ról ké szí tett
1999-ben be nyúj tott elsõ kor mány je len tés ben – a ke ret -
egyez mény 3. cik ké nek vég re haj tá sá ról szól va – maga is
egy ér tel mû en rög zí tet te, hogy a ma gyar tör vényi de fi ní ció
tu laj don kép pen a Ca po tor ti-de fi ní ció át vé te le. Ez azon ban 
azt is je len ti, hogy a de fi ní ció ér tel me zé se so rán kö tõd ni
kell ah hoz az ér tel me zés hez, amely eh hez ere de ti leg is
kap cso ló dott. Ez is alá tá maszt ja azt, hogy a ki sebb ség nek,
mint egész nek kell ren del kez nie a szo li da ri tá son ala pu ló
cél za tos aka rat tal, s nem le het aka ra ta el le né re a ki sebb sé -
get jogi ér te lem ben vett ki sebb ség nek mi nõ sí te ni. A nem -
zet kö zi jogi ere de tû sza bá lyok ér tel me zé se kor a nem zet -
kö zi jog sze rin ti (nyelv ta ni, tör té ne ti, lo gi kai, rend szer ta ni, 
gya kor la ti és te le o lo gi kus) ér tel me zés a kö ve ten dõ a bel sõ
jogi ér vé nye sít he tõ ség meg ál la pí tá sa kor is.

A Nekt. ki emel ke dõ fon tos sá gú ele me a rend szer vál to -
zás utá ni ma gyar jog al ko tás nak s en nek meg fele lõen a
nem zet kö zi kö zös ség ér dek lõ dé sét is fel kel tet te, a ma gyar
dip lo má cia pe dig ki lenc ve nes évek ben fel ada tá ból fa ka -
dó an is is mer tet te és ma gya ráz ta a do ku men tum koncep -
cionális hát te rét és konk rét ren del ke zé se i nek tar tal mát.
Ab ban az eset ben, ha a ma gyar kor mány za ti és diplomá -
ciai meg nyi lat ko zá sok ban volt olyan ér tel me zés, amely
Ma gyar or szá got a je len ügy re vo nat ko zó an is kö te lez né,
úgy an nak a kö ve té sét alig ha le het ne el ke rül ni. E sza bály
ér vé nye sí té sét az el já rást le zá ró dön té sé vel ter mé sze te sen
az Or szág gyû lés is meg va ló sít hat ja, de cél sze rû sé gi szem -
pont ból en nek fel tá rá sa és tu da to sí tá sa a kez de mé nye zés
hi te le sí té sé hez kell, hogy kap cso lód jon, hogy en nek tu da -
tá ban fog lal jon ál lást az OVB, hogy a kez de mé nye zés a
tör vényi kri té ri u mok nak meg fe lel-e.
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Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga a Gor ze lik c. Len -
gyel or szág ügy ben ho zott 2001. de cem ber 20-i el sõ fo kú és 
2004. feb ru ár 17-i nagy ka ma rai íté let ben na gyon sok
szem pont ból ha son ló kér dést tár gyalt. Az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga jó vá hagy ta a len gyel Kor mány ér ve lé -
sét, hogy a len gyel bí ró sá gok – ami kor nem je gyez ték be a
Szi lé zi ai Nem ze ti Ki sebb ség Uni ó ja el ne ve zé sû – szer ve -
ze tet, jog sze rû en vet ték figye lembe egy olyan kér dést érin -
tõ dön tés kor, ami „ön ma gá ban ké pes be in dí ta ni egy sor
ké sõb bi ese ményt” „a ne ga tív kon zek ven ci ák be kö vet ke -
zé sé nek esé lyét csök ken ten dõ”, élve „a két ér tel mû, meg té -
vesz tõ vagy jog gal való vissza élés re ve ze tõ meg fo gal ma -
zá sok vissza uta sí tá sá nak jo gá val” (Gor ze lik ügy, nagy ka -
ma rai íté let 102–103.  §) Ez a gon do lat me net – né ze tem
sze rint – a je len ügy ben is al kal maz ha tó.

VII.

A Nekt. el fo ga dá sa óta a bel sõ jogi ko or di ná ta rend szer
is vál to zott és en nek az adott ügy ben be nyúj tott kez de mé -
nye zést il le tõ en ko moly re le van ci á ja van: e vál to zás fon tos 
ele me a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma gyar or szá -
gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge kö zött 2000. de cem ber
21-én alá írt meg ál la po dás [köz zé tet te az 1045/2001.
(IV. 20.) Korm. ha tá ro zat]. Igaz ugyan, hogy jog for rá si
mi nõ sí té se az ilyen sui ge ne ris ter mé sze tû meg ál la po dá -
sok nak nem egy sze rû: a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kar ral
kö tött meg ál la po dá sok pél dá ul az 1999. évi LXX. tör -
vénnyel ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és az Apos to li
Szent szék kö zött a Ka to li kus Egy ház ma gyar or szá gi köz -
szol gá la ti és hit éle ti te vé keny sé gé nek fi nan szí ro zá sá ról,
va la mint né hány va gyo ni ter mé sze tû kér dés rõl 1997. jú ni -
us 20-án, Va ti kán vá ros ban alá írt – nem zet kö zi jogi ter mé -
sze tû – meg ál la po dás ra vissza mu ta tó an, an nak 3. és 4. cik -
ke lye i ben fog lalt pac tum de cont ra hen do jel le gû ren del ke -
zé sek alap ján bír nak kü lön le ges stá tus sal. [Az Al kot mány -
bí ró ság a 15/2004. (V. 14.) AB ha tá ro zat ban (ABH 2004,
269.) is ér vé nye sí tet te a szo ci á lis el lá tá sok ra és a szo ci á lis
igaz ga tás ra vo nat ko zó an a ró mai ka to li kus egy há zat meg -
il le tõ jo go sít vá nyo kat.]

Tény, hogy a ma gyar Kor mány a kü lön bö zõ tör té nel mi
egy há zak kal ugyan ak kor meg le he tõ sen ha son ló tar tal mú
meg ál la po dá so kat kö tött s ezek tar tal mát ér vé nye sí tet te is
a kü lön bö zõ jog sza bá lya i ban.

A tett vál la lá sok be tar tá sá nak kö te le zett sé gét (a pac ta
sunt ser van da el vet) alap ve tõ en nem zet kö zi jogi össze füg -
gés ben ér tel mez te az Al kot mány bí ró ság, [72/2002.
(XII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 433, 438.], de egy ko -
ráb bi ha tá ro za tá ban en nek (il let ve ez zel szem ben a kö rül -
mé nyek alap ve tõ meg vál to zá sá nak, a cla u su la re bus sic
stan ti bus elv nek a fel hív ha tó sá gát vizs gál va) bel sõ jogi, az 
adott eset ben pol gá ri jogi ve tü le te it is el is mer te, mind ezt a

jog biz ton ság el vé hez kap csol va. [66/1995. (XI. 24.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 333, 344.]

Ezek ben az össze füg gé sek ben te hát azt is figye lembe
kell ven ni, hogy a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö -
vet sé gé vel kö tött meg ál la po dás nem csak val lá si, ha nem
bi zo nyos köz szol gá la ti, köz éle ti és tár sa dal mi fel ada to kat
il le tõ en is a MA ZSI HISZ-t is me ri el a Kor mány part ne ré -
nek. A meg ál la po dás 22. cik ke lye sze rint „A Kor mány a
MA ZSI HISZ-szel tör té nõ elõ ze tes egyez te tés nél kül nem
kez de mé nye zi és nem tá mo gat ja olyan jog sza bály meg al -
ko tá sát, vagy ha tá lyos jog sza bály olyan mó do sí tá sát,
amely je len Meg ál la po dás ban fog lal tak tól szi go rúbb fel té -
te le ket ál la pít meg, il let ve amely a MA ZSI HISZ-t, az egy -
há zi sze mé lye ket érin tõ, vagy az egy há zi te vé keny sé get
meg il le tõ je len leg ha tá lyos tör vényekben fog lalt ked vez -
mé nye ket szû kí te né. A MAZSIHISZ je len Meg ál la po dás -
ban fog lal tak kal el len té tes jog sza bály al ko tást nem kez de -
mé nyez, és nem tá mo gat.” A 23. cik kely szö ve ge a kö vet -
ke zõ: „A Fe lek rög zí tik, hogy a Meg ál la po dás mó do sí tá sá -
ra vagy meg szün te té sé re csak írás ban fog lalt kö zös meg -
egye zés sel ke rül het sor.”

A Nekt. a ha tá lya alá tar to zó ki sebb sé gek szá má ra az
Al kot mány 68.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok 
és kü lö nö sen a kö zé let be ni kol lek tív ki sebb sé gi rész vé tel
szem pont já ból kulcs fon tos sá gú he lyi, te rü le ti és or szá gos
ön kor mány za ti rend szert is elõ irá nyoz, s ezek ha tás kö ré be
min de nek elõtt ok ta tás ügyi, kul tu rá lis kér dé sek, il let ve a
tör té nel mi örök ség gon do zá sa tar toz nak. Ezek pe dig
ugyan azok,  mint  ame lyek ben  a  fen ti ek  sze rint  a
 MAZSIHISZ-t meg il le tõ jo go sít vá nyo kat a Kor mány el is -
mer te, s ame lyek te kin te té ben az egy ol da lú meg vál toz ta -
tás ról a meg ál la po dás 23. cik ke lyé ben le mon dott. Mi vel a
kez de mé nye zés a Nekt. mó do sí tá sá ra ve zet ne, az egyez te -
té si kö te le zett sé get dek la rá ló a 22. cik kely ígé re te irány -
adó.

Köz is mert a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet -
sé gé nek a zsi dó ság nem ze ti ki sebb ség ként való el is me ré -
sét el uta sí tó ál lás pont ja. Eb ben a te kin tet ben az
1989–1990-es évek ben ki ala kult vi ták le zá rá sa óta a ma -
ga tar tás kö vet ke ze tes. A vita ki bon ta ko zá sa, a zsi dó ság,
mint kö zös ség nem ze ti ki sebb ség ként való el is me ré se ér -
de ké ben és an nak el le né ben fel ve tett ér vek, a ki sebb sé gi
tör vény ta xá ci ó já nak for má ló dá sa, a zsi dó ság ne vé ben
meg je lent, az ak ko ri kor mány mel lett mû kö dõ Nem ze ti és
Et ni kai Ki sebb sé gi Kol lé gi um ban a zsi dó ság és az iz ra e li -
ta val lás kép vi se le té ben köz re mû kö dõ szer ve ze tek ál lás -
fog la lá sai, a vita le zá ru lá sa, s mind ez zel össze füg gés ben a
61.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt sza bály el fo ga dá sá nak tör -
té ne te meg is mer he tõ, gaz da gon do ku men tált. [Gyõ ri Sza -
bó Ró bert: Ki sebb ség po li ti kai rend szer vál tás Ma gyar or -
szá gon, (Osi ris 1998 Bu da pest), kü lö nö sen 68–73. o.]

A kez de mé nye zés hi te le sí té sé nek el já rá sa so rán te hát
– né ze tem sze rint – ész lel ni kel lett vol na, hogy a kez de mé -
nye zés olyan kér dést érint, ahol a Nekt. ön ma gá ban vett
meg en ge dõ szó hasz ná la ta el le né re – amíg a MAZSIHISZ
ál lás pont ját fenn tart ja – nincs meg a jogi le he tõ ség az el is -
me rés re, hi szen ab ban az eset ben jo gi lag re le váns ígé ret
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meg sze gé sé re ke rül ne sor. Ha er rõl a tény rõl, il let ve ezek -
rõl a kö vet kez mé nyek rõl az alá írá su kat fon tol ga tó sze mé -
lyek nem tud nak, ak kor a hi vat ko zott 52/1997. (X. 14.) AB 
ha tá ro zat ból idé zett kö ve tel mé nyek nem tel je sül nek.

VIII.

Így te hát né ze tem sze rint már a pusz ta for mai kri té ri u -
mok vizs gá la ta alap ján is, de emel lett az ál la mi szer vek
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé re va la mint a Nekt. nem ze ti 
ki sebb ség kén ti el is me rés sa já tos vol tá ra is fi gye lem mel, a
Nsztv. el já rá si sza bá lya it eb ben az eset ben csak mu ta tis
mu tan dis al kal maz va, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
nak el uta sí tó dön tést kel lett vol na hoz nia.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
9/2006. (I. 30.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény 49. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján 2006. ja nu ár 31-i ha tállyal ki ne ve zem dan dár tá -
bor nok ká dr. Má tyus Fe renc ez re dest, a Hon vé del mi
 Minisztérium Jogi és In for má ció vé del mi Fõ osz tá lyá nak
ve ze tõ jét.

Bu da pest, 2005. de cem ber 14.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5978/2005.

A Köztársasági Elnök
10/2006. (I. 30.) KE

határozata

pénzügyõr vezérõrnagyi kinevezésrõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben dr. Da ró czi Fe renc pénz ügy õr dan dár tá bor no kot, a
Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga be vé te li
fõ igaz ga tó ját 2006. ja nu ár 26-i ha tállyal pénz ügy õr ve zér -
õr naggyá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0254-0/2006.

A Köztársasági Elnök
11/2006. (I. 30.) KE

határozata

pénzügyõr dandártábornoki kinevezésrõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben Már kus And rás pénz ügy õr ez re dest, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Dél-Al föl di Re gi o ná lis Pa rancs nok sá ga pa -
rancs no kát 2006. ja nu ár 26-i ha tállyal pénz ügy õr dan dár -
tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0254-1/2006.
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A Köztársasági Elnök
12/2006. (I. 30.) KE

határozata

pénzügyõr dandártábornoki kinevezésrõl

A pénz ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben dr. Mózs Elek pénz ügy õr ez re dest, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga meg bí zott be vé te li fõ -
igaz ga tó ját, 2006. ja nu ár 26-i ha tállyal pénz ügy õr dan dár -
tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 18.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0254-2/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1008/2006. (I. 30.) Korm.

határozata

a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak
kinevezésérõl

A Kor mány

a Kos suth- és Szé che nyi-díj Bi zott ság ado má nyo zá si
sza bály za tá ról  szóló – több ször mó do sí tott – 1101/1996.
(X. 2.) Korm. ha tá ro zat 2. a)–c) pont ja alap ján

Ba bar czy Lász ló Kos suth-dí jas ren de zõt, Ki vá ló Mû -
vészt, a ka pos vá ri Csi ky Ger gely Szín ház igaz ga tó ját, a
Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem egye te mi ta ná rát,

Bogsch Erik Szé che nyi-dí jas ve gyész mér nö köt, gaz da -
sá gi mér nö köt, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti Gyár Rt. ve -
zér igaz ga tó ját,

Dam ja no vich Sán dor Szé che nyi-dí jas bio fi zi kust, az
MTA r. tag ját, a Deb re ce ni Egye tem Bio fi zi kai és Sejt -
biológiai In té zet igaz ga tó ját, tan szék ve ze tõ egye te mi ta -
nárt,

Da ró czy Zol tán Szé che nyi-dí jas ma te ma ti kust, az
MTA r. tag ját, a Deb re ce ni Egye tem tan szék ve ze tõ egye -
te mi ta ná rát,

Glatz Fe renc Szé che nyi-dí jas tör té nészt, az MTA r. tag -
ját, az MTA Tör té net tu do má nyi In té ze te ku ta tó pro fesszo -
rát, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem egye temi ta ná -
rát,

Ke vicz ky Lász ló Szé che nyi-dí jas vil la mos mér nö köt, az
MTA Szá mí tás tech ni kai és Au to ma ti zá lá si Ku ta tó in té zet
ku ta tó pro fesszo rát, a Szé che nyi Ist ván Egye tem egye te mi
ta ná rát,

Ko va lovsz ky Már ta Szé che nyi-dí jas mû vé szet tör té -
nészt,

Re im holz Pé ter Kos suth-dí jas épí tészt, a Ma gyar Ipar -
mû vé sze ti Egye tem rek tor he lyet te sét, egye te mi ta nárt,

Se re gi Lász ló Kos suth-dí jas tánc mû vészt, ko re og rá fust, 
a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház örö kös tag ját

a Kos suth- és Szé che nyi-díj Bi zott ság tag sá gi te en dõ i -
nek el lá tá sá val;

Al má si Mik lós Szé che nyi-dí jas esz té tát, fi lo zó fust, az
MTA r. tag ját, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem egye -
te mi ta ná rát

– az Iro dal mi Al bi zott ság,

De met ro vics Já nos Szé che nyi-dí jas ma te ma ti kust, az
MTA r. tag ját, az MTA Szá mí tás tech ni kai és Au to ma ti zá -
lá si Ku ta tó in té zet ku ta tó pro fesszo rát, az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rát

a Mû sza ki Al kal ma zott Tu do má nyok, Elekt ro ni kai és
In for ma ti kai Al bi zott ság,

Enye di György Szé che nyi-dí jas ge og rá fust, köz gaz -
dászt, az MTA r. tag ját, az MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok
Köz pont ja ku ta tó pro fesszo rát

az Épí té sze ti, Te le pü lés- és Te rü let fej lesz té si Al bi zott -
ság,

Horn Pé ter Szé che nyi-dí jas me zõ gaz dászt, az MTA r.
tag ját, a Ka pos vá ri Egye tem rek to rát, egye te mi ta nárt

a Bi o ló gi ai és Ag rár tu do má nyi Al bi zott ság,

Kom lós Pé ter Kos suth-dí jas he ge dû mû vészt, Ki vá ló
Mû vészt, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem egye te -
mi ta ná rát

a Ze ne- és Tánc mû vé sze ti Al bi zott ság,

Ko vács And rás Kos suth-dí jas film ren de zõt, Ki vá ló Mû -
vészt

a Szín ház- és Film mû vé sze ti Al bi zott ság,

2006/9. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 685



Or mos Má ria Szé che nyi-dí jas tör té nészt, az MTA r.
tag ját, ny. egye te mi ta nárt

a Tár sa da lom tu do má nyi Al bi zott ság,

Pol gár Ró zsa Kos suth-dí jas ipar mû vészt

a Kép zõ-, Fo tó- és Ipar mû vé sze ti Al bi zott ság,

Ro mics Lász ló Szé che nyi-dí jas or vost, Ki vá ló Or vost,
az MTA r. tag ját, a Sem mel we is Egye tem III. Bel gyó gyá -
sza ti Kli ni ka tan szék ve ze tõ egye te mi ta ná rát

az Or vos tu do má nyi Al bi zott ság,

Szán tay Csa ba Ál la mi-dí jas és Szé che nyi-dí jas ké mi -
kust, az MTA r. tag ját, pro fes sor eme ri tust, ny. egye te mi
ta nárt

a Ter mé szet tu do má nyok Alap tu do má nyai, Föld tu do -
má nyi, Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Al bi zott ság

el nö ki te en dõ i nek el lá tá sá val – há rom éves idõtar -
tamra – 
meg bíz za.

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

A Kormány
1009/2006. (I. 30.) Korm.

határozata

államtitkári juttatások biztosításáról

A Kor mány

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 52.  § (2) be -
kez dé se alap ján

Mar git tai Mik lós, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal el nö ke ré szé re

– 2006. ja nu ár 16-i ha tállyal, e meg bí za tá sa idõ tar ta -
má ra –

az ál lam tit ká ri il let ményt és az ál lam tit ká ri jut ta tá sok
tel jes kö rét biz to sít ja.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az igazságügy-miniszter
8001/2006. (I. 30.) IM
t á j é k o z t a t ó j a

a szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének
módszertanáról

A tá jé koz ta tó cél ja, hogy egy sé ges for má ban fog lal ja
össze a köz igaz ga tá si ha tás vizs gá la ti te vé keny ség ma gas
szín vo na lú el vég zé sé hez szük sé ges té nye ket és el ve ket. A
tá jé koz ta tó az Eu ró pai Bi zott ság ha tás vizs gá la ti elv rend -
sze re és gya kor la ta, to váb bá az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
mint egy 150 ha tás vizs gá la ti rend szer át te kin té sét köve -
tõen ki ala kí tott mód szer ta na, va la mint gya kor la ti ha tás -
vizs gá la ti ta pasz ta la tai alap ján ke rült össze ál lí tás ra. A tá -
jé koz ta tó ban fog lal tak al kal ma zá sa so rán figye lembe kell
ven ni a sza bály al ko tás ról  szóló jog sza bá lyi és egyéb kö te -
le zõ ér vé nyû ren del ke zé se ket.

1. Tár gyi ér tel me zé si kör

A tá jé koz ta tó ban fog lal tak a jog sza bá lyok elõ ké szí té se
so rán hasz no sí tan dók, to váb bá – az adott sza bály tí pu sok ter -
mé sze te ál tal in do kolt el té ré sek kel – fel hasz nál ha tók egyéb,
a köz igaz ga tás szer ve ze té re, ille tõ leg egyes szer veire néz ve
kö te le zõ ér vé nyû sza bá lyo zá si dön té sek (kü lö nö sen: az ál la -
mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zei) vo nat ko zá sá ban.

2. Fo gal mak

E tá jé koz ta tó al kal ma zá sá ban
a) sza bá lyo zás: a sza bály al ko tás mód szer ta ni el vei, fo -

lya ma ta, rend sze re, il let ve maga a sza bály1;
b) ha tás: a sza bá lyok szán dé kolt és nem szán dé kolt,

köz vet len és köz ve tett, bár mi lyen ter mé sze tû (kü lö nö sen:
gaz da sá gi, tár sa dal mi, kör nye ze ti, egész ség ügyi) kö vet -
kez mé nyei;

c) ha tás vizs gá lat: olyan in for má ció gyûj tõ-elem zõ fo -
lya mat, amely nek el sõd le ges cél ja a sza bá lyok ha té kony -
sá gá nak nö ve lé se azok ha tá sa i nak a sza bá lyo zás ter mé sze -
te ál tal in do kolt mér ték ben tör té nõ meg vizs gá lá sa, majd az 
ered mé nyek meg ala po zott dön tés ho za tal elõ se gí té se ér de -
ké ben tör té nõ összeg zé se út ján;

d) elõ ze tes ha tás vizs gá lat: elõ ké szí tés alatt álló sza bály 
ha tás vizs gá la ta;

e) utó la gos ha tás vizs gá lat: ha tály ban lévõ vagy ha tály -
ban volt sza bály ha tás vizs gá la ta;

f) hasz nok: a sza bá lyo zás ho za dé kai, po zi tív kö vet kez -
mé nyei;

1 A sza bály fo gal mi kö ré nek vo nat ko zá sá ban lásd az 1. pont ban foglal -
takat.
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g) költ sé gek: a sza bá lyo zás sal kap cso lat ban je lent ke zõ
ter hek, ki adá sok, az érin tet tek ré szé re fel me rü lõ bár mi lyen 
ne ga tív kö vet kez mény.

3. A fo ko zott ha tás vizs gá la ti te vé keny ség in do kolt sá ga

A sza bály al ko tá si dön té sek meg ho za ta la a dön tés ho za -
ta li fe le lõs ség tény le ges vál lal ha tó sá ga ér de ké ben csak a
dön té sek kö vet kez mé nye i nek a le he tõ leg pon to sabb is me -
re té ben tör tén het, az új sza bá lyo zá si dön té sek elõ ké szí té -
sé hez pe dig in do kolt a ko ráb bi sza bá lyok ha tá sa i nak meg -
is me ré se.

Az Eu ró pai Unió „Bet ter Re gu lat ion” (,,a jog al ko tás mi -
nõ sé gé nek fej lesz té se”) szem lé le té nek egyik kulcs te rü le te
a sza bá lyo zás ha tás vizs gá la tá val össze füg gõ gya kor lat fej -
lesz té se, amely az uni ós jo gon túl egy re in kább ki su gár zik
a tag ál la mok nem ze ti jo gá nak te rü le té re is.

A ha zai jog al ko tá si fo lya ma tok erõs sé ge ik mel lett sok
te kin tet ben nél kü lö zik a mi nõ sé gi jog al ko tás nem zet kö zi -
leg kö ve tett el ve it. A jog al ko tás idõ be li üte me zé se és el já -
rá si rend jé nek meg va ló su lá sa te rén szá mos fej lesz ten dõ
te rü let ta lál ha tó, ezek kö zül az egyik leg fon to sabb a vár ha -
tó kö vet kez mé nyek fel mé ré sé re irá nyu ló gya kor lat fej -
lesz té se, a ha tá sok is me re té ben tör té nõ jog al ko tói dön tés -
ho za tal elõ se gí té se.

A ha zai köz igaz ga tás ban a sza bá lyo zá si ha tás vizs gá lat
te rén ta pasz talt, a jog al ko tás ra vo nat ko zó ha tá lyos elõ -
írások be nem tar tá sát is ered mé nye zõ hi á nyos sá gok fo ko -
za tos ki kü szö bö lé sé nek ér de ké ben szük sé ges a ha tás vizs -
gá la ti te vé keny ség mér té ké nek és szín vo na lá nak fejlesz -
tése.

Az egy sé ges ha tás vizs gá la ti te vé keny sé get elõ se gí tõ
hát tér anya gok, irány mu ta tá sok köz re adá sán túl e fej lesz té -
si fo lya mat to váb bi lé nye ges ele mei a to vább kép zé sek, az
egyes ha tás vizs gá la tok fi gye lem mel kí sé ré se, va la mint a
nem zet kö zi együtt mû kö dé sek.

4. A ha tás vizs gá lat he lye a jog al ko tá si fo lya mat ban

a) A ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek elõ fel té te le a sza bá -
lyo zá si szán dék leg alább prob lé ma fel ve tés, kon cep ció for -
má já ban való meg ha tá ro zá sa.

Meg ál la pít ha tó, hogy mi nél ko ráb bi, ki for rat la nabb
mun ka anyag ban je le nik meg a sza bá lyo zá si szán dék, és
en nek alap ján mi nél ko ráb ban kez dõ dik meg az elõ ze tes
ha tás vizs gá lat el vég zé se, an nál bi zony ta la nabb ada tok áll -
nak ren del ke zés re a sza bá lyo zás tény le ges tar tal má nak te -
kin te té ben. Ez ne he zebb fel adat elé ál lít ja a ha tás vizs gá lat -
ban részt vevõ szak em be re ket, ugyan ak kor a sza bály al ko -
tó szá má ra eb ben a fá zis ban még je len tõ sebb a moz gás tér a 
sza bá lyo zás el fo ga dá sát vagy el ve té sét, maj da ni vég le ge -
sí té sét, il let ve a kü lön bö zõ dön té si vál to za tok kö zöt ti vá -
lasz tást te kint ve. Elõ for dul, hogy át fo gó prog ra mok ter ve -
zé si sza ka szá ban a maj da ni jogi sza bá lyo zás szem pont já -
ból is je len tõs dön té sek elõ ké szí té sé re ke rül sor, ezért
aján la tos meg te rem te ni a két irá nyú kap cso la tot e prog ra -
mok elõ ké szí té se és a konk rét sza bály al ko tá si te vé keny sé -

gek kö zött egy fe lõl a prog ra mok ból fa ka dó sza bá lyo zá si
kö vet kez mé nyek vizs gá la ta, más fe lõl a sza bá lyo zás prog -
ram meg va ló sí tás szem pont já ból je lent ke zõ ha tá sa i nak
elem zé se út ján.

b) Az elõ ze tes ha tás vizs gá lat ered mé nyét an nak a dön -
tés ho za tal so rán való figye lembevételére még le he tõ sé get
adó idõ pont ban he lyén va ló a dön tés ho zó szá má ra be mu -
tat ni.

Mi nél ko ráb ban ke rül sor az elõ ze tes ha tás vizs gá lat ra a
sza bá lyo zás fo lya ma tá ban, an nál na gyobb az esély a sza -
bá lyo zá si dön té sek ér de mi be fo lyá so lá sá ra. Mind ezt a
4. pont a) al pont já ban fog lal tak kal együt te sen vizs gál va
le het meg ter vez ni a ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek ide á lis
ide jét. Sem mi kép pen sem meg fe le lõ el já rás az elõ ze tes ha -
tás vizs gá lat nak a ter ve zet vég le ge sí té se után, mint egy a
kö te le zõ fel adat el vég zé se ként való be il lesz té se az elõ ter -
jesz tésbe, hi szen így egy részt nincs esély a ha tás vizs gá lat
ered mé nyei alap ján a ter ve zet mó do sí tá sá ra, más részt fo -
ko zot tan fenn áll a ter ve zet ben fog lal tak he lyes sé gét kon -
cep ci ó zus mó don alá tá masz tó elem zõ anyag össze ál lí tá sá -
nak ve szé lye.

c) Az utó la gos ha tás vizs gá lat az érin tett élet vi szo nyok
kö ré ben ter ve zett to váb bi dön té si el kép ze lé sek tõl füg gõ en 
bár mi kor, akár fo lya ma to san, nyo mon kö ve tõ jel leg gel is
el vé gez he tõ.

Az adott sza bá lyo zás ter mé sze té tõl, az érin tett élet vi -
szo nyok tól füg gõ en – le he tõ leg már a sza bály al ko tás so -
rán – ter ve zen dõk meg az utó la gos ha tás vizs gá lat ke re tei
an nak ér de ké ben, hogy az utó la gos ér té ke lés alap ját ké -
pez hes se a sza bá lyo zá si kör nye zet fo lya ma tos ja ví tá sá nak. 
A már a jog sza bály ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ki ala kí -
tott kö ve té ses vizs gá la ti rend szer je len tõs erõ for rá so kat ta -
ka rít hat meg a ké sõbb kez de mé nye zett adat fel vé tel hez ké -
pest.

5. A ha tás vizs gá la tok ter mé sze te

a) A ha tás vizs gá la tok alap ve tõ en elõ ze tesek vagy utó -
la go sak le het nek, azon ban sem ez, sem más cso por to sí tá si
szem pon tok nem vál toz tat nak az egy sé ges ha tás vizs gá la ti
el vek al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gén.

A kü lön bö zõ ha tás vizs gá la ti hely ze tek ben ter mé sze te -
sen el té rõ szí ne ze tet kap hat maga a te vé keny ség. Elõ ze tes
ha tás vizs gá la tok ese tén pél dá ul je len tõs a becs lé sek,
trend szá mí tá sok sze re pe, míg utó la gos ha tás vizs gá lat nál
in kább a ta pasz ta la ti ada tok meg íté lé se hang sú lyos. Több
dön té si vál to zat össze ve té se kor az egyes ja vas la tok egy -
más sal való „ver se nyez te té se” le het a fõ cél, míg egyet len
ter ve zet kö vet kez mé nye i nek vizs gá la ta kor el sõ sor ban az
adott el kép ze lés ked ve zõ és ked ve zõt len ha tá sa i nak mér le -
ge lé se nyújt se gít sé get. Mind emel lett a ha tás vizs gá lat ké -
sõb bi ek ben be mu ta tás ra ke rü lõ el vei – az egye di sa já tos sá -
gok meg fe le lõ figye lembe véte lével – bár mi lyen faj tá jú
elem zés el vég zé se so rán kö vet he tõk, mi vel a ha tás vizs gá -
la tok a ha tá lyo su lá si ta pasz ta la tok be csa tor ná zá sát is ma -
gá ban fog la ló cik li kus sza bály al ko tá si fo lya mat, il let ve
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vég ered mény ben a sza bá lyo zás mi nõ sé gé nek fej lesz té sét
szol gál ják.

b) Az egyes ha tás vizs gá la tok mély sé ge és erõ for rás igé -
nye rend kí vül el té rõ le het.

A ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek szük sé ges mély sé ge a
sza bá lyo zás „je len tõ sé gé tõl”, azaz egye bek mel lett an nak
ter mé sze té tõl, a be fo lyá solt élet vi szo nyok vár ha tó
 megváltozásának mér té ké tõl, az érin tet tek szá má tól, jel -
lem zõ i tõl (pl. tár sa dal mi hely zet) függ.

Ha tás vizs gá la tot akár egy em ber igen rö vid idõ alatt is
el vé gez het, amennyi ben a sza bá lyo zás sal érin tett élet vi -
szo nyok vál to zá sa jól kö rül ír ha tó és a ren del ke zés re álló
ada tok alap ján egy sze rû en meg ítél he tõ (nem je lent te hát
min den kép pen ko moly be fek te tést kö ve te lõ te vé keny sé -
get a ha tás vizs gá lat), ugyan ak kor bi zo nyos ese tek ben szá -
mos ku ta tó hó na po kig tar tó mun ká ja szük sé ges a min den
igényt ki elé gí tõ ha tás vizs gá lat ki mun ká lá sá hoz.

6. A ha tás vizs gá la tot tény le ge sen vég zõ szak em be rek
ki je lö lé se

a) A ha tás vizs gá lat el vég zé sé rõl való gon dos ko dás a
sza bály al ko tó fel ada ta.

A sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs ség ma gá ban fog lal ja a
sza bá lyo zás kö vet kez mé nyei fel tá rá sá nak, ér té ke lé sé nek
fel ada tát is.

b) A ha tás vizs gá la tot szük ség ese tén kül sõ szak em be -
rek be vo ná sá val ja va solt el vé gez ni.

A ha tás vizs gá la tok egy ré sze nem vé gez he tõ el a fe le lõs
szer ve ze ten be lül, il let ve a köz igaz ga tá si in téz mé nyek
együtt mû kö dé sé vel sem. Ilyen ese tek ben a sza bá lyo zás
ter mé sze te, a vizs gá lat ra for dít ha tó erõ for rá sok és a ha tás -
vizs gá la ti ter mék várt jel leg ze tes sé ge i nek (ter je de lem,
szak mai hang sú lyok stb.) pár hu za mos ér té ke lé sé vel in do -
kolt dön te ni kül sõ szak ér tõk, szak ér tõi in té ze tek eset le ges
be vo ná sá ról.

c) A ha tás vizs gá lat ko or di ná ci ó já ra ér de mes a sza bá -
lyo zás egé szét át lá tó sze mélyt ki je löl ni.

Füg get le nül at tól, hogy a ha tás vizs gá lat tény le ges el -
vég zé se rész ben vagy tel jes egé szé ben a ki je lölt sze mély
ál tal va ló sul-e meg, a ha tás vizs gá la ti pro jekt ko or di ná ci ó -
já ra fe le lõs ként a sza bá lyo zás tar tal mát, hát te rét, fo lya ma -
tát át lá tó sze mélyt ér de mes ki je löl ni. Ké zen fek võ, hogy a
ki je lö lés re ke rü lõ sze mély a sza bály al ko tó szerv sza bá lyo -
zás-elõ ké szí tést vég zõ szer ve ze ti egy sé gé nek tag ja vagy
eset leg sza bá lyo zás-elõ ké szí té si fel adat kör rel is ren del ke -
zõ, nem ki fe je zet ten sza bá lyo zás-elõ ké szí tõ szak mai rész -
leg mun ka tár sa le gyen. A ko or di ná ció fel ada ta meg kö ve -
te li a ha tás vizs gá la ti mód szer ta ni is me ret anyag alap ja i nak
meg lé tét is.

7. A ha tás vizs gá la tok el vég zé sé nek alap el vei

a) A re a li tás-szem lé let
A ha tás vizs gá la ti te vé keny ség me ne dzse lé se és vég zé se 

so rán mind vé gig ér de mes szem elõtt tar ta ni a ha tás vizs gá -
lat tól várt hoz zá adott ér ték (a dön tés ho za tal ban való fel -

hasz nál ha tó ság) és a ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek vár ha tó
rá for dí tás igé nye, il let ve a meg lé võ erõ for rá sok össze -
egyez te té sét. En nek meg fele lõen a for rá sok szû kös ren del -
ke zés re ál lá sa ese tén min de nek elõtt a leg na gyobb hasz -
nos sá got ma guk ban rej tõ ha tás vizs gá la to kat ja va solt el vé -
gez ni, és eze ken be lül is aján la tos tö re ked ni a leg in kább
re le váns, a dön té si hely zet meg ala po zá sá ban leg na gyobb
sze re pet ját szó szeg men sek elem zé sé re. Ha pél dá ul a költ -
ség ve tés egyen sú lyá nak meg tar tá sa a dön tés ho zó leg fon -
to sabb szem pont ja, ak kor nyil ván va ló an je len tõs sze rep
biz to sí tan dó a költ ség ve tés re gya ko rolt ha tá sok vizs gá la -
tá nak. A ha tás vizs gá la ti el vek kö vet ke ze tes ér vé nye sí té se -
kor va la mennyi sza bályt in do kolt a ter mé sze té nek, je len -
tõ sé gé nek meg fele lõen ele mez ni, ez zel együtt a re a li -
tás-szem lé let fen ti szem pont ja it min den kor ér de mes figye -
lembe ven ni. A sza bá lyo zá si hely zet jel lem zõi be fo lyá sol -
hat ják az egyes ha tás tí pu sok je len tõ sé gé nek meg íté lé sét.
Vá rat lan hely ze tek ben elõ tér be ke rül het nek az or szág szu -
ve re ni tá sát, az em be ri élet és az anya gi ja vak köz vet len ve -
szé lyez te tett sé gét érin tõ té nye zõk.

Amennyi ben va la mely lé nye ges kér dés vizs gá la ta a for -
rá sok szû kös sé ge  miatt el ma rad, úgy ezt ja va solt je lez ni,
il let ve le he tõ ség sze rint va la mi fé le becs lést az ilyen ese -
tek ben is ér de mes adni. Ez utób bi fel adat el lá tá sát se gít he ti 
elõ a ha tás vizs gá la ti kér dés lis ta, amely nek meg vá la szo lá -
sa a re le váns ha tá sok kö ze lí tõ meg je lö lé sén túl a rész le tes
ha tás vizs gá lat elõt ti szû rés fel ada tá ra is al kal mas le het,
 illetve el iga zí tást nyújt a ha tás vizs gá lat min den kor figye -
lembevételre ér de mes szem pont ja i ra vo nat ko zó an. Ál -
talánosan al kal maz ha tó kér dés lis tát tar tal maz az 1. mel lék -
let.

b) A ha tás vizs gá lat tar tal maz za a sza bá lyo zás elõ nyös
és elõny te len ha tá sa it egy aránt.

A ha tás vizs gá lat lé nye gét ké pe zi a vizs gált sza bá lyo zás
po zi tív és ne ga tív ha tá sa i nak fel tá rá sa. Ép pen ez a mér leg
le het al kal mas arra, hogy a dön tés ho zó meg ítél hes se a sza -
bály vál lal ha tó sá gát (elõ ze tes ha tás vizs gá lat nyo mán), il -
let ve dönt hes sen a sza bály mó do sí tá sá nak, fe lül vizs gá la tá -
nak szük sé ges sé gé rõl (utó la gos ha tás vizs gá la tot köve -
tõen). A ha tás vizs gá lat ob jek ti vi tás ra tö rek võ jel le ge alap -
ve tõ kö ve tel mény. Nem fe lel nek meg en nek a fel té tel nek a 
sza bá lyo zá si kon cep ció he lyes sé gét ele ve el fo ga dó, nyíl -
tan vagy bur kol tan az el kép ze lé sek alá tá masz tá sá ra szol -
gá ló hát tér anya gok. A ha tás vizs gá lat sem le ges sé gét nem
könnyû biz to sí ta ni an nak is me re té ben, hogy a ha tás vizs -
gá la ti fe le lõs ség a sza bá lyo zá sért fe le lõs szer vet il le ti.
Mind azon ál tal csak a szi go rú an szak mai szem pon tok alap -
ján el vég zett elem zé sek al kal ma sak a ha tá sok tény le ges
vizs gá la tá ra. Ugyan ak kor ez nem aka dá lyoz za meg azt,
hogy a ha tás vizs gá lat irá nya i nak, súly pon ti kér dé se i nek, a
vizs gá lan dó konk rét ren del ke zé sek ki vá lasz tá sá nak te kin -
te té ben a meg ren de lõ, a dön tés ho zó kí vá nal ma kat fo gal -
maz zon meg, hi szen az õ fe le lõs sé ge azon té nye zõk meg -
ha tá ro zá sa, ame lyek re dön té sét ala poz ni kí ván ja.

c) A ha tás vizs gá lat so rán in do kolt ele mez ni a mo ne ta -
ri zál ha tó és az egyéb hasz no kat, költ sé ge ket egy aránt.
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Kü lön bö zõ ha szon- és költ ség té nye zõk össze ve té se kor
elõ nyös, ha azok va la mely kö zös di men zi ó ban (leg ké zen -
fek võbb mó don pénz ben) is ki fe je zés re ke rül nek. Bi zo -
nyos ese tek ben azon ban nem vagy csak na gyon erõl te tett
mó don „fo rin to sít ha tók” lé nye ges kö vet kez mé nyek:
ilyen kor ér de mes tö re ked ni a más mé rõ szám mal (pél dá ul
élet évek, mun ka he lyek, dip lo má sok szá ma, egyed szám)
való ki fe je zés re, il let ve amennyi ben ez sem le het sé ges, a
mi nél vi lá go sabb, egy ér tel mû mi nõ sé gi jel lem zés re. Ke rü -
len dõk a – konk rét, mód szer ta ni lag kor rekt meg ala po zást
mel lõ zõ – „ked ve zõ ha tást gya ko rol”, „nem jár kü lö nö -
sebb vál to zás sal” tí pu sú bi zony ta lan, ál ta lá nos meg fo gal -
ma zá sok.

d) Elõ ze tes ha tás vizs gá lat el vég zé se kor több dön té si
vál to zat ese té ben a vár ha tó hasz nok és költ sé gek va la -
mennyi vál to zat ese té ben fel mé ren dõk, a vál to za tok ér ték -
ala pú mi nõ sí té se ugyan ak kor nem ré sze a ha tás vizs gá la ti
fel adat kör nek.

A vár ha tó hasz nok és költ sé gek össze ve té se a kü lön bö -
zõ meg ol dá si ja vas la tok „ver se nyez te té sé nek” leg egy sze -
rûbb mód ja. Cél sze rû az egyes vál to za tok hoz ren delt kö -
vet kez mé nye ket jól össze ha son lít ha tó mó don be mu tat ni.
Szem lé le tes le het a pénz ben, az egyéb szám sze rû mu ta tó -
val ki fe je zett, il let ve a mi nõ sé gi leg jel lem zett ha tá sok
össze ve té se. Egyet len dön té si ja vas lat ese tén is min dig
ren del ke zés re áll a sza bá lyo zá si kör nye zet vál to zat la nul
ha gyá sát je len tõ op ció, amely nek vizs gá la ta szin tén aján -
lott.

A ha tás vizs gá la ti anyag nak nem fel ada ta a dön té si vál -
to za tok mi nõ sí té se, kö vet kez te tés le vo ná sa a kon cep ció
tá mo gat ha tó sá gá val kap cso lat ban. A ha tás vizs gá lat sze re -
pe az ob jek ti vi tás ra tö rek võ tá jé koz ta tá sig ter jed; a dön té -
sért a jog al ko tó vál lal fe le lõs sé get.2

e) In do kolt az ér dem le ges je len tõ sé gû ha tá sok vizs gá -
la tá ra szo rít koz ni.

Le he tet len va la mennyi sza bá lyo zá si ak tus elõ ké szí té se
vagy utó la gos ér té ke lé se so rán min den po ten ci á lis ha tás
kö rül já rá sa, mi vel az át té te les ha tá so kon ke resz tül gya kor -
la ti lag „min den min den nel össze függ”. A 7. pont a) al -
pont já ban em lí tett re a li tás-szem lé le tet is se gít sé gül hív va
ja va sol ha tó meg húz ni a ha tárt a lé nye ges és lé nyeg te len
vagy le ga láb bis az adott erõ for rás ke ret ter hé re nem vizs -
gál ha tó ha tá sok kö zött. Mind ez nem hasz nál ha tó fel arra a
cél ra, hogy vél he tõ en ked ve zõt len ha tá so kat zár junk ki az
elem zés kö ré bõl a va ló sá gos nál po zi tí vabb szí ne ze tû össz -
be nyo más ki ala kí tá sá nak ér de ké ben.

f) Kel lõ súllyal in do kolt meg je le ní te ni a sza bá lyo zás
nem szán dé kolt kö vet kez mé nye it.

2 Nyu gat-eu ró pai ál la mok ban et tõl el té rõ en a ha tás vizs gá la tok gya kor ta
utal nak a konk lú zi ók ra. Ez a ha zai dön tés-elõ ké szí té si ta pasz ta la tok alap ján
nem tá mo ga tan dó.

A szak ma i lag he lye sen el vég zett ha tás vizs gá lat túl ter -
jesz ke dik a sza bá lyo zá si szán dék ál tal át fo gott ha tá sok kö -
rén: in do kolt be mu tat ni a nem ter ve zett (eset leg a sza bály
sze mé lyi ha tó kö rén kí vül álló jog ala nyok szá má ra vár ha tó
vagy fel lé pett) kö vet kez mé nye ket is. Nem elég sé ges te hát
a sza bály szö ve gé bõl köz vet le nül adó dó kö vet kez mé nyek
meg íté lé se, hi szen a sza bály a való élet kon tex tu sá ba he -
lyez ve (egye bek mel lett a köz vet le nül érin tet tek és a kül sõ
sze rep lõk re ak ci ó i nak és a fenn tart ha tó ság prob lé má i nak
függ vé nyé ben) az ere de ti szán dé kok tól el té rõ en össze tet -
tebb ha tá so kat vált hat ki.

g) Elõ ze tes ha tás vizs gá lat nál in do kolt meg je löl ni az al -
kal ma zott becs lé sek mód sze rét, bi zony ta lan sá gá nak té -
nye zõ it és mér té két.

A mód szer ta ni lag meg ala po zott becs lé sek al kal ma zá sa
a leg több eset ben el en ged he tet len az in for ma tív elõ re jel -
zé sek hez. Min den eset ben in do kolt meg je le ní te ni a becs -
lés alap já ul szol gá ló té nye ket és az al kal ma zott mód szert,
to váb bá a becs lés bi zony ta lan sá gi té nye zõ it és a bi zony ta -
lan ság mér té két.

h) Egy ha tás vizs gá la ton be lül ja va solt egy sé ges mód -
szer ta ni elv rend szer al kal ma zá sa.

Csak ak kor õriz he tõ meg az elem zés kon zisz ten ci á ja, ha 
a ki in du lá si ada tok és az al kal ma zott mód szer tan te kin te té -
ben egy sé ges mó don ke rül el vég zés re a ha tás elem zés. Az
össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben ja va solt le ga láb bis az
azo nos szak mai te rü le ten vég zett ha tás vizs gá la tok mód -
szer ta ni rész let kér dé se i nek össze han go lá sa is.

i) A ha tás vizs gá lat össze te või a sza bá lyo zás ter mé sze -
té tõl füg gõ en ke rül het nek ki ala kí tás ra.

Amel lett, hogy a ha tás vizs gá la ti te vé keny sé gek né hány
ki emelt te rü let (gaz da sá gi, tár sa dal mi, kör nye ze ti stb.)
elem zé sei köré szer ve zõd nek, nem ha té kony va la mennyi
ha tás vizs gá lat ese té ben ugyan azo kat a rész elem zé se ket el -
vé gez ni. Az, hogy az adott ha tás vizs gá la ti fel adat mi lyen
össze te võk bõl áll össze, el sõ sor ban a vizs gá la ti te rü let sa -
já tos sá ga i ból és a dön tés ho zó pri o ri tá sa i ból kö vet ke zik.
En nek meg fele lõen el kép zel he tõ olyan sza bá lyo zá si hely -
zet, amely nek kap csán a fen ti fel osz tás sze rint gaz da sá gi,
tár sa dal mi, kör nye ze ti ha tás vizs gá lat el vég zé se szük sé -
ges, míg más eset ben le het az elem zés egyes ré sze i nek el -
kü lö ní tõ té nye zõ je pél dá ul az érin tet tek köre (az ál lam ra,
gaz da sá gi, va la mint egyéb ma gán sze rep lõk re gya ko rolt
ha tá sok vizs gá la tát tar tal maz za az elem zés), a ha tá sok tar -
ta ma (azon na li, rö vid és hosszú távú, egy sze ri és fo lya ma -
tos ha tá sok meg íté lé sé re irá nyul a vizs gá lat), il let ve sza ba -
don al kal maz ha tók mind ezek kom bi ná ci ói is.

j) Az ér té ke lés vég ered mé nyét aján la tos (a dön tés ho za -
ta li fó ru mon ki ala kí tott) egy sé ges mó don meg je le ní te ni.

A for mai egy sé ges ség a dön tés ho zó szá má ra meg -
könnyí ti az elem zé sek gyors át te kin té sét, il let ve elõ se gí ti
az egyes ha tás vizs gá la tok össze ve té sét, a ha tás vizs gá la ti
te vé keny ség egé szét érin tõ összeg zé sek el ké szí té sét. A ha -
tás elem zé sek ki vo na tos összeg zé se ja va solt a dön tés ho zó
gyors tá jé koz ta tá sá nak ér de ké ben, amely a ha tás vizs gá lat
leg fon to sabb ada tai mel lett a lé nye gi meg ál la pí tá so kat tar -
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tal maz za. Az összeg zés le het sé ges for má ját mu tat ja be a
2. mel lék let (,,ha tás vizs gá la ti lap”).

8. A ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek lé pé sei

a) A sza bá lyo zás lé nye gé nek fel tér ké pe zé se
A ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek elõ fel té te le a sza bá lyo -

zás tar tal má nak meg is me ré se. En nek for rá sá ul utó la gos
ha tás vizs gá lat ese té ben a már ko ráb ban ha tály ba lé pett
nor ma szö veg, míg elõ ze tes ha tás vizs gá lat al kal má val a
ren del ke zés re álló prob lé ma fel ve tés, kon cep ció vagy szö -
veg ter ve zet szol gál hat. Csak a sza bá lyo zá si hely zet leg -
alább hoz zá ve tõ le ges meg is me ré se ál tal vá lik le he tõ vé a
kö vet kez mé nyek vizs gá la ta.

b) A vizs gá lan dó sza bá lyok ki vá lasz tá sa
A dön tés ho zó pri o ri tá sai alap ján vagy ilye nek hi á nyá -

ban a ha tás vizs gá lat el vég zé sé ért fe le lõs szak em ber ér ték -
íté le té nek meg fele lõen kö rül ha tá ro lan dók azok a konk rét
ren del ke zé sek, ame lyek kö vet kez mé nye i nek elem zé sé re
ki ter jed a ha tás vizs gá lat. A re a li tás-szem lé let alap ján el -
sõd le ge sen a vár ha tó an je len tõs kö vet kez mé nyek kel járó,
ér de mi ren del ke zé sek, kon cep ció ele mek ki vá lasz tá sa in -
do kolt.

c) A vizs gá lan dó ha tá sok ki vá lasz tá sa, a ha tás vizs gá lat
rész le te i nek meg ter ve zé se

Az elõ zõ al pont ban kö rül ha tá rolt ele mek re szû kí tett
vizs gá lat ke re té ben sem fel tét le nül le het sé ges, il let ve
szük sé ges va la mennyi po ten ci á lis ha tás mély re ha tó elem -
zé se. A leg in kább cél ra ve ze tõ nek bi zo nyult el já rás sze rint
a sza bá lyo zás sal érin tett élet vi szo nyok ban jár tas szak em -
be rek be vo ná sá val meg tar tott öt let bör ze alap ján össze -
gyûj tött le het sé ges vizs gá lan dó ha tá sok kö zül a re a li -
tás-szem lé let fel hasz ná lá sá val, rend sze re zés sel ha tá roz ha -
tók és ter vez he tõk meg a tény le ges ha tás vizs gá la ti irá -
nyok, fel ada tok, az egyes vizs gá la ti ele mek te kin te té ben
al kal ma zan dó mód sze rek. Amennyi ben nem si ke rül az
adott erõ for rás ke ret figye lembe véte lével va la mennyi ér -
dem le ges ha tás vizs gá la tát el vé gez ni, meg je le ní ten dõk a
dön tés ho za tal biz ton sá gát elõ se gí tõ to váb bi te en dõk, pél -
dá ul az érin tett (nem vizs gált) ha tá sok to váb bi elem zé sé re, 
kö ve té sé re vo nat ko zó fel ada tok.

d) A tény le ges ha tás vizs gá lat
Eb ben a fá zis ban ke rül sor a kü lön bö zõ sta tisz ti kai, köz -

gaz da sá gi, tár sa da lom-, kör nye zet- és egész ség tu do má nyi, 
mû sza ki stb. mód sze rek se gít sé gé vel a ha tá sok elem zé sé -
re. Az egyes szak te rü le ti mód sze rek is mer te té se túl mu tat
e tá jé koz ta tó ke re te in, a szük sé ges tu dás anyag alap ja i nak
te kin te té ben a ha tás vizs gá la ti is me re te ket ma guk ban fog -
la ló szak irá nyú to vább kép zé sek tan anya ga, a rész le te ket
il le tõ en az ak tu á lis tu do má nyos in for má ci ók le het nek
irány adók.

A tény le ges ha tás vizs gá lat so rán elõ ször is fel mé ren dõ,
hogy a ter ve zett elem zé sek hez ren del ke zés re áll nak-e a
meg fe le lõ ada tok. Amennyi ben a sa ját vagy más hoz zá fér -
he tõ adat bá zi sok ban, nyil ván tar tá sok ban meg lé võ kön túl
to váb bi in for má ci ók meg szer zé se in do kolt, adat fel vé tel
vál hat szük sé ges sé. Eb ben a te kin tet ben a ha tás vizs gá lat

ter mé sze te alap ján in do kolt meg ha tá roz ni a leg in kább cél -
ra ve ze tõ esz kö zö ket (mé rés, kér dõ íves adat fel vé tel, in ter -
jú stb.).

Az el sõd le ges ada tok össze gyûj té se után kö vet kez het
azok szük sé ges irá nyú és mér té kû fel dol go zá sa. Eb ben a
fá zis ban al kal ma zan dók egye bek mel lett a kü lön bö zõ sta -
tisz ti kai és köz gaz da sá gi elem zé si mód sze rek, va la mint
kü lön bö zõ tu do mány te rü le tek spe ci á lis adat fel dol go zá si
meg kö ze lí té sei.

e) A ha tás vizs gá lat ered mé nye i nek összeg zé se, be mu -
ta tá sa

Itt ke rül sor az elem zé si ered mé nyek nek a dön tés ho za tal 
szem pont ja it is szem elõtt tar tó össze sí té sé re, il let ve a dön -
tés ho zó szá má ra ke zel he tõ for má ban tör té nõ be mu ta tá sá -
ra. A be mu ta tás so rán is cél sze rû ér vé nye sí te ni a ha tás vizs -
gá lat el vég zé sé nek alap el ve it, kü lö nös te kin tet tel a sem le -
ges ség re, to váb bá biz to sí tan dó az át te kint he tõ szer kesz té si 
mód. A sza bá lyo zás ál tal érin tett szak te rü le tek szem pont -
já ból ma gas szin tû is me re tek kel nem ren del ke zõk szá má ra 
is ért he tõ fo gal ma zás nagy ban fo koz za a ha tás vizs gá la tok
ál ta lá nos fel hasz nál ha tó sá gát. A ha tás vizs gá la ti do ku men -
tum ban cél sze rû ke rül ni a lo gi ka i lag be lát ha tó ala pot nél -
kü lö zõ, som más meg ál la pí tá so kat.

9. A ha tás vizs gá lat el vég zé sé hez kap cso ló dó pro jekt -
me nedzs ment-fel ada tok

A ha tás vizs gá lat szak mai lé pé se i vel össze füg gés ben,
azok kal pár hu za mo san – kü lö nö sen össze tet tebb ha tás -
vizs gá la ti fel ada tok ese té ben – szük sé ges sé vá lik a ha tás -
vizs gá la ti pro jekt meg ter ve zé sé vel, ko or di ná ci ó já val és
le zá rá sá val kap cso la tos tech ni kai hát tér te en dõk el vég zé -
se. A ha tás vizs gá lat ban részt vevõ szak ér tõk, se gí tõk ki vá -
lasz tá sá nak, tá jé koz ta tá sá nak, te vé keny sé gük el len té te le -
zé sé nek fel ada tai mel lett a tár gyi fel té te lek biz to sí tá sa és
az egyes rész fo lya ma tok idõ be li össze han go lá sa, a ha tár -
idõk be tar tá sa és be tar ta tá sa, az el szá mo lás egy aránt el en -
ged he tet len ele mei a ma gas szín vo na lú komp lex ha tás -
vizs gá la ti te vé keny ség el lá tá sá nak.

10. A ha tás vizs gá la ti te vé keny ség fi gye lem mel kí sé ré se

Egy adott szerv sza bá lyo zá si fel ada ta i hoz kap cso ló dó
ha tás vizs gá la ti te vé keny ség fo lya ma tos ér té ke lé sé nek ér -
de ké ben ja va sol ha tó az egyes ha tás vizs gá la tok jel lem zõ i -
nek elem zé se ket is le he tõ vé tevõ re giszt rá ci ó ja. Erre vo -
nat ko zó an se gít sé get je lent het a dön tés ho zó ál tal ki ala kí -
tott egy sé ges szer kesz té si és összeg zé si el vek al kal ma zá -
sa. To váb bi mód szer ta ni ala pot ad hat a nyil ván tar tá si te vé -
keny sé gek el vég zé sé hez az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál -
tal ki ala kí tan dó Ha tás vizs gá la ti Mo ni tor ing Rend szer.3

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

3 A Ha tás vizs gá la ti Mo ni tor ing Rend szer el sõd le ge sen az Eu ró pai
 Bizottság ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás elõ se gí té se ér de ké ben ke rül lét re -
ho zás ra 2006-ban.
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1. melléklet
a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

Általánosan használható elõ ze tes hatásvizsgálati
kérdéslista

A lis ta al kal ma zá sá nak cél ja az, hogy kö rül ha tá rol juk a
vizs gált sza bá lyo zás fon to sabb kö vet kez mé nye it, kö vet -
kez mény tí pu sa it egy részt a dön tés ho zók gyors tá jé koz ta -
tá sa, más részt to váb bi, mé lyebb ha tás vizs gá la ti elem zé sek
tárgy kö re i nek ki je lö lé se ér de ké ben.

A kér dés lis ta az Eu ró pai Bi zott ság ál tal al kal ma zott ha -
son ló tar tal mú lis ta egy sze rû sí té se és a ha zai vi szo nyok -
hoz való iga zí tá sa, il let ve – a szak tár cák vé le mé nyé nek
figye lembe véte lével – to váb bi mó do sí tá sok nyo mán állt
össze.

A kér dé sek re a sza bály-elõ ké szí té si mun kát leg ha té ko -
nyab ban elõ se gí tõ mó don 0–5 pont ér té kek ad ha tók.
E pon to zás vá lasz tá sa kor le ga láb bis kö rül íran dó az egyes
pont ér té kek ér tel me zé se (pl. 0 – nincs ha tás, 1 – el ha nya -
gol ha tó mér té kû ha tás, 2 – be ha tá rolt, il let ve ki sebb ha tás,
3 – na gyobb cso por tot érin tõ, il let ve kö ze pes mér té kû
 hatás, 4 – ál ta lá no san ér vé nye sü lõ, il let ve erõ tel jes ha tás,
5 – dön tõ je len tõ sé gû ha tás). Az ér té ke lés to vább fi no mít -
ha tó az érin tet tek köre, a ha tá sok tar tós sá ga, vissza for dít -
ha tó sá ga stb. meg íté lé sé nek alap ján, azon ban a ta pasz ta la -
tok sze rint a ha tás vizs gá la tot ki nem vál tó, ha nem azt meg -
elõ zõ dur va ér té ke lés hez elég sé ges a fen ti, egy sze rû meg -
kö ze lí tés.

Utó la gos ha tás vizs gá lat ese té ben a kér dé sek a vár ha tó
ha tá sok he lyett ter mé sze te sen a tény le ges ha tá sok ra vo nat -
koz nak, egye bek ben a lis ta vál to zat lan for má ban fel hasz -
nál ha tó.

Kér dé sek

Lesz nek-e a ja vas lat nak gaz da sá gi ha tá sai, vár ha tó-e,
hogy...

– be fo lyá sol ja a gaz da sá gi nö ve ke dést?
– fel fe lé vagy le fe lé el moz dít ja az ára kat?
– költ ség ve té si ki adá so kat tesz szük sé ges sé, il let ve jö -

võ be li költ ség ve té si vál la lá sok kal jár?
– ha tást gya ko rol a költ ség ve té si egyen súly ra vagy az

ál lam adós ság mér té ké re?
– ki hat a szak kép zett ség re?
– meg vál toz tat ja a fog lal koz ta tott sá gi szin tet?
– ha tást gya ko rol a mun ka nél kü li ség re?
– ki fe je zet ten be fo lyá sol ja a vi dé ki és a las san fej lõ dõ

tér sé ge ket?
– ha tás sal lesz a fe ke te gaz da ság ra?
– nö ve li vagy csök ken ti a K+F be ru há zá so kat?
– szer ve ze ti, in téz mé nyi re form hoz ve zet?
– ha tás sal lesz a ma gyar gaz da ság versenyképessé -

gére?

– nö ve li vagy csök ken ti a köz vet len kül föl di be fek te té -
sek mér té két?

– meg vál toz tat ja az ex port-im port vi szo nyo kat és a ha -
tá ro kon át nyú ló be fek te té sek mér té két?

– sa já tos ha tást gya ko rol a kis- és középvállalkozá -
sokra?

– meg vál toz tat ja a pi a ci ver seny mér té két?
– a pi ac ra/pi ac ról való be- és ki lé pés hez vagy en nek

meg könnyí té sé hez ve zet?
– nö ve li vagy csök ken ti a ter me lé si költ sé ge ket

(pl. nyers anya gok, mun ka erõ, egyéb vissza té rõ költ sé gek,
li cenc dí jak, idõ sza kos fe lül vizs gá la tok)?

– nö ve li vagy csök ken ti az ad mi niszt ra tív költ sé ge ket
(pl. ala ki sá gok, pa pír mun ka)?

– be fo lyá sol ja a ház tar tá sok jö ve del mét, il let ve a bé re -
ket?

– ha tást gya ko rol a fo gyasz tói árak ra?
– nö ve li vagy csök ken ti a fo gyasz tói vá sár ló erõt, il let -

ve a vá lasz tá si le he tõ sé ge ket?
– be fo lyá sol ja a nyug dí ja kat, il let ve a megtakarítá -

sokat?

Gya ko rol-e ha tást a ja vas lat a kör nye zet bár mely össze -
te võ jé re4; vár ha tó-e vál to zás a kö vet ke zõ té nye zõk te kin -
te té ben?

– fel szí ni és fel szín alat ti vi zek mennyi sé ge és mi nõ sé -
ge, il let ve a vi zek igény be vé te le,

– le ve gõ mi nõ ség,
– ta laj mi nõ ség,
– ég haj lat (pl. üveg ház ha tás),
– meg úju ló és nem meg úju ló erõ for rá sok felhaszná -

lása,
– bi o ló gi ai sok fé le ség, fló ra, fa u na,
– az ál la tok egész sé ge és hely ze te,
– föld hasz ná lat,
– ter mé sze ti és kul tu rá lis örök ség,
– hul la dék ter me lés- és kép zõ dés, új ra hasz no sí tás,
– a kör nye ze ti koc ká za tok va ló szí nû sé ge és mér té ke,
– köz le ke dés és ener gia fel hasz ná lás.

Ve zet-e a ja vas lat tár sa dal mi, egész sé gi ha tá sok hoz;
vár ha tó-e, hogy...

– be fo lyá sol ja a tár sa dal mi in teg rá ci ót?
– ki ha tás sal lesz a sze gény ség mér té ké re?
– ha tást gya ko rol az el sze gé nye dés és a tár sa dal mi ki re -

kesz tõ dés koc ká za tá ra?
– be fo lyá sol ja a köz ér de kû szol gál ta tá sok hoz zá fér he -

tõ sé gét?

4 A kör nye zet vé del mi vizs gá la ti elem zést a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 43–44.  §-ában fog lal tak ra te -
kin tet tel kell el ké szí te ni.

2006/9. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 691



– ha tás sal lesz az in for má ci ós és tu dás ala pú tár sa da -
lom meg va ló su lá sá ra?

– be fo lyá sol ja a né pes ség egész sé gét, be le ért ve a vár -
ha tó élet tar ta mot és a ha lá lo zá sok, meg be te ge dé sek szá -
mát?

– ha tást gya ko rol az egész ség ügyi szol gál ta tá sok ra, be -
le ért ve a szol gál ta tá sok mi nõ sé gét és hoz zá fér he tõ sé gét,
az egész ség ügyi szak kép zést és a mo bi li tást?

– be fo lyá sol ja az egész ség ügyi rend szer finanszíro -
zását?

– ha tást gya ko rol a szo ci á lis vé de lem re?
– be fo lyá sol ja a fo gyasz tói biz ton sá got (be le ért ve az

élel mi szer-biz ton sá got)?
– ki hat az ok ta tás tel je sít mé nyé re?
– be fo lyá sol ja az esély egyen lõ sé get?
– be fo lyá sol ja az alap ve tõ em be ri jo gok gya kor lá sát?
– be fo lyá sol ja a tár sa dal mi rész vé telt, a ci vil ak ti vi tást?
– ha tás sal lesz a kul tu rá lis örök ség re, a sport ra, a mû vé -

szet re, il let ve a sza bad idõ el töl té sé re?

A kö zös ség egé szét érin tõ le het sé ges kö vet kez mé nyek
kö zül vár ha tó-e, hogy a ja vas lat...

– ha tás sal lesz az or szág vé del mé re?
– ha tás sal lesz a nem zet kö zi kap cso la tok ra és ke res ke -

de lem re?
– be fo lyá sol ja az ál la mi sze rep vál la lás át lát ha tó sá gát?
– szük sé ges sé tesz vál to zást a jog rend szer ben?
– ha tást gya ko rol át fo gó fej lesz té si prog ra mok meg -

valósítására?
– be fo lyá sol ja a he lyi és re gi o ná lis sze rep lõk po zí ci ó ját?
– be fo lyá sol ja a szük sé ges biz ton sá gi in téz ke dé se ket?
– ha tást gya ko rol a bûn meg elõ zés re?
– ha tás sal lesz a bû nö zés re (egye bek mel lett a ter ro riz -

mus ra)?

2. melléklet
a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

A hatásvizsgálati lap javasolt struktúrája

1.1. A vizs gált sza bály

(a ha tás vizs gá lat tár gyát ké pe zõ sza bály, a figye lembe
vett leg fon to sabb ren del ke zé sek, sza bá lyo zá si irá nyok ki -
eme lé se)

1.2. A vizs gált ha tá sok

(a ha tás vizs gá lat so rán szá mí tás ba vett lé nye ges kö vet -
kez mé nyek)

1.3. Nem vizs gált, lé nye ges ha tá sok

(a ha tás vizs gá lat so rán a ren del ke zés re álló idõ- és
egyéb erõ for rás ke ret kor lá tos sá gá nak figye lembe véte lével 
nem vizs gált, azon ban lé nye ges nek ítélt to váb bi ha tá sok)

1.4. Vizs gált dön té si vál to za tok

(a ha tás vizs gá lat szem pont já ból lé nye ges dön té si le he -
tõ sé gek, ja vas la tok meg je le ní té se –

pél dá ul: 1. vál to zat: az adó kulcs 12%-ra csök ken,
       2. vál to zat: az adó kulcs 15%-ra csök ken)

1.5. Al kal ma zott mód sze rek

(a ha tás vizs gá lat so rán al kal ma zott fon to sabb köz gaz -
da sá gi, ma te ma ti kai, sta tisz ti kai, szo ci o ló gi ai és egyéb
mód sze rek –

pél dá ul: ré teg zett min ta vé tel, költ ség-ha szon elem zés
stb.)

1.6. A ha tás vizs gá lat idõ tar ta ma

(a ha tás vizs gá lat el vég zé sé nek nap tár sze rin ti idõ sza ka
pél dá ul: 2006. szep tem ber 19-tõl 2006. ok tó ber 4-ig)

1.7. Fel hasz nált mun ka na pok/mun ka órák szá ma

(a részt vevõ szak ér tõk idõ rá for dí tá sa szak kép zett ség,
mun ka hely, il let ve bár mely re le váns té nye zõ sze rin ti bon -
tás ban)

2.1. Fõbb ered mé nyek

2.1.1. Ha tás tí pus #1
(pl. gaz da sá gi, kör nye ze ti, egész sé gi vagy tár sa dal mi

ha tá sok stb.)
2.1.1.1. Mo ne ta ri zált ha tá sok
  1. Ha tás #15

   Op ció 1
    Ha tá sok
   Op ció 2 stb.
    Ha tá sok
  2. Ha tás #2
   Op ció 1
    Ha tá sok
   Op ció 2 stb.
    Ha tá sok
2.1.1.2. Más szám sze rû sí tett ha tás(ok)
(a 2.1.1.1. pont ban fog lal tak hoz ha son ló to váb bi rész le -

te zés le het sé ges)
2.1.1.3. To váb bi, mi nõ sé gi leg jel le mez he tõ ha tá sok
(a 2.1.1.1. pont ban fog lal tak hoz ha son ló to váb bi rész le -

te zés le het sé ges)

2.1.2. Ha tás tí pus #2
(a 2.1.1. pont ban fog lal tak hoz ha son ló to váb bi rész le te -

zés le het sé ges)

2.1.3. Ha tás tí pus #3
(a 2.1.1. pont ban fog lal tak hoz ha son ló to váb bi rész le te -

zés le het sé ges)

5 A mo ne ta ri zált, más szám sze rû sí tett és to váb bi, mi nõ sé gi leg jel le mez -
he tõ ha tás cso por to kon be lü li rész le te zés az ép pen vizs gált sza bály ban fel lel -
he tõ eset le ges dön té si vál to za tok, ta lált ha tá sok összes sé ge alap ján ala kí tan -
dó ki. A be mu ta tott váz lat csak ál ta lá nos min ta: a tény le ges ha tás vizs gá la ti
összeg zés vég le ges szer ke ze te et tõl el tér het.
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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) be kez dé sé -
ben 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 ked vez -
mé nye zett 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. Ma gyar or szá gi Dzog csen Kö zös ség 1469

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 168. szá má ban ki hir de tett, a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já -
rás ról szó ló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let

– 21. § (4) be kez dé sé nek c) pontja helyesen:
„c) fel hí vást arra, hogy a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig az ön kor mány zat jegy zõ jé nél vagy a fel ügye lõ ség nél a ké re lem tar tal má ra vonatko -

zóan, írás be li észrevételt lehet tenni.”
(Kéz irat hi ba)

– 22. § (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lye sen:
„(1) A fel ügye lõ ség új lé te sít mé nyek re, il let ve je len tõs vál toz ta tás ese tén, ha az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély ben rög zí tett kö ve tel mé nyek be tar -

tá sa a (3) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi el len õr zés sel a tech no ló gia jel le gé bõl adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet írhat elõ.”
(Kéz irat hi ba)

– 24. § (7) be kez dé se he lye sen:
,,(7) A szak ha tó sá gok és a nyil vá nos ság be vo ná sá ra a 8. §–10. § (1) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

(Kéz irat hi ba)

– 12. szá mú mel lék le té nek k) pont ja he lye sen:
„k) a te le pü lés ren de zé si és épí té si elõ írá sok kal való össz hang te kin te té ben:
elsõ fo kon: az il le té kes ki emelt épí tés ügyi ha tó ság
má sod fo kon: az il le té kes köz igaz ga tá si hi va tal;”

(Kéz irat hi ba)

 A Ma gyar Köz löny 2005. évi 171. szá má ban ki hir de tett, a törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tás ba való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról szó ló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let
mó do sí tá sá ról rendelkezõ 69/2005. (XII. 28.) EüM rendelet mel lék le té ben levõ táblázat  (12 155. ol dal) 15. sora he lye sen:

,,R03BB an ti cho li nerg sze rek X X ”

(Kéz irat hi ba)
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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.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 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): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 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 2006. év re: 20 664 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: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 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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